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PROC. NQ IÓ g-·f3õ L, 

FOLHAS ~A ""'""'º _ __, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 123/2.020 
E-Proc. nº 46.097 /2020 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu 1ir:ior1! ·:e ·+ ".!fU 
Diretoria de ,\po10 Li::3g1s.1p .1vu 

1 3 ABR. 7070 

EN1 RAiJA 
Hor~~(a) e,,~ 

Bauru, 09 de abril de 2.020. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 22/20. que dispõe 
sobre autorização de medidas excepcionais no âmbito das finanças públicas em face da situação de emergência e 
estado de calamidade pública decorrentes do Coronavírus (Covid-19), no âmbito do Município de Bauru. 

Atenciosas saudaçõ , 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
OD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

E-Proc. n' 46.097/2020 
PROJETO DE LEI N 22 / 2020 
Dispõe sobre autorização de medidas 
excepcionais no âmbito das finanças 
públicas em face da situação de 
emergência e estado de calamidade 
pública decorrentes do Coronavírus 
(Covid-19), no âmbito do Município 
de Bauru. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru. llr, 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

A11. 1" 

§ 4' 

§ 5' 

Art. 2° 

Fica autorizada a transferência à conta específica, a ser aberta para atendimento exclusivo das despesas 
decorrentes do enfrentamento à pandemia decorrente de coronavírus. até o valor do supcrávit financeiro 
apurado no encerramento do exercício financeiro de 2.019 e das receitas totais arrecadadas no exercício de 
2020 dos seguintes fundos públicos municipais: 

I-
li -
111-
IV
v
Vl
VII -
VIII -
IX -
X
XI
XII -

Fundo Municipal de Manutenção do Corpo de Bombeiro; 
Fundo Municipal de Habitação: 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 
Fundo Municipal da Assistência Social: 
Fundo Municipal da Pessoa Idosa: 
Fundo Municipal do Meio Ambiente: 
Fundo Municipal do Zoológico: 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Esportivo; 
Fundo Especial de Promoção das Atividades Culturais: 
Fundo Especial de Despesa; 
Fundo Municipal do Turismo; e 
Fundo Municipal de Aquisição de Áreas e Obras de Infraestrutura. 

A utilização da prerrogativa de que trata o ·'caput"' deste artigo se dará por exclusivo critério do ChefL· do 
Poder Executivo. de maneira irrevogável. surtindo efeitos a partir da publicação de decreto regulamcntador. 

A definição dos valores a serem transferidos levará em consideração a existência de prévios comprnmissos 
orçamentários assumidos pelos respectivos fundos. na forma de notas de empenho e despesa.;; mínimas de 
manutenção. devidamente comprovados. 

A transferência a conta específica., a ser aberta para atendimento exclusivo das despesas decorrentes do 
enfrentamento à pandemia decorrente de coronavírus, tornará o recurso de livre aplicação no que se refere às 
referidas despesas. dispensada. para sempre quanto aos recursos transferidos. qualquer vinculação ou 
providência prevista em legislação municipal relativamente ao Fundo de origem. 

A utilização dos recursos transferidos no ano de 2.020 poder~ se necessária ser precedida da abertura de 
crédito adicional. nos termos da Lei Federal nº 4.320. de 17 de março de 1964. 

Os recursos do Fundo Municipal de Manutenção do Corpo de Bombeiro só poderão ser utilizados si! hou\.L'r 
programação de restituição integral. dos valores atualizados. em prazo previamente estabelecido. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto perdurar a i:mergênciu e calumidmlc 
pública decorrente do coronavírus. 

Bauru .... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores. 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
09. abril, 2020 

Temos a honra de submeter à apreciação dessa Augusta Casa. o presente Projeto de Lei que: dispôi: !sobn: 
autorização de medidas excepcionais no âmbito das finanças públicas em face da situação de emergência e estado de 
calamidade pública decorrentes do Coronavírus (Covid-19), no âmbito do Município de Bauru 

Por meio do presente Projeto de Lei. em atenção à decretação da situação de cmcrgl!ncia ~ o 
reconhecimento de estado de calamidade pública cm decorrência da pandemia da Covid-19 declarada pela Organizaçüo 
Mundial da Saúde. o Poder Executivo Municipal entende inexorável a aprovação de normas especificas de finanças. com 
efeitos excepcionais. de forma a dotar o Município de recursos financeiros suficientes para fazer frente. de forma rápida ~ 
eficaz. às necessidades urgentes da população em um contexto de redução das expectativas de arrecadação em razão da 
redução das atividades por força das medidas de restrição impostas pelas autoridades pública<.;. 

O Projeto de Lei nº 67/2020. de autoria da Vereadora Chiara Ranieri Bassetto. prevê. dentre outras 
medidas. as disposições ora apresentadas para apreciação dessa respeitável Casa de Leis. Entretanto. recebeu parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade e ilegalidade, de maneira que para corrigir o apontado vício de 
iniciativa. apresentamos o presente projeto, que certamente se trata de medida excepcional e que busca salvaguardar um bem 
maior: a saúde. Desde logo. enaltecemos a grandeza da iniciativa da Vereadora Chiara Ranieri Bassetto. que vai de encontro 
às necessidades extremas ora enfrentadas pelo Município de Bauru. 

Como se sabe. a pandemia internacional ocasionada pela infecção humana pdo coronavírus SJ\RS-CoV-2 
(Covid-19) apresenta impactos que transcendem a saúde pública e afetam a economia como um todo. J\ cada dia são rt:visada:-
negativamente as projeções oficiais e de mercado para o crescimento da economia nacional em 2020. havendo fortt:s motivos 
para já se vislumbrar a possibilidade de queda expressiva do produto interno bruto nacional neste ano. 

A rápida disseminação do vírus globalmente exige rápida resposta dos líderes em cenário global. nacional 
e local. Não há margem para erros nem tempo para hesitação. A população de Bauru espera ação dos seus gowrnantcs para 
mitigação dos impactos negativos sobre a vida de cada família e para manutenção da integridade do tecido social. 

Neste contexto. vem sendo adotado no Município de Bauru amplo leque de medidas para desacekrar a 
taxa de contaminação e evitar o colapso do sistema de saúde. Por outro lado. sabe-se que essas ações implicarão 
inevitavelmente forte desaceleração também das atividades econômicas. uma vez que envolvem reduzir intcraçôcs sociais. 
manter trabalhadores em casa e fechar temporariamente estabelecimentos comerciais. Se. por um lado. são medidas 
necessárias para proteger a saúde e a vida da,; pessoas, por outro lado. são medidas com fortes repercussões sobre o nívd de 
renda bem-estar, emprego, produção e arrecadação. 

O desafio para as autoridades governamentais em todo o mundo. além das evidentes questões de saúde 
pública. reside cm ajudar empresas e pessoas a manter a esperança. É preciso estar ao lado da população. sobretudo dos mais 
vulneráveis à desaceleração do crescimento econômico, pcnnitindo a travessia do momento mais crítico e garantindo que não 
se destrua a condição para a retomada da atividade econômica quando o problema sanitário tiver sido superado. 

Não há. como reconhecido pelo próprio Governo Federal na Mensagem Presidencial nc- 93. como evitar o 
choque recessivo no curto prazo, que deve afetar a maioria dos países, inclusive o Brasil. Considerando a participação du 
Município de Bauru no PIB nacional e o tamanho da população e economia do Município. não é de surpreender que pune 
relevante dos impactos será sentida sobre a economia bauruense. 

Extrai-se, portanto. que a emergência do surto do Covid- 19 como calamidade pública gerará efeitos na 
economia municipal. com arrefecimento da trajetória de recuperação da arrecadação que vinha se construindo e conscquL'ntL' 
diminuição significativa da capacidade de financiamento das ações públicas de saúde justamente no momento de maiN 
necessidade. 

Por todo exposto. no âmbito financeiro. o presente projeto pennitc, excepcionalmente. a transposição ~ 
transferências de recursos de fundos criados por leis municipais. não comprometidos, arrecadados em 2020 e em anos 
anteriores de fonna vinculada para o Tesouro Municipal. conferindo com isso maior flexibilidade ao emprt:go do rl.!curso 
público arrecadado. Não implica esta medida em qualquer liberalidade na aplicação dos recursos transforidos. na medida em 
que sua aplicação continuará a obedecer aos ditames do orçamento municipal. afastadas apenas as condições ~ requisitos 
específicos dos fundos municipais de origem. 

2 



• 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Assim. evidenciado o interesse público.-«-rranifl=:s·1te a "niciativa, submeto~a à apreciação dessa 
Egrégia Casa Legislativa, contando com seu indis vel aval. 

Na oportunidade. renov ossa Excelência 

Destarte. pelar vãncia da matéria. con 

preço e consideração. 

projeto cm questão. 

---· ....... _ "'·-•'!"~• ....... ~ tm. __ ; _____ _]_' 

José Rot,.::r:.:. Mar, 
PRESIDEt, 
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a 
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 

Texto comgilado 
Mensagem de veto 
Yigência 
Partes mantidas i;:,elo Congresso Nacional 

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei; 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. 1° Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, de acôrdo com o disposto no art. 5° inciso XV, letra b, da Constituição Federal. 

TITULO 1 

Da Lei de Orçamento 

CAPITULO 1 

Disposições Gerais 

Art. 2º A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o 
programa de trabalho do Govêmo, obedecidos os princípios de unidade universalidade e anualidade. 

§ 1 º Integrarão a Lei de Orçamento: 

1 - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Govêrno; 

li - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo nº 1; 

Ili - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação; 

IV - Quadro das dotações por órgãos do Govêrno e da Administração. 

§ 2º Acompanharão a Lei de Orçamento: 

1 - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais; 

li - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos nºs 6 a 9; 

Ili - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Govêrno, em têrmos de realização de obras e de prestação de serviços. 

Art. 3° A Lei de Orçamentos compreenderá tôdas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. 

Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de credito por antecipação da receita, as emissões de 
papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros. .(Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964) 

• Art. 4º A Lei de Orçamento compreenderá tõdas as despesas próprias dos órgãos do Govêrno e da administração centralizada, ou 
- que, por intermédio dêles se devam realizar, observado o disposto no artigo 2º. 

1 of 15 

Art. 5° A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, 
serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único. 

Art. 6° Tõdas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. 

§ 1° As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão, como despesa, no orçamento da entidade 
obrigada a transferência e, como receita, no orçamento da que as deva receber. 

§ 2° Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o calculo das cotas terá por base os dados apurados no balanço do 
exercício anterior aquele em que se elaborar a proposta orçamentária do governo obrigado a transferência. _(Veto rejeitado no D.O. 
05/05/1964) 

Art. 7° A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para: 

1 - Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições do artigo 43; 
de 5.5.1964) 

(Veto rejeitado no DOU, 

li - Realizar em qualquer mês do exerclcio financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para atender a insuficiências 
de caixa. 

§ 1° Em casos de déficit, a Lei de Orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para 
atender a sua cobertura. 

§ 2º O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis sómente se incluirá na receita quando umas e 
outras forem especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las no 
exercício. 
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§ 3° A autorização legislativa a que se refere o parágrafo anterior, no tocante a operações de crédito, poderá constar da própria Lei de 
!Orçamento. 

Art. 8º A discriminação da receita geral e da despesa de cada órgão do Govêrno ou unidade administrativa, a que se refere o artigo 2º, 
§ 1°, incisos Ili e IV obedecerá à forma do Anexo nº 2. 

§ 1º Os itens da discriminação da receita e da despesa, mencionados nos artigos 11, § 4º, e 13, serão identificados por números de 
códigos decimal, na forma dos Anexos nºs 3 e 4. 

§ 2º Completarão os números do código decimal referido no parágrafo anterior os algarismos caracterizadores da classificação 
funcional da despesa, conforme estabelece o Anexo nº 5. 

§ 3º O código geral estabelecido nesta lei não prejudicará a adoção de códigos locais. 

CAPITULO li 

Da Receita 

Art. 9° Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito publico, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições 
nos termos da constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinado~se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou 
especificas exercidas por essas entidades. fy'.eto rejeitado no DOU, de 5.5.1964). 

Art. 10. (Vetado). 

Art. 11. A reeeita elassifiear se á nas seguintes eate§orias eeonêmieas: Reeeitas CoFFentes e Reeeitas de Ga~ 
§ 1 º São Reeeitas Garrentes as Feeeitas tributária, patrimonial, industFial e diversas e, ainda as pro•renientes de reeuFSes finaneeires 

reeebides Ele outras 13essoas de diFeilo 13úblieo ou 13rivaele, fllJBnElo destinadas a atem:ler Eles13esas elassifieá\eis em Oes13esas Cor-rentes. 
§ 2° São Reeeitas ele Ca13ital as 13rovenientes ela Fealiza~o de Feeuroos finaneeiros oriuneles Ele eonstitui~o e!e dh,idas; Ela een..,•eFSão 

em es13éeie, e!e bens e direitos; os reeurses reeel:lielos de outras 13esseas e!e EfiFeito 13úl:llieo eu 13ri•rado destinadas a atender despesas 
elassifieá,ieis em Des13esas de Capital e, aimla, o su13erá,it do Ort;,amento GeFFeAle. 

§ 3º O supeFá•,it de O~ameAte CorreAte resultaAte de balaAeeameAto Elos totais das reeeitas e des13esas eerreAtes, a13uraEle na 
demenstra~ãe a que se refere e Ane1(0 n. 1, nãe eonstit1:1irá item ela reeeita or~mentária. 

§ 4º A elassifiea~e Ela Feeeita 13er feAtes ebeEleeerá ae se§uinte esquema: 

Impostes. -Contril:lui~ões Ele Melhoria:-

Reeeitas lmebiliárias. 
Reeeitas ele ValeFes Mobiliários. 
Partieipat;,ões e Oi\ielenEles. 
O1:1tras Receitas PatFimeniais. 

Reeeita de Ser.•it;,es lnd1;1striais. 
Outras Reeeitas IAduslriais. 

-Gontribuit;,ões 
Gebran~ da Oi'i•ida Alivv.
Outras Reeeitas Dh•eFSas. 

Operat;,ães ele Grédite. 
Aliena~o de Bens Mé•reis e lméveis. 
Amortiz:a~ão de E!mpréstimes GoneeElidos. 
TransfeFêneias Ele Capital. 
Outras Receitas Ele Ga~ital. 

RECEITAS CORRENTES 
Reeelta Tril:lutária 

Reeeita Patrimonial 

Reeelta lnElustFial 

TransfeFêneias Garrentes 
Reeeitas Oi•rersas 

RECEl+AS DE CAPITAL 

Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital. 
(Redação dada Relo Decreto Lei nº 1.939, de 1982) 

§ 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, 
ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender 
despesas classificáveis em Despesas Correntes. .(Reda~o dada Qelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982) 

§ 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da 
conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender 
despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente. .(Redação dada RClo Decreto Lei 
nº 1.939. de 1982) 

§ 3° - O superávit do Orçamento Corrente resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes, apurado na 

09/04/2020 14:51 



L4320 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htrn 

demonstração a que se refere o Anexo nº 1, não constituirá item de receita orçamentária. (Redação dada Relo Decreto Lei nº 
· 1.939. de 1982). 

§ 4° - A classificação da receita obedecerá ao seguinte esquema: 

RECEITAS CORRENTES 

RECEITA TRIBUTARIA 

Impostos. 

Taxas. 

Contribuições de Melhoria. 

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 

RECEITA PATRIMONIAL 

RECEITA AGROPECUARIA 

RECEITA INDUSTRIAL 

RECEITA DE SERVIÇOS 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 

{Redação dada Relo Decreto Lei nº 1.939, de 1982} 

• OUTRAS RECEITAS CORRENTES 

RECEITAS DE CAPITAL 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

ALIENAÇÃO DE BENS 

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 

CAPITULO 111 

Da Despesa 

Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas: 

DESPESAS CORRENTES 

Despesas de Custeio 

_(Vide Decreto-lei nº 1.805, de 1980) 

• Transferências Correntes 

3 of 15 

Investimentos 

Inversões Financeiras 

Transferências de Capital 

DESPESAS DE CAPITAL 

§ 1 º Classificam-se como Despesas de Custeio as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as 
destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis. 

§ 2° Classificam-se como Transferências Correntes as dotações para despesas as quais não corresponda contraprestação direta em 
bens ou seiviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à manutenção de outras entidades de direito público ou 
privado. 

§ 3° Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades 
beneficiadas, distinguindo-se como: 

1 - subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade 
lucrativa; 

li - subvenções econômicas, as que se destinem a emprêsas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. 

§ 4° Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição 
de imóveis considerados necessários á realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de 
instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital de emprêsas que não sejam de caráter comercial ou 
financeiro. 

09/04/2020 14:5 I 
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§ 5° Classificam-se como Inversões Financeiras as dotações destinadas a: 

1 - aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização; 

li - aquisição de títulos representativos do capital de emprêsas ou entidades de qualquer espécie, já constituidas, quando a operação 
não importe aumento do capital; 

Ili - constituição ou aumento do capital de entidades ou emprêsas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive 
operações bancárias ou de seguros. 

§ 6° São Transferências de Capital as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou 
privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou 
contribuições, segundo derivem diretamente da Lei de Orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para amortização 
da dívida pública. 

Art. 13. Observadas as categorias econômicas do art. 12, a discriminação ou especificação da despesa por elementos, em cada 
unidade administrativa ou órgão de govêrno, obedecerá ao seguinte esquema: 

Pessoa Civil 
Pessoal Militar 
Material de Consumo 
Serviços de Terceiros 
Encargos Diversos 

Subvenções Sociais 
Subvenções Econômicas 
Inativos 
Pensionistas 
Salário Familia e Abono Familiar 
Juros da Divida Pública 
Contribuições de Previdência Social 
Diversas Transferências Correntes. 

DESPESAS CORRENTES 

Despesas de Custeio 

Transferências Correntes 

DESPESAS DE CAPITAL 

Investimentos 

Obras Públicas 
Serviços em Regime de Programação Especial 
Equipamentos e Instalações 
Material Permanente 
Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Emprêsas ou Entidades Industriais ou Agricolas 

Inversões Financeiras 

Aquisição de Imóveis 
Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Emprêsas ou Entidades Comerciais ou Financeiras 
Aquisição de Títulos Representativos de Capital de Emprêsa em Funcionamento 
Constituição de Fundos Rotativos 
Concessão de Empréstimos 
Diversas Inversões Financeiras 

Transferências de Capital 

Amortização da Dívida Pública 
Auxílios para Obras Públicas 
Auxílios para Equipamentos e Instalações 
Auxílios para Inversões Financeiras 
Outras Contribuições. 

Art. 14. Constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão 
consignadas dotações próprias. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 

Parágrafo único. Em casos excepcionais, serão consignadas dotações a unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão . 

Art. 15. Na Lei de Orçamento a discriminação da despesa far-se-á no mínimo por elementos. 
5.5.1964) 

.(Yeto rejeitado no DOU,__,Q!L 

§ 1° Entende-se por elementos o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se serve a 
administração publica para consecução dos seus fins. .(Veto rejeitado no DOU de 5.5.1964). 

§ 2° Para efeito de classificação da despesa, considera-se material permanente o de duração superior a dois anos. 

SEÇÃO 1 

Das Despesas Correntes 

SUBSEÇÃO ÚNICA 
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Das Transferências Correntes 

1) Das Subvenções Sociais 

f>ROC. NQ ' ?Z_-?,0.,.-__:-; 
FOLHAS 1 0 ~ 

i.,;..;..;;;.;.;.;..:.:::= ...... ':'fflt'C:!D~ 

Art. 16. Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras a concessão de subvenções sociais visará a prestação de 
serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a 
êsses objetivos, revelar-se mais econômica. 

Parágrafo único. O valor das subvenções, sempre que passivei, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente 
prestados ou postos à disposição dos interessados obedecidos os padrões minimos de eficiência préviamente fixados. 

Art. 17. Somente à instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização 
serão concedidas subvenções. 

li) Das Subvenções Econômicas 

Art. 18. A cobertura dos déficits de manutenção das emprêsas públicas, de natureza autárquica ou não, far-se-á mediante subvenções 
econômicas expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, do Estado, do Municipio ou do Distrito Federal. 

Parágrafo único. Consideram-se, igualmente, como subvenções econômicas: 

a) as dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda, pelo Govêrno, de gêneros 
alimentícios ou outros materiais; 

b) as dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais. 

Art. 19. A Lei de Orçamento não consignará ajuda financeira, a qualquer título, a emprêsa de fins lucrativos, salvo quando se tratar de 
subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial . 

SEÇÃO li 

Das Despesas de Capital 

SUBSEÇÃO PRIMEIRA 

Dos Investimentos 

Art. 20. Os investimentos serão discriminados na Lei de Orçamento segundo os projetos de obras e de outras aplicações. 

Parágrafo único. Os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às normas 
gerais de execução da despesa poderão ser custeadas por dotações globais, classificadas entre as Despesas de Capital. 

SUBSEÇÃO SEGUNDA 

Das Transferências de Capital 

Art. 21. A Lei de Orçamento não consignará auxlfio para investimentos que se devam incorporar ao patrimônio das emprêsas privadas 
de fins lucrativos. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às transferências de capital à conta de fundos especiais ou dotações sob regime 
excepcional de aplicação. 

TITULO li 

Da Proposta Orcamentária 

CAPITULO 1 

Conteúdo e Forma da Proposta Orçamentária 

Art. 22. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas 
Constituições e nas Leis Orgânicas dos Municípios, compor-se-á: 

1 - Mensagem, que conterá: exposição circunstanciada da situação económico-financeira, documentada com demonstração da dfvida 
fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis: exposição e justificação da 
política econômica-financeira do Govêmo; justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital; 

ll - Projeto de Lei de Orçamento: 

Ili - Tabelas explicativas, das quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão, em colunas distintas e para fins de 
comparação: 

a) A receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a proposta: 

b) A receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta; 

c) A receita prevista para o exercício a que se refere a proposta; 

d) A despesa realizada no exercido imediatamente anterior; 

e) A despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta; e 

f) A despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta. 

IV - Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais, em têrmos de metas visadas, decompostas 
em estimativa do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de justificação econômica, financeira, social e 
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administrativa. 

Parágrafo umco. Constará da proposta orçamentária, para cada unidade administrativa, descrição sucinta de suas principais 
finalidades, com indicação da respectiva legislação. 

CAPITULO li 

Da Elaboração da Proposta Orçamentária 

SEÇÃO PRIMEIRA 

Das Previsões Plurienais 

Art. 23. As receitas e despesas de capital serão objeto de um Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital, aprovado por decreto 
do Poder Executivo, abrangendo, no mínimo um triênio. -

Parágrafo único. O Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital será anualmente reajustado acrescentando-se-lhe as previsões de 
mais um ano, de modo a assegurar a projeção contínua dos períodos. 

Art. 24. O Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital abrangerá: 

1 - as despesas e, como couber, também as receitas previstas em planos especiais aprovados em lei e destinados a atender a regiões 
ou a setores da administração ou da economia; 

li - as despesas à conta de fundos especiais e, como couber, as receitas que os constituam; 

111 - em anexos, as despesas de capital das entidades referidas no Titulo X desta lei, com indicaçao das respectivas receitas, para as 
quais forem previstas transferências de capital. 

Art. 25. Os programas constantes do Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital sempre que possível serão correlacionados a 
metas objetivas em têrmos de realização de obras e de prestação de serviços. 

Parágrafo único. Consideram-se metas os resultados que se pretendem obter com a realização de cada programa. 

Art. 26. A proposta orçamentária conterá o programa anual atualizado dos investimentos, inversões financeiras e transferências 
previstos no Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital. 

SEÇÃO SEGUNDA 

Das Previsões Anuais 

Art. 27. As propostas parciais de orçamento guardarão estrita conformidade com a política econômica-financeira, o programa anual de 
trabalho do Govêmo e, quando fixado, o limite global máximo para o orçamento de cada unidade administrativa. 

Art. 28 As propostas parciais das unidades administrativas, organizadas em formulário próprio, serão acompanhadas de: 

1- tabelas explicativas da despesa, sob a fom,a estabelecida no artigo 22, inciso Ili, letras d, e e f; 

11 - justificação pom,enorizada de cada dotação solicitada, com a indicação dos atos de aprovação de projetos e orçamentos de obras 
públicas, para cujo inicio ou prosseguimento ela se destina. 

Art. 29. Caberá aos órgãos de contabilidade ou de arrecadação organizar demonstrações mensais da receita arrecadada, segundo as 
rubricas, para servirem de base a estimativa da receita, na proposta orçamentária. 

Parágrafo único. Quando houver órgão central de orçamento, essas demonstrações ser-lhe-ão remetidas mensalmente. 

• Art. 30. A estimativa da receita terá por base as demonstrações a que se refere o artigo anterior à arrecadação dos três últimos 
exercícios, pelo menos bem como as circunstâncias de ordem conjuntural e outras, que possam afetar a produtividade de cada fonte de 
receita. 

í of 15 

Art. 31. As propostas orçamentárias parciais serão revistas e coordenadas na proposta geral, considerando-se a receita estimada e 
as novas circunstâncias. 

TITULO 111 

Da elaboração da Lei de Orçamento 

Art. 32. Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios, o Poder 
Legislativo considerará como proposta a Lei de Orçamento vigente. 

Art. 33. Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de Orçamento que visem a: 

a) alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando provada, nesse ponto a inexatidão da proposta; 

b) conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes; 

c) conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado; 

d) conceder dotação superior aos quantitativos préviamente fixados em resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e 
subvenções. 

TITULO IV 

Do Exercício Financeiro 

Art. 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. 
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Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro: 

l - as receitas nêle arrecadadas; 

li - as despesas nêle legalmente empenhadas. 

IPROC. NI 
FOLHAS 

Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as 
processadas das não processadas. 

Parágrafo único. Os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência plurienal, que não tenham sido liquidados, só serão 
computados como Restos a Pagar no último ano de vigência do crédito. 

Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente 
para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os 
compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica 
consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica . .(Regulamento) 

Art. 38. Reverte à dotação a importância de despesa anulada no exercício; quando a anulação ocorrer após o encerramento dêste 
considerar-se-á receita do ano em que se efetivar. 

Aft.. 39. /\s im130FtâAcias relativas a trib1:1to, FRl:lltas e eFéditos Ela FazeAda Públiea, laR';)B:dos mas Rãa eoBFaEles 01:1 Aão reeelhidos AO 
0lEereíeio de oÃgem, e0Astit1:1em Dí•,ida Ati\'a a 13aFl:iF da data ele s1:1a iAseÃeão. 

PaFágFOfo úAieo. As iFRf)ertâReias elos tri81:1tos e elemais reRelas AÕO sl:ljeitas a laAçameRtos 01:1 Aõo lan~elas, seFão eseÃt1:Jraelas eomo 
Feeeita elo enereleio em €11:Je feFem arreeaelas nas Fesi:,eetivas Fl:lbrieas erçamentáFias, desde Efl:10 até o ate elo reeebimeAto não tenham sido 
iRseÃtas eemo Oí\'iela Ati\•a. 

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que 
forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada gelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) . 

§ 1° - Os créditos de que trata este artigo, exiglveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação 
própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 
titulo. (Incluído Qelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)_ 

§ 2° - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e 
respectivos adicionais e multas, e Divida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 
empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, 
laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, 
reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda 
estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais . 
. (Incluído gelo Decreto Lei nº 1. 735, de 1979) 

§ 3° - O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao correspondente valor na moeda nacional à 
taxa cambial oficial, para compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade administrativa, ou, à sua falta, na data da 
inscrição da Divida Ativa, incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de mora, de acordo com preceitos legais 
pertinentes aos débitos tributários. .(Incluído Qelo Decreto Lei nº 1. 735, de 1979) 

§ 4° - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores correspondentes à 
respectiva atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1° do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 
1969, e o art. 3° do Decreto-lei nº 1.645 de 11 de dezembro de 1978. (Incluído gelo Decreto Lei nº 1. 735, de 1979) 

§ 5° - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 
1.735, de 1979) . 

.(Incluído Relo Decreto Lei nº 

TITULO V 

Dos Créditos Adicionais 

Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. 

Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 

1 - suplementares, os destinados a refôrço de dotação orçamentária; 

li - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária especifica; 

Ili - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. 

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. 

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponlveis para ocorrer a despesa e 
será precedida de exposição justificativa. Neto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 

§ 1° Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: Neto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 

1 - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; .(Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 

li - os provenientes de excesso de arrecadação; .(Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 

Ili - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; 
_(Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 

IV - o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realiza-las. 
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FOLHAS 
§ 2° Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os 

saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de credito a eles vinculadas. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 

§ 3° Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a 
arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exécicio. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 

_Mde Lei nº 6.343, de 1976) 

§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-a a importância dos créditos 
extraordinários abertos no exercicio. Neto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 

Art. 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que dêles dará imediato conhecimento ao Poder 
Legislativo. 

Art. 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercicio financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal 
em contrário, quanto aos especiais e extraordinários. 

Art. 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, até onde fôr 
possível. 

TITULO VI 

Da Execução do Orçamento 

CAPÍTULO 1 

Da Programação da Despesa 

• Art. 47. Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um 
quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar. 

Art. 48 A fixação das cotas a que se refere o artigo anterior atenderá aos seguintes objetivos: 

a) assegurar às unidades orçamentárias, em tempo útil a soma de recursos necessários e suficientes a melhor execução do seu 
programa anual de trabalho; 

b) manter, durante o exercício, na medida do possível o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir 
ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria. 

Art. 49. A programação da despesa orçamentária, para feito do disposto no artigo anterior, levará em conta os créditos adicionais e as 
operações extra-orçamentárias. 

Art. 50. As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite da dotação e o comportamento da 
execução orçamentária. 

CAPÍTULO 11 

Da Receita 

Art. 51. Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça, nenhum será cobrado em cada exercicio sem prévia 
autorização orçamentária, ressalvados a tarifa aduaneira e o impôsto lançado por motivo de guerra. 

Art. 52. São objeto de lançamento os impostos diretos e quaisquer outras rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou 
contrato. 

• Art. 53. O lançamento da receita é ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é 
devedora e inscreve o débito desta. 

1 of 15 

Art. 54. Não será admitida a compensação da obrigação de recolher rendas ou receitas com direito creditório contra a Fazenda 
Pública. 

Art. 55. Os agentes da arrecadação devem fornecer recibos das importâncias que arrecadarem. 

§ 1° Os recibos devem conter o nome da pessoa que paga a soma arrecadada, proveniência e classificação, bem como a data a 
assinatura do agente arrecadador. .(Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 

§ 2º Os recibos serão fornecidos em uma única via. 

Art. 56. O recolhimento de tôdas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer 
fragmentação para criação de caixas especiais. 

Art. 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3° desta lei serão classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas 
próprias, tôdas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no Orçamento. 
(Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 

CAPITULO 111 

Da Despesa 

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento 
pendente ou não de implemento de condição. Neto rejeitado no DOU, de 5.5.1964), 

AFI:. §9. O em13eAhe da eles13esa Aâo pederá eJ(eeder o limite eles orédites eoReedides. 
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§ 1° Ressalvado o disposto no Art. 67 da Constituição Federal, é vedado aos Munic[pios empenhar, no último mês do mandato do 
Prefeito, mais do que o duodécimo da despesa prevista no orçamento vigente. (Incluído pela Lei nº 6.397, de 1976) 

§ 2° Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo período, assumir, por qualquer fonna, compromissos financeiros para execução 
depois do término do mandato do Prefeito. .(Incluído pela Lei nº 6.397 de 1976). 

§ 3° As disposições dos parágrafos anteriores não se aplicam nos casos comprovados de calamidade pública. 
pela Lei nº6.397, de 1976) 

§ 4° Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste 
artigo, sem prejuízo da responsabilidade do Prefeito nos termos do Art. 1°, inciso V, do Decreto-lei n.0 201, de 27 de fevereiro de 1967. 

(lncluido Rela Lei nº 6.397, de 1976) 

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. 

§ 1° Em casos especiais previstos na legislação especifica será dispensada a emissão da nota de empenho. 

§ 2° Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar. 

§ 3° É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento. 

Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, a 
representação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria. 

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. 

• Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos 
comprobatórios do respectivo crédito. 

§ 1 º Essa verificação tem por fim apurar: 

1 - a origem e o objeto do que se deve pagar; 

li - a importância exata a pagar; 

Ili - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 

§ 2° A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: 

1 - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo; 

li - a nota de empenho; 

111- os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. 

Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga. 

Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade . 
.(\(elo rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 

Art. 65. O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos por estabelecimentos bancários 
credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento. 

• Art. 66. As dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias poderão quando expressamente determinado na Lei de 
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Orçamento ser movimentadas por órgãos centrais de administração geral. 

Parágrafo único. É permitida a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal, de uma para outra unidade orçamentária, quando 
considerada indispensável à movimentação de pessoal dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades interessadas, a que se realize 
em obediência à legislação especifica. 

Art. 67. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação dos 
precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos 
créditos adicionais abertos para êsse fim. 

Art. 68. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de 
numerário a seividor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas, que não possam subordinar-se ao 
processo normal de aplicação. 

Art. 69. Não se fará adiantamento a seividor em alcance nem a responsável por dois adiantamentos. 
DOU, de 5.5.1964} 

_(Veto rejeitado no 

Art. 70. A aquisição de material, o fornecimento e a adjudicação de obras e seiviços serão regulados em lei, respeitado o principio da 
concorrência. 

TITULO VII 

Dos Fundos Especiais 

Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou 
serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. 
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Art. 72. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-â através de dotação consignada na Lei de 
• Orçamento ou em créditos adicionais. 

Art. 73. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido 
para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo. 

Art. 74. A lei que instituir fundo especial poderá detenninar normas peculiares de contrôle, prestação e tomada de contas, sem de 
qualquer modo, elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. 

TÍTULO VIII 

Do Contrôle da Execução Orçamentária 

CAPITULO 1 

Disposições Gerais 

Art. 75. O contrõle da execução orçamentária compreenderá: 

1 PROC. Nll 
POLHAS --- ; 

1 - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos 
e obrigações; 

li - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos; 

Ili - o cumprimento do programa de trabalho expresso em têrmos monetários e em têrmos de realização de obras e prestação de 
serviços. 

CAPITULO li 

Do Contrôle Interno 

Art. 76. O Poder Executivo exercerá os três tipos de contrôle a que se refere o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de 
Contas ou órgão equivalente. 

Art. 77. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subseqüente. 

Art. 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer 
tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos. 

Art 79. Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a outro indicado na legislação, caberá o contrôle estabelecido 
no inciso lll do artigo 75. 

Parágrafo único. Êsse controle far-se-á, quando fõr o caso, em têrmos de unidades de medida, préviamente estabelecidos para cada 
atividade. 

Art. 80. Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais 
atribuidas a cada unidade orçamentária, dentro do sistema que fôr instituído para êsse fim. 

CAPITULO Ili 

Do Contrôle Externo 

Art. 81. O contrôle da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo, terá por objetivo verificar a probidade da administração, a 
guarda e legal emprêgo dos dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de Orçamento. 

Art. 82. O Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder Legislativo, no prazo estabelecido nas Constituições ou nas Leis 
• Orgânicas dos Municípios. 
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§ 1° As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo, com Parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão 
equivalente. 

§ 2° Quando, no Municfpio não houver Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a camara de Vereadores poderá designar peritos 
contadores para verificarem as contas do prefeito e sôbre elas emitirem parecer. 

TITULO IX 

Da Contabilidade 

CAPITULO 1 

Disposições Gerais 

Art. 83. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, 
efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. 

Art. 84. Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a tomada de contas dos agentes responsáveis por 
bens ou dinheiros públicos será realizada ou superintendida pelos serviços de contabilidade. 

Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a pennitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o 
conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise 
e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros. 

Art. 86. A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas. 

Art. 87. Haverá contrôle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a administração pública fôr parte. 
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Art. 88. Os débitos e créditos serão escriturados com indíviduação do devedor ou do credor e especificação da natureza, importância 
e data do vencimento, quando fixada. 

Art. 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira patrimonial e industrial. 

CAPITULO 11 

Da Contabilidade Orçamentária e Financeira 

Art. 90 A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros, o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada 
e a despesa realizada, à conta dos mesmos créditos, e as dotações disponlveis. 

Art. 91. O registro contábil da receita e da despesa far-se-á de acõrdo com as especificações constantes da Lei de Orçamento e dos 
créditos adicionais. 

Art. 92. A divida flutuante compreende: 

1 - os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida; 

li - os serviços da divida a pagar; 

111 - os depósitos; 

IV - os débitos de tesouraria. 

Parágrafo único. O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor distinguindo-se as despesas processadas das não 
processadas. 

Art. 93. Tôdas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira, não compreendidas na execução 
orçamentária, serão também objeto de registro, individuação e contrôle contábil. 

CAPITULO Ili 

Da Contabilidade Patrimonial e Industrial 

Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita 
caracterização de cada um dêles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. 

Art. 95 A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis. 

Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os 
elementos da escrituração sintética na contabilidade. 

Art. 97. Para fins orçamentários e determinação dos devedores, ter-se-á o registro contábil das receitas patrimoniais, fiscalizando-se 
sua efetivação. 

Art. 98. A divida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a 
desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos. Neto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) 

Parágrafo único. A divida fundada será escriturada com individuação e especificações que pennitam verificar, a qualquer momento, a 
posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros. 

Art. 99. Os serviços públicos industriais, ainda que não organizados como emprêsa pública ou autárquica, manterão contabilidade 
especial para detenninação dos custos, ingressos e resultados, sem prejuízo da escrituração patrimonial e financeira comum. 

Art. 100 As alterações da situação liquida patrimonial, que abrangem os resultados da execução orçamentária, bem como as 
• variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistência ativas e passivas, constituirão elementos da conta 

patrimonial. 
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CAPITULO IV 

Dos Balanços 

Art. 101. Os resultados gerais do exerclcio serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço 
Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, segundo os Anexos números 12, 13, 14 e 15 e os quadros demonstrativos 
constantes dos Anexos números 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17. 

Art. 102. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. 

Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de 
natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercido anterior, e os que se transferem para o 
exercício seguinte. 

Parágrafo único. Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na 
despesa orçamentária. 

Art. 104. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou 
independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. 

Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará: 

1 - O Ativo Financeiro; 

1 t - O Ativo Permanente; 

Ili - O Passivo Financeiro; 
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§ 1° O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores 
numerários. 

§ 2° O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. 

§ 3° O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras pagamento independa de autorização orçamentária. 

§ 4° O Passivo Permanente compreenderá as dividas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização 
ou resgate. 

§ 5° Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos 
anteriores e que, mediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. 

Art. 106. A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá as normas seguintes: 

1 - os débitos e créditos, bem como os títulos de renda, pelo seu valor nominal, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à 
taxa de câmbio vigente na data do balanço; 

11- os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de construção; 

Ili - os bens de almoxarifado, pelo preço médio ponderado das compras. 

§ 1 º Os valores em espécie, assim como os débitos e créditos, quando em moeda estrangeira, deverão figurar ao lado das 
correspondentes importfmcias em moeda nacional. 

§ 2° As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos e valores em espécie serão levadas à conta patrimonial. 

§ 3° Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis. 

TITULO X 

Das Autarquias e Outras Entidades 

Art. 107. As entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de previdência social ou investidas de delegação para arrecadação de 
contribuições parafiscais da União, dos Estados, dos Municipios e do Distrito Federal terão seus orçamentos aprovados por decreto do 
Poder Executivo, salvo se disposição legal expressa determinar que o sejam pelo Poder Legislativo. (Vide Decreto nº 60.745, de 
1967) 

Parágrafo único. Compreendem-se nesta disposição as emprêsas com autonomia financeira e administrativa cujo capital pertencer, 
integralmente, ao Poder Público. 

Art. 108. Os orçamentos das entidades referidas no artigo anterior vincular-se-ão ao orçamento da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal, pela inclusão: 

1 - como receita, salvo disposição legal em contrário, de saldo positivo previsto entre os totais das receitas e despesas; 

li - como subvenção econômica, na receita do orçamento da beneficiária, salvo disposição legal em contrário, do saldo negativo 
previsto entre os totais das receitas e despesas. 

§ 1° Os investimentos ou inversões financeiras da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, realizados por intermédio 
• das entidades aludidas no artigo anterior, serão classificados como receita de capital destas e despesa de transferência de capital daqueles. 
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§ 2° As previsões para depreciação serão computadas para efeito de apuração do saldo líquido das mencionadas entidades. 

Art. 109. Os orçamentos e balanços das entidades compreendidas no artigo 107 serão publicados como complemento dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal a que estejam vinculados. 

Art. 110. Os orçamentos e balanços das entidades já referidas, obedecerão aos padrões e normas instituídas por esta lei, ajustados às 
respectivas peculiaridades. 

Parágrafo único. Dentro do prazo que a legislação fixar, os balanços serão remetidos ao órgão central de contabilidade da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, para fins de incorporação dos resultados, salvo disposição legal em contrário. 

TITULO XI 

Disposições Finais 

Art. 111. O Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda, além de outras apurações, para fins estatísticos, de 
interêsse nacional, organizará e publicará o balanço consolidado das contas da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas 
autarquias e outras entidades, bem como um quadro estruturalmente idêntico, baseado em dados orçamentários. 

§ 1 º Os quadros referidos neste artigo terão a estrutura do Anexo nº 1. 

§ 2 O quadro baseado nos orçamentos será publicado até o último dia do primeiro semestre do próprio exercicio e o baseado nos 
balanços, até o último dia do segundo semestre do exercício imediato àquele a que se referirem. 

Art. 112. Para cumprimento do disposto no artigo precedente, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal remeterão ao 
mencionado órgão, até 30 de abril, os orçamentos do exercício, e até 30 de junho, os balanços do exercício anterior. 

Parágrafo único. O pagamento, pela União, de auxílio ou contribuição a Estados, Municípios ou Distrito Federal, cuja concessão não 
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decorra de imperativo constitucional, dependerá de prova do atendimento ao que se determina neste artigo. 

Art. 113. Para fiel e uniforme aplicação das presentes normas, o Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda 
atenderá a consultas, coligirá elementos, promoverá o intercâmbio de dados informativos, expedirá recomendações técnicas, quando 
solicitadas, e atualizará sempre que julgar conveniente, os anexos que integram a presente lei. 

Parágrafo único. Para os fins previstos neste artigo, poderão ser promovidas, quando necessário, conferências ou reuniões técnicas, 
com a participação de representantes das entidades abrangidas por estas normas. 

AFt. 11 ~- Os efeitas éesta lei sãe sentadas a 13aFtir de 1 de janeiro de-4004. 

Art. 114. Os efeitos desta lei são contados a partir de 1° de janeiro de 1964 para o fim da elaboração dos orçamentos e a partir de 1° 
de janeiro de 1965, quanto ãs demais atividades estatuldas. (Reda~o dada 12ela Lei nº 4.489, de 1964) 

Art. 115. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 17 de março de 1964; 143° da Independência e 76º da República. 

JOÃO GOULART 
Abelardo Jurema 
Sylvio Borges de Souza Moita 
Jair Ribeiro 
João Augusto de Araújo Castro 
Waldyr Ramos Borges 
Expedito Machado 
Oswaldo Costa Lima Filho 
Júlio Furquim Sambaquy 

• 

Amaury Silva 
Anysio Botelho 
Wl7sonFadul 
Antonio Oliveira Brito 

• 
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Egydio Michaelsen 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 23.3.1964, retificado em 9.4.1964 e retifiq:ido em 3.6.1964. 

Download 12ara anexos 

LEI N. 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 

Partes vetadas pelo Presidente da República e mantidas pelo 
Congresso Nacional, do Projeto que se transformou na Lei nº.4.320,de 
17 de março de 1964 (que estatui normas gerais de direito financeiro 
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municipios e do Distrito Federal ) . 

VETO 

O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo na forma do Parágrafo 3° do Artigo 70 da 
Constituição Federal os seguintes dispositivos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

"Art. 3° ........................................................................................................................... . 

Parágrafo único Não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de 
papel-moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros". 

"Art. 6° ... 

............................................................................ ....................................... . 

2° - Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o cálculo das cotas terá por base os dados apurados no balanço do 
exercício anterior aquele em que se elaborar a proposta orçamentária do Governo obrigado ã transferência". 

"Art. 7° ................................ ,,, ............................ . 

....................... .................. obedecidas as disposições do artigo 43" .................................. . 
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"Art. 9° Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições 
nos termos da Constituição e das leis vigentes em matérias financeira destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou 
específicas exercidas por essa entidades." 

"Art. 14 ................................................................... . 

··································································"·'·················································· 

subordinados ao mesmo órgão ou repartição ............................................................... . 

············•····································································· ···················································· 

"Art. 15 ........................................................ .. 

......................................................... no 

mínimo ............................................................................................... . 

"Art. 15 .................................................................................................................................... . 

1° Entende-se por elementos o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se refere a 
administração pública para consecução dos seus fins" . 

................................................................... ............................................................... . 

"Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e 
será precedida de exposição justificativa. 

§1° Consideram-se recursos para o fim deste artigo, deste que não comprometidos; 

1- o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; 

li - os provenientes de excesso de arrecadação; 

Ili - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; 

IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite o Poder Executivo realizá-las. 

§2° Entende-se por superavit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro conjugando-se ainda, os 
saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. 

§3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre 
a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda, a tendência do exercício. 

§4° Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação deduzir-se-á a importância dos créditos 
extraordinários abertos no exercicio". 

"Art. 55 .......................... . 

1° - Os recibos devem conter o nome da pessoa que paga a soma arrecadada, proveniência, e classificação, bem como a data e 
assinatura do agente arrecadador". 

"Art. 57 Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3° desta lei... ....... 

"Art. 58 .................................................................... . 

.................................... ............................................. .............................................. .......... ou não 

"Art. 64 .................... .. 

Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade". 

"Art. 69 .......................................................... ······· ........................................................................ . 

..................................... ...................................................................................................... nem o responsável por dois adiantamentos". 

09/04/2020 14:51 



L4320 http://www.planalto.gov. br/ccivi I_ 03/lei s/143 20. htm 

"Art. 98. A divida fundada será escriturada com individuação e especificações que permitem verificar, a qualquer momento, a posição 
• dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros". 

Brasília, 4 de maio de 1964; 1432 da Independência e 76º da República. 

H. Castello Branco . 

• 

• 
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Proc. nº 69/2020 
Emenda nº 1 

1 :~~e :ÃlWr :t 
EMENDA ADITIVA 

No Projeto de Lei nº 22/20, processado sob nº 69/20, acresça-se o 
seguinte artigo, onde couber: 

"Ar!. A utilização dos recursos dos Fundos Municipais de que 
trata esta Lei fica condicionada a efetiva comprovação de 
que a totalidade dos recursos financeiros oriundos do 
Governo Estadual, do Governo Federal e de outros entes 
para uso em despesas relacionadas à pandemia do 
Coronavírus tenha sido empenhada pelo Município." 

Bauru, 15 de abril de 2020. 

LOSILA 



• 
<&manz~~ de !7JatVa 
Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 

BAO.IU 

-SÃO PAULO 

• 

• 

Proc. nº 69/2020 
Emenda nº 2 l ~ ~.,;:;;ROC.:;,LH.:;.~::;:N2==· =}=?(=2-=~~ 

EMENDA MODIFICATIVA 

O § 2° do Art. 1° do Projeto de Lei nº 22/20, processado sob nº 
69/20, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 1° ( ... ) 

§ 2° A definição dos valores a serem transferidos levará em 
consideração a existência de prévios compromissos 
orçamentários assumidos pelos respectivos fundos, na 
forma de notas de empenho e despesas mínimas de 
manutenção, devidamente comprovados e o valor 
necessário a ser transferido será proporcional ao valor 
apurado de cada um deles." 

Bauru, 15 de abr"I de 2020 . 



EMENDA ADITIVA 

No Projeto de Lei nº 22/20, processado sob nº 69/20, acresça-se o 
seguinte§ 6° ao Artigo 1°: 

"Art. 1° ( ... ) 

§ 6° Os recursos depositados nos Fundos Municipais por meio de 
decisões judiciais não poderão, em hipótese alguma, ser 
utilizados para ações de combate à pandemia de 
Coronavírus." 

Bauru, 15 de abril de 2020. 
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Proc. nº 69/2020 
Emenda nº 4 

,POOC. Nª 
FOLHAS 

EMENDA ADITIVA 

No Projeto de Lei nº 22/20, processado sob nº 69/20, acresça-se o 
seguinte artigo, onde couber: 

"Art. Os recursos para transferência dos Fundos Municipais para 
atendimento das calamidades em virtude da pandemia 
provocada pelo Coronavirus ficam limitados aos valores 
disponíveis como Superávit Saldo de 2019 e Previsão 
Orçamento 2020, conforme tabela abaixo: 

PREVIS O 
ORÇAMENTO 2020 

FUNDO MANUT. CORPO DE BOMBEIROS 5.804.314,00 389.198,00 

FUNDO HABITAÇAO (PLANEJAMENTO) 116.052,76 2.464,00 

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 1.408.191,74 257.402,00 

FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL 4.227.607,03 2.057.147,00 

FUNDO PESSOA IDOSA 424.457,34 2.000,00 

FUNDO DO MEIO AMBIENTE 4.649.941,30 386.222,00 

FUNDO ZOOL GICO 4.841.275,12 1.309.115,00 

FUNDO DESENVOL ESPORTES 23.439,55 29.035,00 

FUNDO PROM ATIVID CULTURAIS 191.179,65 58.341,00 

FUNDO ESPECIAL DESPESA (AGRICULTURA) 193.409,38 30.883,00 

FUNDO TURISMO (DESENVOLVIMENTO) 0,00 1,00 

FUNDO AQ. AREAS OBRAS INFRAESRUTURA 
568.306,49 32.760,00 (DESENVOLVIMENTO) 

TOTAL 22.448.174,36 4.554.568,00 

e abril de 2020. 

TO MEIRA 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

À 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Em Sessão Extraordinária realizada por 
meio de plenário virtual no dia 15 de abril 
de 2020, as três emendas dos Vereadores 
Benedito Roberto Meira e Manoel Afonso 
Losila, a emenda desta Presidência e o 
projeto foram encaminhados para parecer 
das Comissões Permanentes. O Presidente 
da Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação, Vereador Alexssandro Bussola, 
nomeou como Relator o Vereador Luiz 
Carlos Rodrigues Barbosa, que após 
manifestação da Consultoria Jurídica desta 
Casa de Leis, emitiu parecer pela normal 
tramitação do projeto e pela ilegalidade das 
quatro emendas, sendo acompanhado 
pelos demais membros. Em seguida, o 
Vereador Edvaldo Francisco Minhano 
solicitou o sobrestamento por 02 sessões 
extraordinárias e o pedido foi aprovado por 
unanimidade, sendo então o processo 
retirado da pauta. Incluir o mesmo na 
próxima Sessão. 
Bauru, 16 de abril de 2020. 

JO 
Pre idente 

CORAÇAODE 
SÃO PAULO 
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OF. EXE Nº 132/20 
E-processo: 46.097/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu 1icipal de B,iuru 
Diretoria de 4poio Legislativo 

2 3 ABR, 2020 

ENTRADA 
Hora-U!_=._(a) 19~ -

Bauru, 22 de abril de 2.020. 

MENSAGEM SUPRESSIV A AO PROJETO DE LEI Nº 22/20 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

Através do presente encaminhamos à Vossa Excelência, de acordo com o § 3° do 

artigo 152 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal, mensagem supressivo ao Projeto de 

Lei nº 22120, que dispõe sobre autorização de medidas excepcionais no âmbito das finanças 

públicas em face da situação de emergência e estado de calamidade pública decorrentes do 

Coronavírus (Covid-19), no âmbito do Município de Bauru. 

Esta mensagem destina-se a suprimir o inciso V do art. I º, excluindo o Fundo 

Municipal da Pessoa Idosa do rol dos fundos que poderão ser utilizados pelo Município para o 

• enfrentamento à pandemia. 

Contando com a compreens~ã~o__.,d!Se=-'-,,1!!:e~· g~ia Casa, r novamos protestos de estima 

e consideração. 

Atenciosa audações, 

Excelentíssimo Senhor 

~•u.NDO GAZZETTA 
O MUNICIPAL 

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALL11c--~ 
DO. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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OF. EXE N' 134/20 
E-processo: 46 .097 /2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Cârnar? Mu 1icioal de B,iuru 
Diretoria de 1.poio Legislativo 

2 4 ABR. 2020 

ENTRADA 
Hora IG<JL '-¼, (a)~la-,~~r Bauru, 24 de abril de 2.020. 

MENSAGEM MODIFICATIV A E ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 22/20 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

Através do presente encaminhamos à Vossa Excelência, de acordo com o § 3° 
do artigo 152 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal, mensagem modificativa e aditiva 
ao Projeto de Lei nº 22120, que dispõe sobre autorização de medidas excepcionais no âmbito 
das finanças públicas em face da situação de emergência e estado de calamidade pública 
decorrentes do Coronavírus (Covid-19), no âmbito do Município de Bauru. 

Esta mensagem destina-se a alterar o § 2° e acrescentar o § 6° no art. 1 º e 
acrescentar os artigos 2° e 3°, renumerando o art. 2° para art. 4°. 

O § 2° do Art. 1 º, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 1° ( ... ) 

A definição dos valores a serem transferidos levará em 
consideração a existência de prévios compromissos orçamentários 
assumidos pelos respectivos fundos, na forma de notas de empenho 
e despesas mínimas de manutenção, devidamente comprovados e o 
valor necessário a ser transferido será proporcional ao valor 
apurado de cada um deles." 

Acrescenta o § 6° ao art. 1 º: 

"Art. 1 º 

§ 6º 

( ... ) 

Os recursos depositados nos Fundos Municipais por meio de 
decisões judiciais não poderão, em hipótese alguma, ser utilizados 
para ações de combate à pandemia de Coronavírus." 

Acrescenta o art. 2° e 3°, renumerando o art. 2° para art. 4°: 

"Art. 2° Os recursos para transferência dos Fundos Municipais para 
atendimento das calamidades em virtude da pandemia provocada 
pelo Coronavirus ficam limitados aos valores disponíveis corno 
Superávit Saldo de 2019 e Previsão Orçamento 2020, conforme 
tabela abaixo: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

$ÇPJ~'\'lt 
SALD ·2019· · . . 

-:,~v1s o 
. OllÇÃMEN'fO 2d2j.) 

FUNDO MANUT. CORPO DE BOMBEIROS 5.804.314,00 389.198,00 

FUNDO HABITAÇÃO (PLANEJAMENTO) 116.052,76 2.464,00 

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 1.408.191,74 257.402,00 

FUNDO DAASSISTENCIA SOCIAL 4.227.607,03 2.057.147,00 

FUNDO PESSOA IDOSA 424.457,34 2.000,00 

FUNDO DO MEIO AMBIENTE 4.649.941,30 386.222,00 

FUNDO ZOOLOGICO 4.841.275, 12 1.309.115,00 

FUNDO DESENVOL ESPORTES 23.439,55 29.035,00 

FUNDO PROM ATIVID CULTURAIS 191.179,65 58.341,00 

FUNDO ESPECIAL DESPESA (AGRICULTURA) 193.409,38 30.883,00 

FUNDO TURISMO (DESENVOLVIMENTO) 0,00 1,00 

FUNDO AQ. AREAS OBRAS INFRAESRUTURA 
568.306,49 32.760,00 

(DESENVOLVIMENTO) 

TOTAL 22.448.174,36 4.554.568,00 

"Art. 3º A utilização dos recursos dos Fundos Municipais de que trata esta 
Lei fica condicionada a efetiva comprovação de que a totalidade 
dos recursos financeiros oriundos do Governo Estadual, do 
Governo Federal e de outros entes para uso em despesas 
relacionadas à pandemia do onavírus tenha sido empenhada 
pelo Município." 

Contando com a compreen§.éSã!ll-C=a.y~égia Cas , renovamos protestos de estima 
e consideração. 

Atenciosas s dações, 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGAL,~--
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

TA 
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~ônuu-a~de~fii 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~j~~~~Ó 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Em Sessão Extraordinária realizada por meio de 
plenário virtual no dia 27 de abril de 2020, os 
Vereadores Benedito Roberto Meira, Manoel Afonso 
Losila e José Roberto Martins Segalla retiraram as 
emendas de folhas 21 a 24. As mensagens 
Supressiva, Modificativa e Aditiva de folhas 26 a 28 
foram encaminhadas para parecer das Comissões 
Permanentes. O Presidente da Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação, Vereador Alexssandro Bussola, 
nomeou como Relator o Vereador Natalino Davi da 
Sílvia, que emitiu parecer pela normal tramitação, 
sendo acompanhado pelos demais membros. O 
Projeto e as Mensagens de folhas 26 a 28 foram 
encaminhadas para análise e parecer da Comissão de 
Economia, Finanças e Orçamento. A Presidente da 
Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, 
Vereadora Yasmim Nascimento, nomeou como Relator 
o Vereador Ricardo Pelissaro Loquete, que emitiu 
parecer pela normal tramitação, sendo acompanhado 
pelo Vereador Alexssandro Bussola. A Vereadora 
Chiara Ranieri Basseto, membro desta Comissão, 
solicitou informações. O projeto foi retirado da Pauta. 
Bauru, 27 de abril de 2020 . 



• 
Of.DAL.SPL.PM. 111/20 

Bauru, 27 de abril de 2020. 

Senhor Prefeito: 

Atendendo requerimento da Vereadora Chiara Ranieri 

• Bassetto, membro da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento desta Casa de 

Leis, em Sessão Extraordinária realizada por meio de plenário virtual no dia 27 de 

abril de 2020, vimos solicitar a Vossa Excelência que informe se os recursos da 

conta específica prevista no§ 3° do Artigo 1° do Projeto de Lei nº 22/20, processado 

sob nº 69/20, que dispõe sobre autorização de medidas excepcionais no âmbito das 

finanças públicas em face da situação de emergência e estado de calamidade 

pública decorrentes do Coronavírus (Covid-19), no âmbito do Município de Bauru, 

serão somente utilizados na área da saúde ou também serão utilizados nas áreas de 

assistência social e econômica. 

• 
No aguardo da mais breve resposta, subscrevemo-nos 

apresentando nossos renovados protestos de consideraçao . 

J SÉR 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 
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OF GP 749/2020 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Martins Segalla 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

Bauru, 04 de maio de 2020. 

Em atenção ao OF.DAL.SPL.PM 111/20, da Comissão de 
Economia, Finanças e Orçamentos, protocolado nesta Prefeitura como processo nº 
51797/2020, referente a informações sobre as áreas de aplicação dos recursos dos Fundos, 
referente ao Projeto de Lei 22/2020, informamos que caso necessário serão utilizados para 
atender despesas nas áreas da saúde, social e econômica. Lembramos que esses recursos 
serão utilizados em último caso na forma das emendas apresentadas ao Projeto. 

Atenciosamente; 

Clodo 
efeitq,.Municip 
// 

Praça das Cerejeiras, 1-59 Vila Noemy - Bauru/SP - CEP 17014-900 - Fone: (14) 3235-1000 
www.bauru.sp.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Ofício nº 121/2020-SEF 

Bauru, 04 de maio de 2020. 

Ao 
Gabinete do Prefeito 

Assunto: Resposta ao Oficio DAL.SPL.PM.l l l/20 

Em atenção ao ofício citado, onde a Câmara Municipal solicita informações sobre 

as áreas de aplicação dos recursos dos Fundos, referente ao Projeto de Lei 22/2020, caso 

necessário, serão utilizados para atender despesas nas áreas da saúde, social e econômica 

Lembramos que esses recursos serão utilizados em último caso na forma das 

emendas apresentadas ao Projeto . 



• Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇAO DE 
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Proc. nº 69/2020 
Emenda nº 8 

EMENDA SUPRESSIVA 

Suprima-se os incisos Ili e IV do Art. 1° do Projeto de Lei nº 22/20, 
que dispõe sobre autorização de medidas excepcionais no âmbito das finanças 
públicas em face da situação de emergência e estado de calamidade pública 
decorrentes do Coronavírus (Covid-19), no âmbito do Município de Bauru, 
processado sob nº 69/20. (Supressão dos Fundos Municipais dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e da Assistência Social) . 

NIERI BASSETTO 
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Proc. nº 69/2020 
Emenda nº 7 

EMENDA MODIFICATIVA 

O "caput" do Art. 1° do Projeto de Lei nº 22/20, que dispõe sobre 
autorização de medidas excepcionais no âmbito das finanças públicas em face da 
situação de emergência e estado de calamidade pública decorrentes do Coronavírus 
(Covid-19), no âmbito do Município de Bauru, processado sob nº 69/20, passa a ter 
a seguinte nova redação: 

"Art. 1° Fica autorizada a transferência à conta específica, a ser 
aberta para atendimento exclusivo das despesas da área da 
Saúde decorrentes do enfrentamento á pandemia decorrente 
de coronavírus, até o valor do superávit financeiro apurado 
no encerramento do exercício financeiro de 2.019 e das 
receitas totais arrecadadas no exercício de 2020 dos 
seguintes fundos públicos municipais:" 



• 
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~ma,a Lamcym~~=r 
Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 

À 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Em Sessão Extraordinária realizada por meio de 
plenário virtual no dia 05 de maio de 2020, o projeto foi 
encaminhado e as mensagens para voto da Vereadora 
Chiara Ranieri Bassetto, membro da Comissão de 
Economia, Finanças e Orçamento, que acompanhou o 
Relator, assim como os Vereadores Luiz Carlos 
Bastazini e Yasmim Nascimento. Na sequência, duas 
emendas da Vereadora Chiara Ranieri Bassetto, foram 
encaminhadas para parecer das Comissões 
Permanentes. O Presidente da Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação, Vereador Alexssandro Bussola, 
nomeou como Relator o Vereador Natalino Davi da 
Silva que solicitou prazo regimental. O processo foi 
retirado da pauta. 
Bauru, 05 de maio de 2020. 
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cgâma?ca ~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 -Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax (14) 3235-0601 

Processo nº 069/20, de 13/04/2020. 
Autor: Prefeito Municipal 

Senhor Presidente. 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 
Clodoaldo Armando Gazzetta, que "Dispõe sobre autorização de medidas 
excepcionais no âmbito das finanças públicas em face da situação de emergência e 
estado de calamidade pública decorrentes do Coronavfrus (Covid-19), no âmbito do 
Município de Bauru." Sendo a este, apresentadas as Emendas sob nas 7/20 e 8120, 
todas de autoria da Nobre Vereadora Chiara Ranieri Bassetto. Em apertada síntese, 
serão as mesmas objeto de análise desta Consultoria Jurídica. 

1. Considerações Exordiais: 

A questão traz à tona matéria superada noutra oportunidade (07/04/2020), quando a 
douta Comissão de Justiça, Legislação e Redação, acolheu em sua totalidade o 
parecer desta Consultoria especializada, conduzindo o voto final pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 67/20, que guardava em sua estrutura 
dispositivo similar ao contido na Emenda nº 07/20, todos de mesma autoria 
legislativa. Contudo, em razão da reiterada propositura, repisar-se-ão excertos 
postos outrora, acrescendo-os em razão da Emenda nº 08/20. 

2. Emenda nº 7/20, da sua Inconstitucionalidade e Ineficácia Legal: 

Como sabido, iniciativa parlamentar que possui em seu núcleo mandamental 
"autorizar'' a quem detém competência é inócuo ao mundo jurídico, por ausência da 
imprescindível efetividade necessária a norma, principalmente de comando a sua 
realização. Podendo afirmar que se tratar de ato desvinculado da necessidade 
legislativa, portanto, personifica ato outro sem amparo legal a sua efetividade. 

Com efeito, a Emenda nº 7/20 de autoria da Vereadora Chiara Ranieri Bassetto, não 
possui requisito basilar das normas, lhe falta, como posto, competência, efetividade 
e amparo constitucional. 

Neste norte, vem a lição de Sergio Resende de Barros1, para que todos saibam: 

[ ... ] insistente na pratica legislativa brasileira, a "lei" autorizativa 
constitui um expediente, usado por parlamentares, para granjear o 
crédito político pela realização de obras ou serviços em campos 
materiais nos quais não têm iniciativa das leis, em geral matérias 
administrativas. Mediante esse tipo de "leis", passam eles, de 
autores do projeto de lei, a coautores da obra ou serviço autorizado. 

Prossegue o autor: 

1 in, Leis Autorizativas. Revista da Instituição Toledo de Ensino, agosto a novembro de 2000, Bauru, p. 262. 
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P,aça D. Pedro li, 1·50-Centro -CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600. Fax (14) 3235-0601 

[ ... ] praticada cada vez mais exageradamente autorizativa é a "lei" 
que - por não poder determinar - limita-se a autorizar o Poder 
Executivo a executar atos que já lhe estão autorizados pela 
Constituição, pois estão dentro da competência constitucional desse 
Poder. O texto da 'lei' começa por uma expressão que se tornou 
padrão: "Fica o Poder Executivo autorizado a ... ". O objeto da 
autorização - por já ser de competência constitucional do Executivo -
não poderia ser "determinado", mas é apenas "autorizado" pelo 
Legislativo, tais "leis", óbvio, são sempre de iniciativa parlamentar, 
pois jamais teria cabimento o Executivo se autorizar a si próprio, 
muito menos onde já o autoriza a própria Constituição. Elas 
constituem um vício patente. 

Obtempera-se que a pretendida emenda em sua essência é ordem, pois o Executivo 
deverá agir em matéria de competência exclusiva, sem autonomia e, sob o mando 
do Legislativo. Ao encontro da inconstitucionalidade a Corte de Justiça Bandeirante, 
decidiu: 

LEIS AUTORIZATIVAS - INCONSTITUCIONALIDADE - Se uma lei 
fixa o que é próprio da Constituição fixar, pretendendo determinar ou 
autorizar um Poder constituído no âmbito de sua competência 
constitucional, essa lei e inconstitucional, - não só inócua ou 
rebarbativa [ ... ]. As leis autorizativas são inconstitucionais por vício 
formal de iniciativa, por usurparem a competência material do Poder 
Executivo e por ferirem o princípio constitucional da separação de 
poderes. [ ... ] (ADIN 142.519-0/5-00, rei. Des. Mohamed Amaro, 15.8.2007). 

Finalizando, tem-se que a determinação prevista na emenda, destinando que os 
recursos financeiros dos fundos, sejam "para atendimento exclusivo" ao combate do 
coronavírus, personifica vertiginosa ofensa a separação de Poderes. 

Assim, tem-se que a Emenda nº 7/20 que altera o artigo 1° do Projeto de Lei nº 
22/20 é absolutamente inconstitucional. 

3. Emenda nº 8/20, da sua Inconstitucionalidade e Ilegalidade: 

A citada emenda traz em sua essência vício de iniciativa, ao passo que ordena ao 
Executivo que não poderá utilizar dos recursos financeiros que integram os fundos 
municipais "dos Direitos da Criança e do Adolescente" e "de Assistência Social", 
portanto, impõe vedação expressa ao Executivo. 

Em leitura perfunctória, constata-se que inexiste razão a Vereadora proponente, eis 
que não compete ao Legislativo determinar, impor ao Executivo se pode, se deve ou 
como será gasto recursos financeiros que lhe são próprios. Esta conduta ofende a 
separação constitucional de poderes e não pode ser permitida sob qualquer auspício 
argumento. 

Destarte, vem a inconstitucional emenda afrontar a autonomia do Executivo, 
colidindo com o poder discricionário do seu mandatário, portanto, objetiva 
administrar a urbe, sem deter competência a tal desiderato. 
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Acerca dessa conduta legislativa, a Corte Paulista de Justiça vem decidindo: 

[ ... ) ao executivo haverá de caber sempre o exercício de atos que 
impliquem no gerir as atividades municipais. Terá também, 
evidentemente, a iniciativa das leis que lhe propiciem a boa 
execução dos trabalhos que lhe são atribuídos. Quando a Câmara 
Municipal, o órgão meramente legislativo, pretende intervir na forma 
pela qual se dará este gerenciamento está a usurpar funções que 
são de incumbência do prefeito. (ADls nº 53.584; 53.583; 43.091 e 38.977) 

Destarte, não pode o Poder Legislativo, ( ... ) vincular órgão ou 
entidades da administração pública, criando-lhes atribuições, 
funções e encargos, o que implica em intervir nas atividades e 
providências da Chefia do Poder Executivo, a quem cabe gerir as 
atividades municipais que, mediante o seu poder discricionário, 
poderá avaliar a conveniência e oportunidade administrativa para dar 
início ao processo legislativo. (ADI nº154.413-0/4 - Bauru) 

Ao encontro destes decisórios vem Hely Lopes Meirelles2
: 

[ ... ] a Câmara edita normas gerais, o prefeito as aplica aos casos 
particulares ocorrentes. Daí não se permite à Câmara intervir 
diretamente e concretamente nas atividades reservadas ao 
Executivo, e tais são todas as que pedem provisões administrativas 
especiais, manifestadas em ordem, proibições, concessões, 
permissões, nomeações, pagamentos, recebimentos, entendimentos 
verbais ou escritos com interessados, contratos, realizações 
materiais da administração, e tudo o mais que se traduzir em atos ou 
medidas de execução governamental. Atuando através das leis que 
elaborar e atos legislativos que ditar, a Câmara ditará as normas 
gerais da administração, sem chegar à pratica administrativa . 

Destarte a emenda, rompe a competência exclusiva do Executivo em legislar sobre 
matéria administrativa/financeira. Denominando José Joaquim Gomes Canolilho3 

como, inconstitucionalidade formal: 

A desconformidade dos atos normativos com o parâmetro 
constitucional dá origem ao vício de inconstitucionalidade. Esse vício 
será formal quando incidir sobre o ato normativo enquanto tal, 
independentemente do seu conteúdo e tendo em conta apenas a 
forma de sua exteriorização. Na hipótese de inconstitucionalidade 
formal, viciado é o ato, nos seus pressupostos, no seu procedimento 
de formação, na sua forma final. Os vícios formais são, 
consequentemente, vícios do ato, enquanto os vícios materiais são 
vícios das disposições, constantes do ato. Daqui se conclui que, 
havendo um vício formal, em regra fica afetado o texto em sua 
integralidade, pois o ato é considerado formalmente como uma 
unidade. 

2 in, Direito Municipal Brasileiro, 5 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1888, p. 445 
3 in, Direito Constitocional, 5 ed., Coimbra: Almedina, 1992, p.1024 



• 

• 

PROC. N2_.,_;:c_;'7'1"-ir"-~--::

FOLHAS 

att,n{; 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax (14) 3235-0601 

Desta feita, possui o Executivo cláusula de reserva inserida na prerrogativa de 
legislar exclusivamente e sem interferência em questões que lhe são próprias, sob 
pena de ser declarado inconstitucional o ato legislativo. 

Como apresentado neste tópico, assevera-se que a Emenda nº 8/20, ao impedir a 
utilização e destinação de recursos financeiros afetos ao Poder Executivo, dispôs de 
típico ato de organização da Municipalidade. Por conseguinte, de competência 
exclusiva do Prefeito, haja vista, na qualidade de Administrador-Chefe do Município, 
possui como atribuições principais o planejamento, organização e utilização 
financeira dos recursos. Logo, possui poderes de comando e controle de todos os 
recursos financeiros inseridos no erário público, a qualquer título. 

Verifica-se, pelo consignado nitidamente o vício de iniciativa, culminando na 
inconstitucionalidade formal da Emenda nº 8/20, eis que não é dado ao Poder 
Legislativo imiscuir-se nas prerrogativas e competências privativas do Poder 
Executivo. 

4. Da Conclusão: 

Pelo exposto a Vossa Excelência, conclui esta Consultoria Jurídica que as Emendas 
sob nos 7/20 e 8/20, de autoria da Vereadora Chiara Ranieri Bassetto, apresentas 
no Projeto de Lei, sob nº 069/20 são inconstitucionais, por conter vício de 
iniciativa, por afrontar diretamente a competência exclusiva que detém o Poder 
Executivo e por romper com o princípio constitucional da harmonia dos Poderes, o 
que impossibilita a normal tramitação perante esta Colenda Casa. 

É o parecer . 

Carlos Augusto Gobbi 
Consultor Jurídico 
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VOTAÇÃO NOMINAL 

REQUERIDA POR :fu,_.( ~ t'\• ~ 
PRocEsso Nº i;, 'J I io DE _,;_s_._l º=--4:....:.l~io""2.o=-----------
AssuNTo: f<M&< w, dr., Ctooú <SÕtl cio, ;funh?" M \hl@MMi Ao. \/JA~ 

rOv,iwi, ~10A1'. :firlMet:fh 

DATA: l"'.i /~C\=S-~/2020 

VEREADOR SIM NÃO 
01 - ALEXSSANDRO BUSSOLA l 
02 - BENEDITO ROBERTO MEIRA :l, 

03 - CHIARA RANIERI BASSETTO ?'J 
04 - EDVALDO FRANCISCO MINHANO l.j 

05- FÃBIO SARTORI MANFRINATO 5 
06 - FRANCISCO CARLOS DE GOES (,, 

07 - JOSE ROBERTO MARTINS SEGALLA 

08 - LUIZ CARLOS BASTAZINI l 
09 - LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA +-
1 O - MANOEL AFONSO LOSILA ~ 
11 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA J, 
12 - MILTON CESAR DE SOUZA SARDIN ;?J 
13 - NATALINO DAVI DA SILVA q 
14 - RICARDO PELISSARO LOQUETE s 
15 - SERGIO BRUM ~ 
16 - TELMA GOBBI ~ 
17-YASMIM NASCIMENTO ':f-

TOTAL 

CERTIFICO, E DOU FÉ QUE O RESULTADO DA VOTAÇÃO FOI: SIM ( C\ 'f) EN 

~ l&i . .Jx.k<UM 
DIRETORIA A~o,o LEGIS ~1v=o=-----

CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 
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:p~V~ PROC. N2 

FOLHAS 

VOTAÇÃO NOMINAL 

REQUERIDA POR :si'R-L :P&@ ~cMJwa ~ 

PROCESSO Nº "9/2-0 DE """'1..._S ~lo_.q....,/2.=ô=?.~o -------,------,--,-
ASSUNT_o: p LI'\,. ~ ;i,/ lo - sJM to,MAIJ& P:'o/\ º'º ~ g>(tA.aMwwru 

/}y f14M& d1ª: \J,!AJM&'.l >'itAMm ~ eh.~ 

DATA: Jj_,_0....:.'5 _ _,/2020 

VEREADOR SIM NÃO 
01 - ALEXSSANDRO BUSSOLA l 
02 - BENEDITO ROBERTO MEIRA '.1, 

03 - CHIARA RANIERI BASSETTO :?i 
04 - EDVALDO FRANCISCO MINHANO q 
05 - FABIO SARTORI MANFRINATO .'í 
06 - FRANCISCO CARLOS DE GOES (, 

07 - JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
08- LUIZ CARLOS BASTAZINI -:f-
09 - LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA t 
1 O - MANOEL AFONSO LOSILA ~ 

11 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA 1~ 
12 - MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN 1 1 
13 - NATALINO DAVI DA SILVA 12, 
14 - RICARDO PELISSARO LOQUETE 13 
15 - SÉRGIO BRUM l t.i 
16 - TELMA GOBBI IS 
17 - YASMIM NASCIMENTO 4~ 

TOTAL 

BAURU 

-CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

CERTIFICO, E DOU FÉ QUE O RESULTADO DA VOTAÇÃO FOI: SIM ( jG,) E NÃO ô J VOTOS. ~,~.-~ 
DIRETORIA AtÔÍo LEGISLA TIV'O---
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PREFEITURA MUNI IPxi: nE 11ALiiu ____ ' 

OF. EXE Nº 157/20 
E-Proc. nº 46.097/2.020 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu1icipal de Bauru 
Diretoria de :\poio Legislativo 

1 5 MAIO 2010 

EN1RADA 
Hora I sl.. 3c> (a) ·b-:...._.-

V 

Bauru, 15 de maio de 2.020. 

• 

É o presente para solicitar a Vossa Excelência a retirada do Projeto de Lei nº 22120, que 
dispõe sobre autorização de medidas excepcionais no âmbito das finanças públicas em face da situação de 
emergência e estado de calamidade pública decorrentes oronavírus (Covid-19), no âmbito do 
Município de Bauru. 

Atenciosas saudações 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 



~mara Lanic~flt 
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Of.DAL.SPL.PM. 116/20 

Bauru, 20 de maio de 2020. 

Senhor Prefeito: 

• Atendendo à solicitação feita por Vossa Excelência, por meio 

• do ofício EXE 157/20, datado do último dia 15 de maio, estamos devolvendo o 

Projeto de Lei nº 22/20. 

Sem outro especial motivo, subscrevemo-nos renovando 

nossos protestos de apreço e consideração. 

J SÉRO 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 
Cumpr!da1 •• exigências lagals 
encaminha•se o presente processo 
ao Ser•iço de Microfilmagem e 
Arquivo . 

. 15 o,.. ;z_c,~ Jauru .,.:rf..-J..,.-..... J ............. . 

~~ -1;Jtretor4e de Apok> Le Tlattvo 




