
Projeto de Lei nº 43/20, que altera o artigo 10, da Lei nº 7.316, 
de 16 de dezembro de 2.019, que cria o Fundo Municipal para 
recuperação dos mananciais de águas superficiais, e 
determina outras providências, para estender para o dia 17 de 
dezembro de 2.020, o prazo legal para sua entrada em vigor. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE N' 197/2.020 
P. 58.130/2.020 Ap. 85.256/19 (capa)) 

Bauru, 26 de junho de 2.020. 

Senhor Presidente, 

Cârnara Mu 1ic1oal de B,iuru 
Diretoria de ),po10 Legislativo 

O 2 JUL. 7020 

EN"TRADA 
Hor~~(~)~~ila..l--

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o P.......,ro,..·"'et.,o,..,_c-''---'""-'""' 
da Lei Municipal nº 7.316, de 16 de dezembro de 2.019, que cria o Fund umc,p para recuperação dos mananciais 
de águas superficiais, e determina outras providências, para estende ara o dia I de dezembro de 2.020, o prazo 
legal para sua entrada em vigor. 

Atenciosas saudações, 

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

... 
D.A.L 
P/ leitura no Expedllilli 
da Sessão Ordinária do 
di O b D =f-/ Z.Õ2...c:, 
em,O =i- -

Anexos: Cópia das Leis Municipais nºs 7.316/19 e 7.340/20, Decretos Municipais nº /4.693120 e 14.695120, Lei 
Federal nº 13.979/20 e Decreto Federal nº 10.282/20. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 58.130/2.020 Ap. 85.256/19 (capa) 
PROJETO DE LEI N' 43/20 
Altera o artigo l O, da Lei 
Municipal n' 7.316, de 16 de 
dezembro de 2.019, que cria o 
Fundo Municipal para recuperação 
dos mananc1a1s de águas 
superficiais, e detennina outras 
providências, para estender para o 
dia 17 de dezembro de 2.020, o 
prazo legal para sua entrada em 
vigor. 

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

Art. lº 

Art. 2º 

Altera o art. 10, da Lei Municipal nº 7.316, de 16 de dezembro de 2.019, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. l O Esta lei entra em vigor no dia 17 de dezembro de 2.020." (NR) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

l=.:· 1= l 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

-EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS-
26, junho, 2.020 

Apresentamos o presente Projeto de Lei para apreciação e votação pelos Membros dessa Augusta Casa, 
em razão dos tempos dificeis que enfrentamos com a pandemia provocada pelo COVID-19. 

No dia 11 de julho de 2.019, com muito orgulho, remetemos para apreciação e votação o Projeto de Lei 
nº 47/19, que cria o Fundo Municipal de Recuperação de Mananciais de Águas Superficiais. 

Referido Projeto de Lei pretendia, sob o Princípio do Poluidor - Pagador, reverter 1 % (um por cento) da 
receita corrente líquida da tarifa de água arrecadada pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE, em prol do 
município para viabilização de políticas públicas locais voltadas à preservação dos recursos hídricos de nossa cidade. 

Por sua importância e relevância, o Projeto de Lei nº 47/19, foi aprovado por esta Casa em 2ª discussão 
na data de 12 de dezembro de 2.019, sendo publicado como Lei Municipal nº 7.316, de 16 de dezembro de 2.019, na 
edição do dia 23 de dezembro de 2.019, do Diário Oficial do município. 

Com uma vacatio legis de 180 (cento e oitenta) dias, referida lei entrou em vigor no dia 20 de junho de 
2.020. 

Ocorre que neste ínterim, uma pandemia de importância internacional provocada pelo novo 
Coronavírus (COVID-19) assolou o mundo, atingindo o Brasil de forrna escalonada a partir do mês de março, chegando ao 
estado de São Paulo em meados do mesmo mês, o que provocou, inicialmente, declaração de estado de emergência e, 
posteriormente, declaração de situação de calamidade pública no estado, progredindo para a decretação de quarentena, o 
que foi acompanhado pelo Município de Bauru. 

As medidas acima apontadas, necessárias para o controle da disseminação do vírus, minimização do 
número de mortes e contaminados, mostrou-se, ainda, fundamental para que se evitasse o colapso do sistema de saúde 
municipal. 

E apesar de necessária, não deixou de refletir nas contas públicas, que já começam a sofrer com a queda 
na arrecadação, bem como, com o reflexo das medidas econômicas, sociais e de ordem fiscal adotadas no intuito de 
amenizar o impacto para o contribuinte. 

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE, em cumprimento à sua função institucional e na 
qualidade de gestor, administrador e desenvolvedor dos serviços de água e esgoto, tem papel de suma importância no 
combate à disseminação do vírus. 

Entre suas inúmeras obrigações está a de manter a qualidade e a normalidade do abastecimento público 
de água, garatindo acesso universal. 

Por esta razão e diante da projeção apresentada no tocante ao impacto da pandemia na vida dos 
bauruenses, em especial os vulneráveis, instituiu medidas de ordem econômica e social para o enfrentamento da pandemia, 
tais como: 

a) Suspensão, para todos os usuanos do Departamento de Água e Esgoto, do corte de água 
decorrente de inadimplência da tarifa de água e esgoto, pelo prazo de 30 dias; 

b) Prorrogação, para pessoas flsicas e jurídicas incluídas na faixa de consumo de 5m3 a 20m3, da 
conta de consumo de água e esgoto a vencer no mês de abril/2020 (referência março/2020), com 
nova data de pagamento transferida parajaneiro/2021; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

e) Isenção, aos usuários enquadrados na tarifa social e na tarifa de usuário especial, do pagamenlo 
das tarifas de água e esgoto vincendas de abri/12. 020 a dezembro/2. 020, ou até a data de revogação 
do Decreto Municipal nº /4.695, de 29 de março de 2.020, que declarou estado de calamidade 
pública no muncípio. 

Como se vê, o Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE, tem um importante papel institucional 
no enfrentamento da pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-19). Tanto que o Decreto Federal nº 10.282, de 20 
de março de 2.020, elencou as atividades de captação, tratamento e distribuição de água, captação e tratamento de esgoto, 
como serviços públicos essenciais. 

E para garantir o acesso universal da água, indiscriminadamente a todos os moradores da cidade de 
Bauru, neste momento em que a higiene pessoal é a grande aliada no combate ao coronavfrus, a Autarquia se viu num 
paradoxo. Afinal, em que pese o impacto direto das medidas sociais e econômicas na saúde financeira da Autarquia, 
socorrer~se delas neste período de exceção é essencial para a contenção do vírus e proteção da população, o que toma 
imperativa, em contrapartida, sua implementação de forma a não comprometer de forma significativa e permanente a 
saúde financeira do Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE. 

Daí porquê, é o presente para requerer seja alterado o artigo 10 da Lei Municipal nº 7.316, de 16 de 
dezembro de 2.019, para ampliar sua vacatio /egis de 180 (cento e oitenta) dias para 360 (trezentos e sessenta) dias, 
passando referida Lei a vigorar a partir de 17 de dezembro de 2.020. 

Por todo exposto, acreditamos ter apresentado 
formulado, motivo pelo qual, pugnamos pela sua aprov 

Atenciosas sauda 

ecessárias a embassar o pedido acima 

3 



• 

• 

P. 85.256/19 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.316. DE 16 DE DEZEMBRO DE 2.019 
Cria o Fundo Municipal para recuperação dos 
mananciais de águas superficiais, e determina 
outras providências. 

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

Art. 1° 

Art. 2º 

Parágrafo único. 

Art. 3° 

Art. 4° 

Parágrafo único. 

Art. 5° 

Art. 6° 

CAPÍTULO 1 
DA CRIAÇÃO E DA FINALIDADE 

Fica criado o FUNDO MUNICIPAL PARA RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS 
das Bacias Hidrográficas Tietê-Jacaré e Tietê-Batalha. 

O FUNDO tem como objetivo a captação e aplicação de recursos financeiros para o planejamento, execução, direta 
ou indireta, e fiscalização de projetos e ações ambientais voltados à recuperação dos rios. córregos e afluentes que 
tenham potencial ou contribuam para o abastecimento público do município de Bauru . 

Os recursos do FUNDO serão aplicados, prioritariamente, em projetos e ações ambientais na Bacia do Alto Batalha. 

CAPÍTULO 11 
DOS RECURSOS FINANCEIROS 

SEÇÃO I -DAS RECEITAS FINANCEIRAS 

Con~tituirão receitas do FUNDO: 

I- 1 % (um por cento) da receita corrente líquida da tarifa de água; 
II- recursos provenientes de convênios celebrados com órgãos e instituições públicas e privadas para projetos 

relacionados ao uso das águas superficiais; 
III- doações, legados, subvenções e contribuições de qualquer natureza, de pessoas tisicas e de entidades 

nacionais e internacionais, organizações governamentais e não-governamentais; 
IV- transferências governamentais; 
V- dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a lei vier a estabelecer; 
VI- outras receitas legalmente instituídas. 

SEÇÃO li-DA CONTABILIZAÇÃO E DA MOVIMENTAÇÃO 
DAS CONTAS DO FUNDO 

Será obrigatória a abertura de conta remunerada em instituição bancária oficial, para gerenciar os recursos carreados 
ao FUNDO, bem como as despesas com o mesmo, sob a denominação de FUNDO MUNICIPAL PARA 
RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS. 

A conta prevista no caput deste artigo será movimentada pelo presidente do Conselho Diretor. 

As receitas orçamentárias e extraorçamentárias vinculadas ao FUNDO serão obrigatoriamente transferidas 
mensalmente para a conta especial indicada no art. 3º. 

SEÇÃO Ili- DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

Os recursos do FUNDO serão aplicados no planejamento, execução, direta ou indireta, e fiscalização das seguintes 
ações de recuperação dos mananciais superficiais: 

1- manejo integrado e racional do solo e da água; 
II- desassoreamento e limpeza de córregos e rios; 
Tll- restauração ecológica das Áreas de Preservação Permanente; 
IV- controle de pragas; 
V- combate à erosão; 
VI- combate à contaminação dos recursos hídricos; 
VII- monitoramento e controle da qualidade da água; 
VIII- desapropriação de imóveis; 
IX- outras ações ambientais a serem definidas de acordo com o grau de degradação e extensão do dano. 
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Ref. Lei nº 7.316/19 

Parágrafo único. 

Art. 7° 

Art. 8° 

Art.9° 

Art. 10 

PREFEITURA MUNICIP 

ESTADO DE SÃO PAULO 

As ações acima discriminadas deverão estar acompanhadas de ações de educação ambiental, exceto as elencadas no 
inciso VIII. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Caberá ao Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta Lei, a edição e publicação 
de Decreto que regulamentará o FUNDO, criando o seu Conselho Diretor, além de estabelecer a forma de 
organização, estruturação, contabilidade, movimentação financeira, gestão, gerência, fo1TI1a de prestação e tomada 
de contas, bem como regulamentar o programa de pagamento por serviços ambientais. 

As despesas decorrentes da implantação do FUNDO correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário. 

Aplica-se ao FUNDO o art. 71, e seguintes, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1.964, e suas alterações 
posteriores . 

Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação. 

Bauru, 16 de dezembro de 2.019. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZEIT A 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURiDTCOS 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Docwnentação da Prefeitura, na mesma data. 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUC!P AL DE ÍÍAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

E- Proc. nº 43. 797/2.020 
LEI N" 7.340, DE 16 DE ABRIL DE 2.020 
Dispõe sobre a isenção do pagamento das 
contas vincendas de abril/2.020 a 
dezembro/2.020, ou até a data de revogação 
do Decreto Municipal nº 14.695, de 29 de 
março de 2.020, que declarou estado de 
calamidade pública no Municipio de Bauru 
para enfrentamento da pandemia decorrente 
do novo Coronavfrus - COVID-19, para 
usuários enquadrados na tarifa social (Lei nº 
5.282, de 21 de setembro de 2.005) e na 
tarifa de usuário especial {Lei Municipal nº 
3.560. de 07 de maio de 1.993). 

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

Art. 1° 

Parágrafo único. 

Art. 2º 

Art. 3° 

Parágrafo único. 

Art. 4° 

Ficam isentos do pagamento das tarifas de água e esgoto: 

I- os imóveis pertencentes à categoria residencial cujo consumo mensal de água não ultrapasse 5m3 (cinco 
metros cúbicos), enquadrados, até a publicação da presente lei, na tarifa social, instituida pela Lei 
Municipal nº 3.543, de 11 de março de 1993, alterada pela Lei n" 5.282, de 21 de setembro de 2.005; 

II - as entidades enquadradas na tarifa de usuário especial, instituída pela Lei Municipal nº 1.636, de 29 de 
março de 1.972, alterada pela Lei Municipal nº 3.560, de 07 de maio de 1.993, condicionada a isenção ao 
consumo médio faturado nos três primeiros meses do exercício corrente. 

Não perde o direito à isenção os imóveis elencados no inciso I, do art. 1 º, que registrarem excesso de consumo 
derivado da pandemia decorrente do novo Coronavirus - COVID-19. 

A isenção prevista no art. 1 ", inciso II compreenderá as tarifas de água e esgoto a vencer no período de abril de 2.020 
(referência março/2.020) a dezembro de 2.020 (referência novembro/2.020), devendo os pagamentos serem retomados 
no mês de janeiro de 2.021. 

Caso o estado de calamidade pública cesse antes do prazo estabelecido no art. 2º, fica a isenção prevista no art. 1º e 
incisos, limitada às tarifas de água e esgoto que vencerem de abril de 2.020 (referência março/2.020) até a data de 
revogação do Decreto Municipal n" 14.695, de 29 de março de 2.020. 

Os pagamentos das tarifas de água e esgoto deverão ser retomados no mês subsequente à revogação do Decreto 
Municipal n" 14.695, de 29 de março de 2.020 . 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 16 de abril de 2.020. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETT A 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

EVERSON DEMARCHI 
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTl VO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura. na mesma data. 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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FOLHAS 

PREFEITURA NICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO N° 14.693. DE 29 DE MARÇO DE 2.020 
Institui medidas de contenção de despesas públicas e 
de ordem econômica e social necessárias ao 
enfrentamento da pandemia provocada pelo 
Coronav!rus (COV!D-19). 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei 
Orgânica do Município de Bauru, e na Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; e 

Considerando 

Considerando 

Considerando 

Considerando 

Considerando 

Considerando 

Considerando 

Considerando 

Art. 1° 

o Decreto Legislativo nº 6, de março de 2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do Estado de Calamidade Pública no Brasil; 

o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, que reconhece Estado de Calamidade Pública 
decorrente da pandemia do COVID-19 que atinge o Estado de São Paulo e dá outras providências 
correlatas; 

o Decreto nº 14.664, de 20 de março de 2020, que declara Situação de Emergência em Saúde Pública no 
Município de Bauru e dâ outras providências; 

a necessidade de medidas para enfrentamento da pandemia provocada pelo Coronavirus (COVID-19), no 
âmbito do Município de Bauru; 

os impactos econômicos decorrentes dos efeitos indiretos da pandemia, que vem gerando queda na 
produção, no consumo e na prestação de serviços, além de inadimplência; 

a perspectiva de redução de receitas decorrente desses impactos econômicos; 

a necessidade de continuidade dos serviços públicos essenciais para atendimento das demandas da 
comunidade, cuja suspensão pode colocar em risco a sobrevivência. a saúde ou a segurança da população; 

a necessidade do Município em manter seu equilíbrio financeiro, a fim de custear as despesas correntes e as 
demais que possam surgir, e de prestar assistência às famílias e às empresas que enfrentarão problemas 
financeiros; 

DECRETA 

Ficam instituídas medidas de contenção de despesas públicas e de ordem econômica e social visando 
minimizar os impactos diretos e indiretos provocados pela pandemia- Coronavirus (COVID-19): 

I. De contenção de despesas públicas: 

a) Suspensão imediata de todos os processos em andamento que acarretem aumento de 
despesas para o Município, exceto os de extrema necessidade; 

b) Revisão do planejamento, por parte das Secretarias Municipais, bem como dos Órgãos da 
Administração Indireta visando a redução, ao mínimo, da previsão de despesas em relação 
a programas não classificados essenciais no momento; 

c) Suspensão pela Administração Municipal de todas as despesas com viagens e cursos; 
d) Disponibilização dos servidores da Administração Direta e Indireta com a finalidade de 

atender às atividades essenciais, evitando assim novas contratações; 
e) Revisão/Suspensão de todas as contratações liberadas e ainda não efetivadas; 
f) Suspensão do pagamento de horas extras, exceto serviços essenciais; 
g) Disponibilização pelas Secretarias de parte dos servidores para atendimento das 

necessidades de fiscalização de estabelecimentos. conforme demanda definida pela 
Secretaria de Planejamento e pela Secretaria de Saúde. 

II. De ordem econômica e social: 

a) Suspensão, para todos os usuários do Departamento de Água e Esgoto, do corte de água 
decorrente de inadimplência da tarifa de água e esgoto, pelo prazo de 30 dias; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. n' 14.693/20 

Art. 2' 

b) Prorrogação, para pessoas tisicas e jurídicas incluídas na faixa de consumo de 5m3 a 20m3, 

da conta de consumo de água e esgoto a vencer no mês de abril/2020 (referência 
março/2020), com nova data de pagamento transferida parajaneiro/2021; 

e) Fornecimento mensal de produtos alimentícios essenciais, enquanto houver restrição de 
abertura escolar, a todos os alunos do municipio de escolas públicas municipais, Estadual 
e entidades conveniadas, cadastradas do programa social bolsa família. 

Ili. Outras medidas: 

a) 

b) 

Abertura de conta específica para receber doações, cujos recursos serão destinados à 
aquisição de equipamentos, serviços e insumos para o enfrentamento da pandemia 
garantindo transparência na destinação dos recursos advindos de doações; 
Campanha de incentivo para destinação de valores de Imposto de Renda para o Fundo 
Municipal da Criança e Adolescente ou outra entidade assistencial do Município . 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 29 de março de 2.020. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETIA 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

EVERSON DEMARCHI 
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura na mesma data 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO N' 14.695, DE 29 DE MARÇO DE 2.020 
Declara estado de calamidade pública no Município de 
Bauru para enfrentamento da pandemia decorrente do 
novo Coronavírus - COVID-19 e dispõe sobre 
medidas adicionais. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 
da Lei Orgânica do Município de Bauru, e na Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; e 

Considerando a Declaração de Emergência de Saúde Pública de lmportância Internacional pela Organização 
Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020 (Decreto 7.616, de 17 de novembro de 2011 ), em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavirus (COVID-19); 

Considerando a situação de emergência de saúde pública declarada pelo Decreto Municipal 14.664, de 20 de 
março de 2020; 

Considerando o que dispõe o Decreto Estadual 64.881, de 22 de março de 2020 e a necessidade de se 
compatibilizar as regras em âmbito Municipal; 

Considerando o aumento expressivo, em curto espaço de tempo, do número de casos suspeitos de COVID-19 no 
Município de Bauru e a necessidade de mitigação da disseminação da doença em face dos 
elevados riscos de saúde pública; 

Considerando que, segundo os relatos da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, em decorrência das 
ações emergenciais necessárias para conter a pandemia decorrente de COVID-19, as finanças 
públicas e as metas fiscais estabelecidas para o presente exercício poderão restar gravemente 
comprometidas no Município, assim como as metas de arrecadação de tributos, pela redução da 
atividade econômica, 

DECRETA 

Ar!. 1 o Fica declarado estado de calamidade pública para todos os fins de direito no Município de Bauru. 

Ar!. 2º Ficam mantidas as disposições contidas na declaração de situação de emergência de que trata o 
Decreto Municipal 14.664, de 20 de março de 2020 e nos demais Decretos relacionados às 
medidas para enfrentamento da pandemia, no que não colidirem com o presente. 

Ar!. 3° O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem a ser enviada à Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, reconhecimento do estado de calamidade pública para os fins do disposto 
no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Ar!. 4° Fica mantida a medida de quarentena no Município de Bauru, consistente em restrição de 
atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do COVID-19, nos termos 
deste decreto. 

Parágrafo único. A medida a que alude o caput deste artigo, bem como as restrições, proibições, recomendações e 
determinações constantes dos Decretos Municipais 14.656, de 16 de março de 2020, 14.661, de 
18 de março de 2020, 14.664, de 20 de março de 2020, 14.670, de 22 de março de 2020, 14.680, 
de 24 de março de 2020 e das demais legislações municipais decorrentes da pandemia decorrente 
do COVID-19 vigorarão até o dia 7 de abril de 2020. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 14.695/20 

Art. 5° 

Art. 6º 

O Conselho de Crise do Coronavlrus - CCB - BAURU, ouvido o Comitê Gestor de 
Enfrentamento ao COVID-19 - CGEC - BAURU, instituídos pelo art. 4° do Decreto Municipal 
14.664, de 20 de março de 2020, deliberará sobre casos adicionais abrangidos pela medida de 
que trata o presente decreto, bem como aqueles referidos no parágrafo único do art. 4°. 

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 29 de março de 2.020 . 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETT A 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

SÉRGIO HENRIQUE ANTÔNIO 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 

Registrado no Departamento de Comunícação e Documentação da Prefeitura na mesma data 

DANILO ALTAFJM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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Regulamento 

. (Vide ADI nº 6341) 

.(Vide ADI nº 634 7) 
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Presidência da Rep%~ca j -2 := 

Secretaria-Geral 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável 
pelo surto de 2019 . 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Ar!. 1º Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto 
de 2019. 

§ 1 ° As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade. 

§ 2° Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde 
pública de que trata esta Lei. 

§ 3° O prazo de que trata o § 2º deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela Organização 
Mundial de Saúde. 

Ar!. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

1 - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, 
mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a 
propagação do coronavírus; e 

11 - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminaçao das 
pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou 
mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagaçêo do 
coronavirus. 

Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário Internacional, 
constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que 
couber. 

/1.F\. :lº PaFa enmmtamente da emergência de saéde pfJelica de importância internacional decorrente do 
sor:enauJrns, podor:ão ser adotadas, entr::e 01:1tras, as segiJíntes medi€Jas: 

Ar!. 3° Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importancia internacional decorrente do 
coronavírus, as autoridades poderão adotar, no êmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes 
medidas: (Redaçao dada gela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

1 - isolamento; 

li - quarentena; 
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Ili - determinação de realização compulsória de: 

a) exames médicos; 

f PROC. N•_-1_._·--:'2..."r..2~l.2=• ?~,._.j/i---
lFOLHAS_ // j . 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clínicas; 

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou 

e) tratamentos médicos específicos; 

IV - estudo ou investigação epidemiológica; 

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; 

VI Fes!Fição excepcioRal e temporária de eRlrada e saída do País, coRforme recomeRdação técRica e 
fuRdamBRlada da AgêRcia ~lacioRal de VigilaRcia SaRiláFia (ARvisa), por rodovias, portos ou aeroportos; 

VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência 
Nacional de Vigilancia Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de: _(Redação dada pela Medida 
Provisória nº 926, de 2020) 

a) entrada e saida do Pais; e (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020). 

b) locomoção interestadual e intermunicipal; 
(Vide ADI 6343) 

_(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020). 

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o 
pagamento posterior de indenização justa; e 

VIII autorização excepcioRal e temporária para a importação de produtos sujeitos à uigilaRcia saRilária 
sem registro Ra ARvisa, desde que: 

VIII - autorização excepcional e temporária para a importação e distribuição de quaisquer materiais, 
medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde sujeitos à vigilância sanitária sem registro na 
Anvisa considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus, desde que: (Redação 
dada pela Lei nº 14.006, de 2020) 

a) registrados poF autoridade saRilária estraRgeira; e 

a) registrados por pelo menos 1 (uma) das seguintes autoridades sanitárias estrangeiras e autorizados 
à distribuição comercial em seus respectivos países: (Redação dada pela Lei nº 14.006, de 2020) 

1. Food and Drug Administration (FDA); .(Incluído 1,ela Leí nº 14.006, de 2020). 

2. European Medicines Agency (EMA); (Incluído pela Lei nº 14.006, de 2020) 

3. Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA); (Incluído pela Lei nº 14.006, de 2020) 

4. National Medical Products Administration (NMPA); _(Incluído pela Lei nº 14.006, de 2020). 

b) previstos em ato do MiRisléFio da Sallse. 

b) (revogada). (Redação dada pela Lei nº 14.006, de 2020). 

§ 1° As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências 
científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no 
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§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo: 

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a assistência à 
familia conforme regulamento; 

li - o direito de receberem tratamento gratuito; 

III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, 
conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 
10.212, de 30 de janeiro de 2020. 

§ 3º Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de 
ausência decorrente das medidas previstas neste artigo. 

§ 4° As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o 
descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei. 

§ 5° Ato do Ministro de Estado da Saúde: 

1 - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos I e II do caput 
deste artigo; e 

li c0Rcederá a autorização a que se refere o iRciso VIII do caput deste artigo. 

II - (revogado). .(Redaçiio dada Rela Lei nº 14.006, de 2020). 

§ 9° Ato coRjuRto dos MiRistres de lãstado da Sai:ide e da Justiça e SeguraRça PYblica disporá sobre a 
medida prevista RO iRciso VI do caput deste artigo. 

§ 6° Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da 
Infraestrutura disporá sobre a medida prevista no inciso VI do caput. _(Redação dada pela Medida 
Provisória nº 927, de 2020). .(Vide ADI 6343). 

§ 6°-A O ato conjunto a que se refere o § 6° poderá estabelecer delegação de competência para a 
resolução dos casos nele omissos. (Incluído pela Medida Provisória nº 927, de 2020) 

§ 7° As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas: 

1 pelo MiRistério da Sai:ide; 

1 - pelo Ministério da Saúde, exceto a constante do inciso VIII do caput deste artigo; .(Redação dada 
Rela Lei nº 14.006, de 2020) 

li pelos gestores locais de sa(!de, desde que autorizados pelo MiRistério da Sa(!de, Ras hipóteses dos 
ÍRGÍSOS 1, li, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou 

li - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses dos 
incisos 1, li, V e VI do caput deste artigo; .(Redação dada Rela Lei nº 14.006, de 2020) _(Vide ADI 6343) 

Ili - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos Ili, IV e VII do caput deste artigo. 

IV - pela Anvisa, na hipótese do inciso VIII do caput deste artigo. _(Incluído pela Lei nº 14.006 de 
2020) 

§ 7°-A. (VETADO). .(Incluído Rela Lei nº 14.006, de 2020) 
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§ 7º-B. O médico que prescrever ou ministrar medicamento cuja importação ou distribuição tenha sido 
autorizada na forma do inciso VIII do caput deste artigo deverá informar ao paciente ou ao seu representante ~'.:~:·.~~;;~: ·~~:~~:: = ~~":,"t~·;:s;,~,~; 1;0,rado po, r :;;:~:!3-

§ 8° As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deve v s u 
funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. _(Incluído r;,ela Medida Provisória nº 926, de 
2020) 

§ 9° O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades 
essenciais a que se referem o§ 8°. .(Incluído 1.1ela Medida Provisória nº 926, de 2020). 

§ 10. As medidas a que se referem os incisos 1, li e VI do caput, quando afetarem a execução de 
serviços públicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente 
poderão ser adotadas em ato especifico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o Poder 
concedente ou autorizador. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)_ 

§ 11. É vedada a restrição á circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços 
públicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no § 9°, e cargas de qualquer espécie que 
possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. .(lncluido r;,ela Medida 
Provisória nº 926, de 2020). 

Art. 4° F'ica ElispeRsaEla a licitação para aquisição Ele beRs, serviços e iRsumos Ele sa~Ele ElesliRaElos ao 
eAlreAlameRto Ela emergêAGia Ele sa~Ele p~blica Ele importâRGia iRtemacioAal ElecorreR!e Elo cor0Aa•1írus Ele 
que trata esta Lei. 

Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavirus de que trata esta Lei. .(Redação dada r,ela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas 
enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus. 

§ 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente 
disponibilizadas em sitio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que 
couber, além das informações previstas no§ 3° do art. 8° da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o 
nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 
respectivo processo de contratação ou aquisição. 

§ 3° Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de 
empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar 
com o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço 
a ser adquirido. .(Incluído 1.1ela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

§ 4° Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando se tratar de compra ou 
contratação por mais de um órgão ou entidade, o sistema de registro de preços, de que trata o inciso li do 
caput do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderá ser utilizado. _(Incluído 1.1ela Medida 
Provisória nº 951, de 2020) 

§ 5° Na hipótese de inexistência de regulamento especifico, o ente federativo poderá aplicar o 
regulamento federal sobre registro de preços. .(Incluído 1.1ela Medida Provisória nº 951 de 2020). 

§ 6° O órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo, contado da data de divulgaçao 
da intenção de registro de preço, entre dois e quatro dias úteis, para que outros órgãos e entidades 
manifestem interesse em participar do sistema de registro de preços nos termos do disposto no § 4º e no § 
5°. .(Incluído r,ela Medida Provisória nº 951, de 2020)_ 

Art. 4º-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do art. 4º não se 
restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e 
funcionamento do bem adquirido. .(Incluído 1.1ela Medida Provisória nº 926, de 2020). 

Art. 4°-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as 
condições de: .(lncluido 1.1ela Medida Provisória nº 926, de 2020). 
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1 - ocorrência de situação de emergência; (Incluído gela Medida Pro · 

li - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 
Provisória nº 926. de 2020). 

_(Incluído gela Medida 

Ili - existência de risco a segurança de pessoas. obras. prestação de serviços. equipamentos e outros 
bens. públicos ou particulares; e .(Incluído pela Medida Provisória nº 926. de 2020) 

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência . 
.(Incluído gela Medida Provisória nº 926. de 2020). 

Art. 4°-C Para as contratações de bens. serviços e insumos necessàrios ao enfrentamento da 
emergência de que trata esta Lei. não será exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de 
bens e serviços comuns. .(Incluído pela Medida Provisória nº 926. de 2020) 

Art. 4°-D O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exiglvel durante a gestão do 
contrato. .(Incluído Rela Medida Provisória nº 926. de 2020). 

Art. 4°-E Nas contratações para aquisição de bens. serviços e insumos necessários ao enfrentamento 
da emergência que trata esta Lei. será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de 
projeto básico simplificado. (Incluído 1,1ela Medida Provisória nº 926. de 2020) . 

§ 1 º O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere o caput 
conterá: .(Incluído gela Medida Provisória nº 926. de 2020) 

1 - declaração do objeto; .(Incluído gela Medida Provisória nº 926. de 2020). 

li - fundamentação simplificada da contratação; .(Incluído gela Medida Provisória nº 926. de 2020) 

Ili - descrição resumida da solução apresentada; .(Incluído Rela Medida Provisória nº 926. de 
2020) 

IV - requisitos da contratação; .(Incluído gela Medida Provisória nº 926. de 2020) 

V - critérios de medição e pagamento; .(Incluído gela Medida Provisória nº 926. de 2020). 

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de. no mínimo. um dos seguintes parâmetros: 
_(Incluído gela Medida Provisória nº 926. de 2020). 

a) Portal de Compras do Governo Federal; (Incluído pela Medida Provisória nº 926. de 2020) 

b) pesquisa publicada em mídia especializada; 
2020). 

.(Incluído pela Medida Provisória nº 926. de 

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; (Incluído gela Medida Provisória nº 
926. de 2020) 

d) contratações similares de outros entes públicos; ou (Incluído gela Medida Provisória nº 926. de 
2020) 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e .(Incluído pela Medida Provisória nº 926. 
de 2020). 

VII - adequação orçamentária. .(Incluído gela Medida Provisória nº 926. de 2020). 

§ 2° Excepcionalmente. mediante justificativa da autoridade competente. será dispensada a estimativa 
de preços de que trata o inciso VI do caput. .(Incluído gela Medida Provisória nº 926. de 2020). 

§ 3° Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não impedem a 
contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação 
de preços. hipótese em que deverá haver justificativa nos autos. .(Incluído gela Medida Provisória nº 926. 
de 2020). 

Art. 4°-F Na hipótese de haver restriçao de fornecedores ou prestadores de serviço. a autoridade 
competente. excepcionalmente e mediante justificativa. poderá dispensar a apresentação de documentação 
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ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7° da Constituição. _(lncluido pela Medida 
Provisória nº 926, de 2020). 

Ar!. 4°-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a 
aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os 
prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. (Incluído pela Medida Provisória nº 
926, de 2020) 

§ 1° Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o 
número inteiro antecedente. .(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

§ 2° Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo. 
Medida Provisória nº 926, de 2020) 

.(Incluído pela 

§ 3° Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, para as licitações de que trata o caput. _(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 
2020) 

§ 4° As licitações de que trata o caput realizadas por meio de sistema de registro de preços serão 
consideradas compras nacionais, nos termos do disposto no regulamento federal, observado o prazo 

• estabelecido no§ 6° do ar!. 4°. _(Incluído pela Medida Provisória nº 951, de 2020) 

• 

5 of 8 

Ar!. 4°-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser 
prorrogados por periodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da 
situação de emergência de saúde pública. _(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020). 

Ar!. 4º-1 Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração pública 
poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 
ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato . 
. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

Ar!. 5° Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de: 

1 - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus; 

li - circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavírus. 

Ar!. 6° É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública federal, 
estadual, distrital e municipal de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de 
infecção pelo coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação. 

§ 1° A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas jurídicas de direito 
privado quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária. 

§ 2° O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados, 
suspeitos e em investigação, relativos à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito ao 
sigilo das informações pessoais. 

Art. 6°-A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessão de suprimento de fundos e por 
item de despesa, para as aquisições e contratações a que se refere o caput do art. 4º, quando a 
movimentação for realizada por meio de Cartão de Pagamento do Governo: (Incluído gela Medida 
Provisória nº 926, de 2020)_ 

1 - na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea "a" do inciso r do ca11ut do 
ar!. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e _(lncluido Qeía Medida Provisória nº 926, de 2020) 

li - nas compras em geral e outros serviços, o vaíor estabelecido na aíínea "a" do inciso li do caput do 
art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993. .(Incluído Rela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

Ar!. 6°-B Serão atendidos prioritariamente os pedidos de acesso à informação, de que trata a Lei nº 
12.527, de 2011, relacionados com medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata 
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esta Lei. 
6351) 

.(Incluído r;1ela Medida Provisória nº 928, de 2020) .('l.V]!eid~e~~~~1"";:r;::~~~J:ll..l.f__ ...... 

M~~,~~ ~~~~~~~4--
§ 1° Ficarão suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso ã ~ée 925 é4Iaos ?~ 

entidades da administração pública cujos servidores estejam sujeitos a regime de quarentena, teletrabalho ou 
equivalentes e que, necessariamente, dependam de: _(Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 2020) 

1 - acesso presencial de agentes públicos encarregados da resposta; ou 
Provisória nº 928, de 2020) 

.(1 nclu ido r;1ela Medida 

li - agente público ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de enfrentamento da situação de 
emergência de que trata esta Lei. .(Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 2020). 

§ 2° Os pedidos de acesso à informação pendentes de resposta com fundamento no disposto no§ 1º 
deverão ser reiterados no prazo de dez dias, contado da data em que for encerrado o prazo de 
reconhecimento de calamidade pública a que se refere o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 
2020. .(lncluido r;1ela Medida Provisória nº 928, de 2020) 

§ 3° Não serão conhecidos os recursos interpostos 
informação negados com fundamento no disposto no § 1º. 
2020) 

contra negativa de resposta a pedido de 
.(Incluído r;1ela Medida Provisória nº 928,--ºª 

• § 4° Durante a vigência desta Lei, o meio legitimo de apresentação de pedido de acesso a 
informações de que trata o art. 10 da Lei nº 12.527, de 2011, será exclusivamente o sistema disponível na 
internet.(lncluído pela Medida Provisória nº 928, de 2020) 

§ 5° Fica suspenso o atendimento presencial a requerentes relativos aos pedidos de acesso à 
informação de que trata a Lei nº 12.527, de 2011. (Incluído r;1ela Medida Provisória nº 928, de 2020) 

Art. 6°-C Não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados 
processados em processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto 
Legislativo nº 6, de 2020. .(Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 2020) 

Parágrafo único. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções 
administrativas previstas na Lei nº 8.112, de 1990, na Lei nº 9.873, de 1999, na Lei nº 12.846, de 2013, e nas 
demais normas aplicáveis a empregados públicos. .(Incluído r;1ela Medida Provisória nº 928, de 2020). 

Art. 6°-D Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções 
administrativas previstas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e na Lei nº 
12.462, de 4 de agosto de 2011. _(Incluído r;1ela Medida Provisória nº 951, de 2020) 

• Art. 7° O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e operacionalização do 
disposto nesta Lei. 

7 of8 

Ar!. go !ãsla lei vigor:aFá em:iuanto peFduFaF o estado de emeFgência internacional pelo comna\'ÍFllS 
Fesponsá•,el pelo surto de 2G19. 

Art. 8° Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente 
do coronavlrus responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 4º-H, que 
obedecerão ao prazo de vigência neles estabelecidos. _(Redação dada Rela Medida Provisória nº 926 
de 2020) 

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasflia, 6 de fevereiro de 2020; 199° da Independência e 132º da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Sérgio Moro 
Luiz Henrique Mande/ta 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.2.2020 
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~:;· :~~E:º3 
Presidência da República 

Secretaria-Geral 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 10.282, DE 20 DE MARÇO DE 2020 

Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, para definir os serviços públicos e as atividades 
essenciais. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

DECRETA: 

Objeto 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços 
públicos e as atividades essenciais. 

Âmbito de aplicação 

Art. 2º Este Decreto aplica-se às pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual, distrital e 
municipal, e aos entes privados e às pessoas naturais. 

Serviços públicos e atividades essenciais 

Art. 3° As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o 
funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o§ 1º. 

§ 1° São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em 
perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como: 

• 1 - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; 

if6 

li - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; 

Ili - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos; 

IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil; 

V traAsporte iAteITT1uAisipal, iAlerestadual e iAtemasioAal de passageiros e o transporte de passageiros 
por tá><i ou aplisativo; 

V - trânsito e transporte interestadual e internacional de passageiros; 
Decreto nº 10.329, de 2020) 

VI - telecomunicações e internet; 

VII - serviço de call center; 

_(Redação dada Relo 

VIII sapta,ão, trataFAeAlo e dislribui,ão de égua; .(Revogado pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 
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IX captação e tFatamento de esgoto e lixo; (Revogado !)elo D ,~reto nº 10.329, de 2020) 

X geração, transmissão e eistFil:rnição de ene,gia elét,ica e de gás; 
PROC. Nt /J 2 ;i... / 2.; o, 
FOt.HAS t2. -;;i_ L'---'""---r 

X geração, IFansmissão e eis!Fibuição de eneFgia elétFica, incluído o fGmecimento de supFimentos paFa 
o funcionamento e a manutenção Elas cen!Fais geFaGoFas e Elos sistemas se !Fansmissão e eistFibuição de 
eneFgia, além se prneuçãe, !Fansporte e eislFibuição se gás natu,al; (Redação eaea pelo DecFeto nº 
10.292, de 2020) 

X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluídos: 
Decreto nº 10.329, de 2020). 

.(Redação dada !)elo 

a) o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos 
sistemas de transmissão e distribuição de energia; e _(Incluído !)elo Decreto nº 10.329, de 2020)_ 

b) as respectivas obras de engenharia; .(Incluído !)elo Decreto nº 10.329, de 2020) 

XI iluminação pública; .(Revogado !)elo Decreto nº 10.329, de 2020). 

XII prneuçãe, dist,ibuição, come<eiali20ação e entFega, mali20adas pFesencialmente ou poF meio ao 
comé<eio eletFênico, de pFoeutos se saúde, higiene, alimentos e bebidas; 

XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do 
comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, limpeza, alimentos, bebidas e materiais de 
construção; .(Redação dada !)elo Decreto nº 10.329, de 2020) 

XIII - serviços funerários; 

Xíl/ guaFGa, uso e contmle de substâncias radioativas, de equipamentos e de mate,iais nucleams; 

XIV - guarda, uso e controle de substâncias, materiais e equipamentos com elementos tóxicos, 
inflamáveis, radioativos ou de alto risco, definidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, em atendimento aos 
requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios; 
_(Redação dada pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; 

XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais; 

XVII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal; 

XVIII - vigilância agropecuária internacional; 

XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre; 

XX compensação bancáFia, Fedes de cartões de cféeito e débito, caixas bancários eletfênicos e out,os 
serviços não pFesenciais de instituições financeiFas; 

XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições 
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil; _(Redação dada !)elo Decreto nº 10.292, de 2020). 

XXI - serviços postais; 

XXII tFansporte e entmga de ca,gas em geral; 

XXII - serviços de transporte, armazenamento, entrega e logística de cargas em geral; 
_(Redação dada !)elo Decreto nº 10.329, de 2020) 
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XXII I - serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados ( data center) para 
suporte de outras atividades previstas neste Decreto; 

XXIV fiscalização IFibytáFia e adYaReira; 

XXIV - fiscalização tributária e aduaneira federal; 
2020) 

XXI/ tFaRsporte de RYmeFário; 

XXV - produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do 
Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro; .(Redaçijo dada Qelo Decreto 
nº 10.292. de 2020) 

XXVI - fiscalização ambiental; 

XXVII prnd1a1ção. distFilJYição e comeFGialização de combYsliveis e derivados; 

XXVII pFodYção de petn'.Jleo e pFOdYção. dislFibYição e comeFGialização de combYstiveis, 9ás liq1a1afeito 
de petFéleo e demais deFi\•ados de petróleo; .~ão dada pelo PerFeto Rº 10.2P?, de 2020) 

XXVII - produção de petróleo e produção. distribuição e comercialização de combustíveis, 
biocombustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo; .(Reda@o dada gelo 
Decreto nº 10.329, de 2020). 

XXVIII - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segurança; 

XXIX - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva, 
notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações; 

XXX - mercado de capitais e seguros; 

XXXI - cuidados com animais em cativeiro; 

XXXII - atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em andamento e às 
urgentes; 

XXXIII ali,,idades médico peFiciais FSlacioRadas som o Fegime geral de pFSvidâRcia social e assistâRcia 
~ 

XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas no art. 194 
da Constituição; .(Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 

XXXII/ atividades médico periciais FSlacioRadas com a caracteFização do impedimeRto físico, maRlal, 
iRleleGIYal OY seRSOFial da pessoa com defisiêAGia, poF meio da iRtegFação de eqyipes myllipFOfissioRais e 
inteFdisciplinaFes. para fins de Feconhesimenlo de diFSilos pre,,islos em lei. em especial Ra Lei nº 13.14€,~ 
de jYll=lo de 201 § EstalYlo da Pessoa com Delisiânsia; e 

XXXIV - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico. mental. 
intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência. por meio da integração de equipes multiprofissionais e 
interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 
de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência; (Redação dada 11elo Decreto nº 10.292, de 
2020) 

x::<XV DYlrns pFOsta9ões médico peFiciais da caFFSiFa de Perito Médico f'ederal indispensá,,eis ao 
aleRdimenlo das necessidades inadiáveis da comYRidade. 

XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 
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XXXVI - fiscalização do trabalho; 

,~ROC. N• , 2.~, ':1..-0, r 
._~OI.HAS a_q : : 

.(Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 

XXXVII - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia de 
que trata este Decreto; .(Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020). 

XXXVIII atividades de FS!JFSsentação jYdicial e extr:ajudicial, assessoFia e consulloFia juFídicas 
exeFCidas µelas advocacias pliolicas, FBlacionadas à µFestação FegulaF e temµestiva dos SSFViÇOS 
pliblicos; .(Incluído i,elo PArmlo nº 10.?A?, de 2020). 

XXXVIII atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria juridicas 
exercidas pela advocacia pública da União, relacionadas à prestação regular e tempestiva dos respectivos 
serviços públicos; _(Redação dada i;,elo Decreto nº 10.329, de 2020)_ 

XXXIX - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do Ministério da 
Saúde; e (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 

XL - unidades lotéricas . .(Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020)_ 

XLI - serviços de comercialização, reparo e manutenção de partes e peças novas e usadas e de 
pneumáticos novos e remoldados; _(Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 2020). 

XLII - serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens; 
2020) 

_(Incluído i;,elo Decreto nº 10.329, de 

XLIII - atividades de desenvolvimento de produtos e serviços, incluídas aquelas realizadas por meio de 
start-ups, para os fins de que trata o art. 3° da Lei nº 13.979, de 2020; _(Incluído i;,elo Decreto nº 10.329, 
de 2020) 

XLIV - atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de alimentação, repouso, limpeza, 
higiene, comercialização, manutenção e assistência técnica automotivas, de conveniência e congêneres, 
destinadas a assegurar o transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em 
rodovias e estradas; (Incluído i:1elo Decreto nº 10.329, de 2020)_ 

XLV - atividades de processamento do beneficio do seguro-desemprego e de outros benefícios 
relacionados, por meio de atendimento presencial ou eletrônico, obedecidas as determinações do Ministério 
da Saúde e dos órgãos responsáveis pela segurança e pela saúde do trabalho; .(Incluído i:1elo Decreto 
nº 10.329, de 2020). 

XLVI - atividade de locação de veículos; .(Incluído i;,elo Decreto nº 10.329, de 2020). 

XLVII - atividades de produção, distribuição, comercialização, manutenção, reposição, assistência 
técnica, monitoramento e inspeção de equipamentos de infraestrutura, instalações, máquinas e equipamentos 
em geral, incluídos elevadores, escadas rolantes e equipamentos de refrigeração e climatização; 
_(Incluído i;,elo Decreto nº 10.329, de 2020) 

XLVIII - atividades de produção, exportação, importação e transporte de insumos e produtos químicos, 
petroquímicas e plásticos em geral; (Incluído i;,elo Decreto nº 10.329, de 2020) 

XLIX - atividades cujo processo produtivo não possa ser interrompido sob pena de dano irreparável das 
instalações e dos equipamentos, tais como o processo siderúrgico e as cadeias de produção do alumínio, da 
cerãmica e do vidro; (Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

L - atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, escoamento e suprimento de bens 
minerais; (Incluído i;,elo Decreto nº 10.329, de 2020). 

LI - atividades de atendimento ao público em agências bancárias, cooperativas de crédito ou 
estabelecimentos congêneres, referentes aos programas governamentais ou privados destinados a mitigar as 
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consequências econômicas da emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 2020, sem 
prejuízo do disposto nos incisos XX e XL; .(Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 2020). 

bll produção, tFansporta a distritluição da gás natural; a _(Incluído paio Decreto nº 10.329, 
da 2Q2Q). 

2020) 
LI! - produção, transporte e distribuição de gás natural; .(Redação dada 12elo Decreto nº 10.342,----® 

bili indústrias químicas a petroquímicas da matérias primas ou produtos da saúda, lcligiana, alimentos 
a eaeidas. (Incluído paio Decreto nº 1Q.329, da 2020). 

Lili - indústrias químicas e petroquímicas de matérias-primas ou produ 
bebidas; (Redação dada Relo Decreto nº 10.342, de 2020) 

FOlH_AS 

_(Incluído paio Decreto nº 10.342 da 2020) 

LIV - atividades de construção civil, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde; 
12elo Decreto nº 10.344, de 2020) 

bV ati•Jidadas industriais, oeadacidas as datarminaçeas do Ministério da Saúda. 
Decreto nº 10.342, rln ?O?O). 

_(Redação dada 

_(lncluíao 1,alo 

LV - atividades industriais, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde; 
Decreto nº 10.344, de 2020). 

.(Redação dada Relo 

LVI - salões de beleza e barbearias, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde; e 
Decreto nº 10.344 de 2020)_ 

_(lncluido Relo 

LVII - academias de esporte de todas as modalidades, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde . 
.(Incluído Relo Decreto nº 10.344, de 2020). 

§ 2º Também são consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos 
insumos necessários a cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das 
atividades essenciais. 

§ 3º É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços 
públicos e atividades essenciais, e de cargas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de 
gêneros necessários à população. 

§ 4° Para fins do cumprimento ao disposto neste Decreto, os órgãos públicos e privados disponibilizarão 
equipes devidamente preparadas e dispostas à execução, ao monitoramento e à fiscalização dos serviços 
públicos e das atividades essenciais. 

§ 5° Os órgãos públicos manterão mecanismos que viabilizem a tomada de decisões, inclusive 
colegiadas, e estabelecerão canais permanentes de interlocução com as entidades públicas e privadas federais, 
estaduais, distritais e municipais. 

§ 6° As limitações de serviços públicos e de atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou 
autorizadas somente poderão ser adotadas em ato específico e desde que em articulação prévia do com o 
órgão regulador ou do Poder concedente ou autorizador. 

§ 7° Na execução dos serviços públicos e das atividades essenciais de que trata este artigo devem ser 
adotadas todas as cautelas para redução da transmissibilidade da covid -19. 

§ 8° PaFa fins de restrição do tFansporte intermunicipal a que se rnfere o inciso V do caput, o éF§ão de 
'Ji9ilãncia sanitária ou equivalente nos Estados e no Distrito l"edeFal deverá elatlorar a recomendação técnica 
e fundamentada de que trata o inciso VI do caput do art. 3° da lei nº 13.979, de 2020. _(lncluido 1ªelo 
Decreto nº 10.292, de 2020) .(Revogado gelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

§ 9° O disposto neste artigo não afasta a competência ou a tomada de providências normativas e 
administrativas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas competências e 
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de seus respectivos territórios, para os fins do disposto no art. 3° da Lei nº 13.979 de 2020, 
observadas: .(Incluído i;ielo Decreto nº 10.329, de 2020). 

1 - a competência exclusiva da União para fixar as medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, 
referentes ao uso dos seus bens e à prestação dos serviços públicos essenciais por ela outorgados; e 
.{Incluído gelo Decreto nº 10.329. de 2020) 

li - que a adoção de qualquer limitação à prestação de serviços públicos ou à realização de outras 
atividades essenciais diretamente reguladas, concedidas ou autorizadas pela União somente poderão ser 
adotadas com observancia ao disposto no § 6° deste artigo. (Incluído i;ielo Decreto nº 10.329, de 
2020) 

Art. 4° Os Poderes Judiciário e Legislativo, os Tribunais de Contas, o Ministério Público e a Defensoria 
Pública definirão suas limitações de funcionamento. 

Arl. aº ResolY,:ão do Comitê de Crise para SYpervisão e Monilorarnento dos Impactos da Covid 19 poderá 
definir oatros servi,:os pytJlicos e ati>,idades considerados essenciais e editar os aios necessários à 
re€Jalarnenta,:ão e à operacionaliza,:ão do disposto neste Decreto. .(Revogado gelo Decreto nº 10.329, 
de 2020) 

Vigência -..:..c-:,;;:;.+..=~..:::-~--l,...;.ROC.~==Nt=/=2.={l.e..,=~=v=~==j ~Ot.HAS 
Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 20 de março de 2020; 199° da Independência e 132º da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Sérgio Moro 
Luiz Henrique Mandetta 
Wagner de Campos Rosário 
André Luiz de Almeida Mendonça 
Walter Souza Braga Netto 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.3.2020 - Edição extra- G e republicado em 21.03.2020 -
Edição extra- H 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~,\\,~~l 

Em =!- de ~ de 2020. 

ALEXSS DRO BUSSOLA 

sidente 



• 

• 

• 
~mara Lume~~ 
Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 CORAÇAO DE 

SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis . 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

07 de julho de 2020. 

LUIZ C~R~RBOSA 
Relator 
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~mara Lanicyutt't 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇÃO DE 

SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

07 de julho de 2020. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 

Pres dente 

LUIZ CA 1.R~RBOSA 
Relator ~S F 

Membro 
AVIDA SILVA 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

• 
Em 1de ~ de 2020. - o 

y~~ 
, Ar,l:/esidente 

• 
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~ma,a La/Uc~fl dt!~,te1 === 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~jg~~~Ó 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
08 de jul de 2020. 

LUIZCA 

Relator 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

Relator 

Membro 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
08 de julho de 2020. 

oJ_/ 
YAS SCIMENTO 

dente 

ALEXSS DRO BUSSOLA 
Membro 

RO LOQUETE 
Membro 
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COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE, 

SAÚDE,PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

Em
1

í"de ~ 

------
de 2020. 

\ 
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COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de Relator da matéria, entendemos não haver 
nenhum óbice quanto a sua normal tramitação. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 
sábia decisão final, quanto ao seu mérito e oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 

15 de j h 020. 

Relator 
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~ma,a vltamctjiat1t 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CQRAÇÃODE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER FINAL 

A Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência, 

hoje reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, que opinou pela normal 
tramitação. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 
sábia decisão final. 

Sala das Reuniões, em 

15 de julho de 2020 . 

Relator 

• , ' 

TO MEIRA 

Publicação da Pauta no 
Diário Oficial de Bauru 
Dia ii..) o :i-j <o ás fls. ;L :2. .t, ~3 

DIRETORIA ';A~;l~SLATJVÓ 
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~mara LtuUc~ 
Praça D. Pedro li, 1-50- Centro- CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 CORAÇAODE 

SÃO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do Projeto em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 20 de julho de 2020, incluir o 

mesmo na Pauta em Segunda Discussão para 

a próxima Sessão. 

Bauru, 21 de julho de 2020. 

JOS 

Presidente 

Publicação da Pauta no 
Diário Oficial de Bauru 
Dia25 /~ Wás fls. 3, O 

DIRETO~~TIVO 
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~ma,a Lanic~!'t 
Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 03 

(três) Sessões Ordinárias, a requerimento do 

Vereador Benedito Roberto Meira, em Sessão 

Ordinária realizada em 27 de julho de 2020, 

devendo retornar à pauta na Sessão Ordinária 

convocada para o dia 24 de agosto de 2020. 

Bauru, 28 de julho de 2020 . 

OSÉ ROB 

residente 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~Í~~~ici 

~~~ 1.:~:Jtt:f:· / 
PORTARIA RH-032/2020 

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA, Presidente da Câmara 

Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais conforme 

Resolução 263/90, Artigo 17, Inciso VJ, letra "1", e a fim de planejar os trabalhos no âmbito 

do Poder Legislativo em razão do Novo Coronavirus - COVID 19 - classificado como 

pandemia mundial, o qual se tomou caso de emergência de saúde pública no Brasil, com 

diversos casos no Estado de São Paulo, incluindo-se a comarca de Bauru e, com infecção de 

diversos servidores pertencentes ao quadro de pessoal desta Câmara Municipal, RESOLVE 

prorrogar por mais 15 dias, a partir de 11 de agosto de 2020, a suspensão dos trabalhos 

presenciais dos servidores, com a finalidade de evitar-se o contágio dessa doença infecciosa 

entre os demais servidores e vereadores. Caberá a cada unidade administrativa 

desempenhar seus trabalhos de forma remota e, quando necessário, presencial, garantindo

se o revezamento dos trabalhos entre os servidores convocados pelos responsáveis dos 

setores, a fim de evitar-se aglomerações no prédio municipal, ficando a entrada dos 

servidores às dependências da Câmara autorizada, e cabendo o encaminhamento de 

requerimentos e/ou solicitações de interessados aos diversos setores por meio de correio 

eletrônico como meio de comunicação e andamento dos trabalhos e procedimentos 

administrativos, dispensando-se o registro de ponto eletrônico àqueles cuja obrigatoriedade 

foi determinada por regulamento a partir desta data. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Bauru, 1 O agosto de 2020. 

JO ÉR 

Registr!I a r1a, Diretoria de Recursos Hum""""--~ 

' WILSO 
Diretor e Recursos Humanos 

~çãoda Pauta no 
Diário Oficial de Bauru 
Dia o5 /O:f / :tP ás fls. ó2.- S 

DIRETOR1;;;;P~T1VO 
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SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto, em Segunda Discussão, em Sessão 

Ordinária realizada no dia 08 de setembro de 

2020, providenciar o encaminhamento de 

Autógrafo ao Senhor Chefe do Executivo. 

Após a publicação da lei, arquive-se. 

Bauru, 09 de setembro de 2020 . 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 09 de setembro de 2020. 

Wtb ~-----~ 
RONALDO~SÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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SÃO PAULO 

AUTÓGRAFO Nº 7490 
De 09 de setembro de 2020 

Altera o artigo 10, da Lei Municipal nº 7.316, de 16 de 
dezembro de 2.019, que cria o Fundo Municipal para 
recuperação dos mananciais de águas superficiais, e 
determina outras providências, para estender para o 
dia 17 de dezembro de 2.020, o prazo legal para sua 
entrada em vigor. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Altera o art. 10, da Lei Municipal nº 7.316, de 16 de dezembro de 
2.019, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 10 Esta lei entra em vigor no dia 17 de dezembro de 2.020." 
(NR) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 09 de setembro de 2020. 

JOSE 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~ ~~. I ~ 
RONALDO WSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 231/20 

Bauru, 09 de setembro de 2020. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, 
os Autógrafos e o Decreto Legislativo abaixo descritos, referentes aos projetos 
aprovados em Sessão Ordinária levada a efeito ontem por esta Casa de Leis: 

Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

7489 

7490 

Decreto nº 

1907 

de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementação de 
recursos através de transposição da Secretaria Municipal da 
Educação no orçamento exercício de 2020; 

de autoria desse Executivo, que altera o artigo 10, da Lei nº 7.316, 
de 16 de dezembro de 2.019, que cria o Fundo Municipal para 
recuperação dos mananciais de águas superficiais, e determina 
outras providências, para estender para o dia 17 de dezembro de 
2.020, o prazo legal para sua entrada em vigor. 

Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

de autoria da Vereadora Yasmim Nascimento, que dá 
denominação de PROFESSOR GERSON TREVIZANI a uma 
Escola Municipal do Conjunto Habitacional Moradas Buriti. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para 
renovar os protestos de distinção e apreço. 

JOSÉRO 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE N" 322/2.020 
P. 58.130/2.020 Ap. 85.256/19 (capa) 

Bauru, 1 O de setembro de 2.020. 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei Municipal n' 7.382/20, que altera o artigo 
10, da Lei Municipal n" 7.316, de 16 de dezembro de 2.019, q · o Fundo Municipal para recuperação dos 
mananciais de águas superficiais, e determina outras providênci , para este der para o dia 17 de dezembro de 2.020, 
o prazo legal para sua entrada em vigor . 

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

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 58.130/2.020 Ap. 85.256/19 (capa) 
LEI Nº 7.382, DE 10 DE SETEMBRO DE 2.020 
Altera o artigo 10, da Lei Municipal nº 7.316, de 
16 de dezembro de 2.019. que cria o Fundo 
Municipal para recuperação dos mananciais de 
águas superficiais, e determina outras 
providências, para estender para o dia 17 de 
dezembro de 2.020, o prazo legal para sua entrada 
em vigor. 

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

Art. lº Altera o art. 10, da Lei Mun· 
seguinte redação: 

..Art. 10 

Art. 2° Esta Lei en a em vigor na data de sua p 

Bauru, 1 de setembro de 2.020. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

z rubro de 2.019, que passa a vigorar com a 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

H 
AÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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