
Projeto de Lei nº 41/20, que autoriza o 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 185/2.020 
P. 140.003/19Ap. 9.195/01 

Bauru, 18 de junho de 2.020. 

Senhor Presidente, 

Cârnara Mu 1icioal de s,1uru 
Diretoria de C\poio Legislativo 

1 7 JUL. 2020 

ENTRA!i)A11 
Hora~~ (a)~ 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelênc· ei nº 41/20, que autoriza o Executivo a 
doar uma área de terreno à Empresa CENTRO DE EDUCAÇÃO INF A TÔNIO" - CEISA. 

Atenciosas saudações, 

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

A 
D.A.L 
P/ leitura no Expediente 
da Sessão Ordinária do 

-ttta-~~~ Zct<l 

ª"' 

Anexos: Minuta de Termo de Doação, Leis Municipais nº 4.096/02 e 6.93/1'1'9,--Pt.,dtã,o da Entidade, elatório de 
Vistoria e Ata do CADEM nº I l / 19. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 140.003/19 Ap. 9.195/01 (capa) 
PROJETO DE LEI Nº 41/20 
Autoriza o Executivo a doar uma 
área de terreno à Empresa 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL "SANTO ANTÔNIO" 
-CEISA. 

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 

Fica o Executivo autorizado a doar ao CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "SANTO ANTÔNIO" -
CEISA, um lote de terreno localizado no Distrito Industrial 1, com a seguinte descrição: 

Setor 3, Quadra 1.024, Lote 05, Distrito Industrial I 

"Um terreno sem benfeitorias, de formato irregular, formado por partes dos lotes A e B da quadra 99, 
parte dos lotes A,B,C,D,E,F,G,H da quadra 98 e parte das ruas 1, 6 e 4, todos do PARQUE PAULISTA, 
nesta cidade de Bauru, com o seguinte roteiro perimétrico: - O perímetro inicia no ponto 1, cravado no 
alinhamento da rua Vereador Osrnar Polido, quarteirão 4, lado ímpar, distante 11,93 do alinhamento da 
rua José Pinheiro de Góes, deste segue pelo citado alinhamento na distância de 116,54 metros até o ponto 
2, donde deflete à direita e segue através de uma curva com raio de 9.00 metros e desenvolvimento de 
11,60 metros até o ponto 3, cravado no alinhamento da rua Júlio Machado dos Santos, quarteirão 1, lado 
ímpar, deste segue pelo citado alinhamento na distância de 10,30 metros até o ponto 4, daí deflete à 
direita e segue na distância de 130,00 metros até o ponto 5, cravado no alinhamento da rua José Pinheiro 
de Góes, quarteirão 4, lado par, dividido nesta linha com a parte dos lotes A,B da quadra 99, com parte da 
rua 6, com parte da rua 4 e com partes dos lotes A, B, C, D, E , F, G e H da Quadra 98, todos do 
PARQUE PAULISTA, daí deflete à direita e segue pelo citado alinhamento na distância de 42,45 metros 
até o ponto 6, daí deflete à direita e segue através de uma curva de concordância com raio de 9,00 metros 
e desenvolvimento de 16,64 metros até o ponto 1, ou seja inicio da descrição, encerrando uma área de 
4.605,66 metros quadrados." O referido imóvel consta pertencer à PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU, conforme Transcrições nºs 28.785 a 28.792, 28.804. 28.805 e Inscrição nº 73 (Vias Públicas do 
PARQUE PAULISTA). 

A área descrita no art. 1 º foi objeto de Concessão de Direito Real de Uso autorizada pela Lei Municipal nº 
4.906, de 07 de outubro de 2.002, para a construção de uma creche para o desenvolvimento de suas 
finalidades estatutárias, com atendimento da comunidade local e bairros adjacentes . 

Parágrafo único. O Donatário, por ter cumprido todas as obrigações assumidas na concessão mencionada no caput do 
presente artigo, fica autorizada a receber em doação a área descrita no art. 1° a partir da data da 
publicação desta Lei. 

Art. 3° O Donatário obriga-se a manter no local atividade compatível com a regulamentação municipal das 
Cidades Industriais, respeitando a legislação vigente. 

Art. 4° O não cumprimento do disposto nos art. 3° desta Lei, tornará nula, de pleno direito, a doação feita, 
revertendo o imóvel ao patrimônio municipal. 

Art. 5° Revoga-se a Lei Municipal nº 7.312, de 16 de dezembro de 2.019. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

PROC. N2 t% i~ 

FOLHAS ti li 11· 11',, 

' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
IS.junho, 2.020 

. 

--· 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa. o incluso Projeto de Lei que, 
uma vez aprovado, irá autorizar o Poder Executivo a doar um terreno localizado no Distrito Industrial 1, totalizando 4.605,66 
metros quadrados para o Centro de Educação Infantil "Santo Antônio'' - CEISA. 

A área foi destinada a entidade, através de Concessão de Direito Real de Uso, pela Lei Municipal nº 
4.906, de 07 de outubro de 2.002, com a finalidade de construção de uma creche para a comunidade local e de bairros 
adjacentes, de acordo com suas finalidades estatutárias. 

O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "SANTO ANTÔNIO" - CEISA, é uma entidade sem !ins 
lucrativos, filantrópica, com atendimento de crianças de 01 (um) ano e 06 (seis) meses até os 06 (seis) anos de idade, 
priorizando o atendimento às famílias dos bairros da região do Distrito Industrial I, especialmente o bairro Ferradura Mirim. 

Todas as obrigações assumidas pela entidade foram cumpridas, conforme vistoria já realizada pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda. Assim a Lei de Concessão permite sua doação. 

A doação ora proposta encontra amparo no art. 14 da Lei Municipal nº 6.931, de 27 de junho de 2.017, e 
foi aprovada por unanimidade de votos pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - CADEM, conforme Ata da 
reunião realizada no dia 09 de outubro de 2.019, sendo que nenhuma restrição foi feita pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda e Secretaria Municipal de Planejamento. 

Aliás, a autorização dessa doação já foi autorizada p a régia Casa. através da Lei Municipal nº 
7.312, de 16 de dezembro de 2.019. Mas, por necessidade de padr zação da le islação municipal, de forma a garantir 
isonomia a todos em nosso Município, apresentamos este nOJ!Vé!JO~"Jj!· ê<.._~ 

Destarte, pela relevância da 

Atenciosas Saudaçõ , 

SEíl\l'Ç.~: í..[ /;\·J'.:i:, 1 1. 

encam· 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

! EI N" 4096 DE 18 PE JlilfüQ PEd 996 
Dispõe sobte 11s diretrizea para 

elaboração e ••ocuçlo da lei 
orçamenwia anual de 1997 • dá outras 
providências. 

TlDEl OE LIMA. ~fci!O Municipal d: Bauru, Estado do Si.o Paulo. faz ,abcr que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte li:i: 

Artigo lº 

Artigo 2ª 

Artigo J• 

Anigo s• 

Ficam eslabelecidas cm cwnpcimenta ao disJ>0$fO no artigo 165, li parágrafo 2• da 
Constituição federal e artigo IOl da Lei Orgânica do Munícipío • ., diretrizes 
orçamenwias do Município para o exercício de 1997, compreendendo: 
1 • as priorida<ies e metas da Administr.içio Públio2 ~hmicipal: 
li • as 0<Íenlações gerais para a elaboraçiO do O<Çamento do Município; 
Ili • outras di,posi~ . 

Esta lei define como prioridades da Adminis~llo Püblica Municipal: 
1 • cduc~ saüde e assistência geral. com !nfase para: 
a}. melhoria dos 111endimen1os de saúde e a<;lles pn,\'Clllivu; 
b) • saneamento: 
o)• proteçlo i crianç,i e ao adolcS<:cnte; 
d)· habitação popular: 
e) - assiSICncia ahmentat e nutricional; 
1) • cducaçJo fimdamcn:al. 
g) • eduÇIÇlo para o lrabelho; 
h). assisténcia as pessoas aoima de SO anos. <ffllntes econom.,_..,ie. 
li • recuperaçiO • consolidaçio d& in~ 
UI • pmcl\'açlo, recupen,çlo • con...-.açlo do maio ambiente uttono. 

Aa priotidll<IH definidu no attigo 111terior, !Crio precedência na ~ de recurso, 
no~o de 1997. obscn,adu as mcw destacadas no anexo I de,1a lei. 

Os valora 1k receita • d& dcspcse scrlo cuçados com baM na UN'C•dtçito de 1996. 
couidcrMC!o 11.t alccn,çlles na ltsislaçio ln'buliria e a tau infiaciO!Wia. nlo MlpCrior 
â do ano em cuno. 

O Poder Executivo cnc:&111inharâ i Câmara Mw1icipal no prazo pn,viS10 no artisc> JS • 
Ili do AIQ das Olspcsiçõcs ConstitucionalJ Transitórias e anigo 104 da Lei Orpilca 
do Município, altcnt.da pela Emonda n• 07, de J de dc-bto de 1991, o projeto de lei 
de o~cnto, que: 
1 • abtangcni m Podem Legislativo, l!xeçutivo e enlidldcs da Adminisll'IÇio dittla e 
i!Sdima; 
U • u _emprcw em que o Municlpio. diM& ou indircllmente dewilla a maiona do 
capital SO<ÍII com dittito • VOU>: " . 

't 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL'RU 

ESTADO DE SÃO PAUi.O 

rcf.lei 4096 !ll. <lbedeccrá as diretri.u:s aqui esLlbelecidas- ao artigo 104, "a", "b", e "e'º da Lei 
Orgíinica e a Lei Federal 4J20, de 17 de março de 1964. 

Artigo 6° lntcgr,uio a proposta orçamen!.via, as receitas e despesu da Administttçlo indireta e 
das cm~ em que o Municipio~ diM.a ou indiretamente. detenha I maioria do 
capital social com direito a veto em doUIÇÕes globais. no corpo da !e, que aprova o 
or,,amento da administrlÇ!o centra!. 

Parágrafo único M A re1:eita e a despesa da Adminisrraçlo indireta serão descritas pormenorizadamente 
por Decreto do Effl:utivo. de acordo com o dispostO no artigo 107, da Lei Federal •• 
4320, de 17 do março de 1964. 

Alligo 7" :-lo projeto de lei orçamentária anual que o Poder faecutivo em:aminhln i Cimora 
MuniciJ)oll. de acordo c:om o artigo s•, as receitas e as dnpcs.u da adnnni1tr1Çio 
direta e indireta. mio orçadas a preço de apto de 19% . 

Parágrafo l' 

Artigo 8" 

Attigo 9" 

Anigo 10' 

Os valores e/ou saldos expres$0S mt forma deste migo serio corrigido, mensalmente: 
pelo Índi<oc Geral de P~os de Mercado • IGPM, c:diwlo pela Fundaçjo Getúlio 
Varg ... • na hipótoso de sua extinção. pelo Índice de Preço &o Consumidor fPC•R. 
<ditado pela fund&çio lnsti1uto de Pesquisu E"'11\Õmiros • FIPE da C.:niv.midadc de 
Slo Paulo. 

Na hipótese de c-,ínçJo ou de nlo diVlllpçlo oportuna dos indi,,:s rcfffldo no migo 
anterior, as atualízaçõe• ,. fatio por outro índice que reflita a variação de preço, por 
atodo~ivo, 

As despesas com o pagamento d& divida pübll<a, -..r;oo >0<iais • de salórios, -
prioridade~ .ta açaes de e,qw,s.lo de scn,içcs públicos. 

Rospcitado o dispott0 no migo JS do A,o du Disposições Constin.M:iofttis 
Trusitótiu e &rligo 107 da Lei Orpnica do Município, fiea o Executivo autorizado ., 
1 • criar cargos ou em~gos autonudos em lei; 
fl •~vagas por c:oncur,c público, ftOS lfflTI01 da lei; 
Ili , conceder reajustas e aw.,.,no, reais de vencimffltos. 

As ptloridadcs es1abelec:id.u no Anexo 1 • presente lei, pod..to ser tJl!Ndu na 
propcua orçamenW'ía. dcide que plenamente júsdf'!Udu na mensagem de 
cncaminhamen10 do Projoto. 
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Artigo 11° 

• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publi~ revogadas as disposições em 
contrâtio. 

8auru. l 8 de junho de i 

,.,, . .,.• 
(.___, __ , 

FLÁVIO • RlQUE ZANLOC~ 
SECR~JUOICOS 

/,RAUL~~ 'NETO 
SECRETÁRIO of/ O . IA E FINANÇAS 

Registrada no Oeparuimcnto de · e Documcnl.lÇio dA Pcefeirura na 
mesma data. 

,,1(-:.i.,Y'~. 
-MAl)t(O AFONSO 

DIRETOR 00 DEPARTAMENTO 
DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 6.931, DE 27 DE JUNHO DE 2.017 
Estabelece normas à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Renda quanto à Cessão de Direito Real de 
Uso de imóveis do Município de Bauru e dá 
outras providf!ncias. 

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. 2° 

Fica criado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda um serviço virtual. 
"on line", para fins de registro e tramitação de processos de interessados em conseguirem direito real de uso 
de imóveis do Município de Bauru situados nas cidades industriais. comerciais, atacadistas e de serviços. 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda publicará chamamento público 
através de editais no Diário Oficial Municipal, durante 06 (seis) dias alternados. com no mínimo 60 (sessenta) 
dias de prazo a contar da primeira publicação para ciência daqueles que queiram instalar empresa,;; em 
imóveis do Município, indicando detalhadamente quais imóveis estão disponíveis para concessão e se 
necessário mencionando o tipo de atividade preferencial a se instalar no local, evitando-se possíveis choques 
com atividades já instaladas nas imediações. 

Parágrafo único. Dependendo do interesse e da grandeza da área de terra a ser disponibilizada para direito real de uso a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda poderá mandar publicar o 
chamamento público por edital, uma só vez, em jornal de grande circulação local e estadual. 

Art. 3º As solicitações serão efetuadas de forma virtual, "on line", única forma de inscrição. devendo a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda efetuar protocolos com numeração sequencial. 
visando transparência e fácil acesso ao andamento dos procedimentos por parte dos interessados nos imóveis. 
munícipes e autoridades em geral. 

Art. 4° Os interessados deverão fazer as solicitações de áreas juntando aos pedidos de forma virtual .. on line'· os 
documentos próprios de seus sócios e de diretores todos digitalizados. 

§ 1' Quando se tratar de empresas serão apresentados os seguintes documentos: 

§ 2' 

§ 3' 

Art. 5' 

a) 
b) 
e) 
d) 

e) 

contrato social e balanço patrimonial dos 03 (três) últimos exerclcios~ 
cadastro nacional de pessoa jurídica junto ao Ministério Federal: 
certidões federal, estadual e municipal, negativas ou positivas com efeito de negativas: 
compromisso do número inicial de empregos a serem utilizados, bem como previsão de criação d(: 
outros empregos mencionando os prazos para tanto; e 
previsão de geração de tributos municipais. 

Dos sócios ou diretores serão apresentados, os seguintes documentos: 

a) cadastro da pessoa fisicajunto ao Ministério Federal; 
b) Registro Geral (carteira de identidade) de unidade da federação, devendo os estrangeiros 

demonstrar situação regular de residência no país; e 
c) certidões federal, estadual e municipal negativas ou positivas com efeito de negativas. 

Em casos excepcionais devidamente justificados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 
Turismo e Renda poderá solicitar a apresentação de outros documentos que cnlender indispensáveis para a 
instrução do procedimento. 

Quando se tratar de empresa individual serão apresentados de forma virtual "on Iine"' os seguintes 
documentos: 

a) cadastro da pessoa fisicajunto ao Ministério Federal~ 
b) Registro Geral (carteira de identidade) de unidade da federação; 
e) os estrangeiros deverão demonstrar situação regular de residência no país; e 
d) serão exigidos ainda, no que couber, os demais documentos solicitados às empresas coletivas. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei n" 6.931/17 

Art. 6' 

§ I' 

§ 2' 

§ 3' 

Art. 7' 

Art. 8' 

Art. 9' 

Quando houver mais de um interessado no chamamento público para a concessão de uma mesma área 
municipal, através de direito real de uso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Renda deverá optar por aquela que for considerada melhor proposta, caso em que justificará os motivos da 
escolha, levando em consideração a geração de empregos, o faturamento previsto para os primeiros 03 (três) 
anos, a natureza da matéria-prima, o valor do investimento e a contrapartida ao município, segundo o número 
de pontos constantes do anexo I, que faz parte integrante desta Lei, cujos critérios serão analisados pelo 
Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEMJ. 

As empresas serão classificadas em ordem decrescente sendo a primeira aquela que somar o maior número de 
pqntos e em caso de empate entre duas ou mais empresas, terá direito preferencial de escolha a microempresa 
(ME) e na falta desta a empresa de pequeno porte (EPP), de acordo com a Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2.006. 

Em caso de empate em número de pontos, segundo consta do anexo I. entre duas ou mais micro empresas 
(ME) e na falta destas se houver empresas de pequeno porte (EPP) interessadas a classificação se fará por 
sorteio para o qual serão convidados os interessados para o acompanhamento, lavrando-se tenno em até 60 
(sessenta) dias que será publicado no Diário Oficial Municipal. 

Do ato de classificação caberá recurso terminativo com efeitos devolutivo e suspensivo ao Prefeito Municipal 
no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência ou notificação da parte desclassificada. 

O deferimento dos requerimentos de direito real de uso de imóveis do Municlpio, deverá atender ordem 
cronológica de protocolos e quando isto não for possível, os motivos deverão ser explicados pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda cujo ato será publicado no Diário Oficial 
Municipal. 

Todas as solicitações de áreas públicas serão concedidas depois de avaliação por parte do Conselho de Apoio 
ao Desenvolvimento Municipal (CADEM), para quem serão enviados todos os atos do procedimento. 

Nas leis de concessões de áreas do município para empresas coletivas ou individuais, constarão ac; exigências 
a serem cumpridas pelos concessionários, os prazos para o cumprimento das obrigações assumidas e em caso 
de inadimplemento a retomada do imóvel, independentemente de qualquer interpelação ou aviso prévio. sem 
indenização por parte do Município, sejam as benfeitorias até então realizadas úteis ou necessárias. 

Parágrafo único. Assinado termo de concessão as benfeitorias/construções a serem implementadas no imóvel deverão ter seu 
início no prazo máximo de 90 (noventa) dias, cujas obras deverão estar concluídas no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) meses, passando a concessionária a pagar desde então o Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU). 

Art. 10 

Art. 11 

Art. 12 

As despesas decorrentes do consumo de energia elétrica, água, telefone, manutenção e limpeza da área Jisica 
do imóvel e outras taxas que por ventura possam incidir sobre o imóvel, correrão por conta exclusiva das 
empresas concessionárias, arcando essas, inclusive, com a realização de obras de infraestrutura para as suas 
instalações. 

As concessionárias ficam obrigadas a apresentar os comprovantes dos pagamentos das obrigações constantes 
no artigo anterior, sempre que for exigido pelo Município, sendo ainda as concessionárias responsáveis por 
eventuais perdas e danos que possam ser causados a terceiros e ao patrimônio público. 

São obrigações a serem cumpridas pelas concessionárias e que obrigatoriamente constarão da lei ou do 
contrato a ser firmado o seguinte: 
I - Não paralisar as atividades da empresa, por período superior a 03 (três) meses. após o início 

operacional da mesma, exceto se devidamente justificado e aceito pela Administração Municipal: 
II - Não ceder, nem tampouco transferir ou alienar a qualquer título o imóvel no todo ou em parte. 

durante a vigência do prazo de concessão de direito real de uso que será de I O (de.l) anos após 02 
(dois) anos estabelecidos para as construções ílsicas das empresas, salvo se a cessão, transferência 
ou alienação constar de avaliação do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal 
(CADEM). bem como autorização expressa do Prefeito Municipal; 

III - Não alterar a destinação do imóvel e nem modificar a finalidade empresarial para a qual houve a 
concessão; 

IV - Estar em dia com as devidas aprovações necessárias ao funcionamento da empresa perante órgãos 
públicos ou não; 

2 
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V - A qualquer tempo ou no mínimo a cada 12 (doze) meses, serâ realizada avaliação do cumprimento 
das obrigações constantes desta Lei ou contrato de concessão firmado; 

VI - Os impostos municipais, estaduais ou federais inerentes ao imóvel e atividades das empresas 
coletivas ou individuais concessionárias, serão de responsabilidade única e exclusiva destas durante 
o período que durar a concessão ou após eventual doação do imóvel aos interessados; 

VII - Manter, desde sua instalação, pelo menos 70% (setenta por cento) de seu quadro funcionando e 
composto por pessoas residentes no município de Bauru, exceto no tocante àquelas funções que 
exijam mão de obra especializada não disponível no município; 

VIII - As concessionárias deverão prestar contrapartida ao Município ao receberem a concessão de terra 
nua, consistente em 20% (vinte por cento) do valor venal do imóvel em obras públicas definidas 
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, ou efetuar depósito 
do numerário correspondente no Fundo Municipal de Aquisição de Áreas e Obras de Infraestrutura 
para aplicação nas suas cidades industriais, comerciais, atacadistas e de serviços; e 

JX - Quando se tratar de concessão de área contendo benfeitorias. as concessionárias deverão prestar 
contrapartida ao Município consistente em 40% (quarenta por cento} do valor venal da terra e das 
benfeitorias, segundo avaliações efetuadas pela Secretaria Municipal de Planejamento, cujos 
valores estabelecidos serão depositados no Fundo Municipal de Aquisição de áreas e Obras de 
Infraestrutura para aplicação nas suas cidades industriais, comerciais. atacadistas e de serviços 
arcando as concessionárias desde então com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 

Art. 13 No caso de encerramento das atividades ou transferência da titularidade de pessoa jurídica para pessoa 
jurídica dentro do prazo de 10 (dez) anos, a empresa com autorização expressa da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON} e do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento 
Municipal (CADEM), poderá transferir a área concedida ou doada para terceiro desde que autorizada pela 
Câmara Municipal. 

Parágrafo único. No caso de transferência a empresa alienante poderá exigir indenização da adquirente pelas benfeitorias 
edificadas, cabendo ao Município, a título de ressarcimento por conta do alienante, 10% (dez por cento) do 
valor venal do terreno para cada ano que restar para completar o prazo de I O ( dez) anos. 

Art. 14 Vencido o prazo de 10 (dez) anos da concessão de direito real de uso, cumpridas as exigências desta. tanto 
para as concessões já realizadas como as por vir a realizar, o Município poderá transferir definitivamente o 
imóvel através de doação, com despesas de escritura e registro de responsabilidade exclusiva dos donatários. 

Art. 15 Os processos fisicos em tramitação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo t: 

Renda deverão ser encerrados no prazo máximo de 180 (cento e oitenta} dias a contar da publicação desta lei. 
com deferimento ou não das concessões solicitadas até 31 de dezembro de 2.016 . 

Art. 16 

Art. 17 

As despesas decorrentes serão suportadas pelo orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Bauru, 27 de junho de 2.017. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETT A 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

ALINE PRADO FOGOLIN 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. TURISMO E RENDA 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

D ANILO AL T AFIM PINHEIRO 
DrRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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CADEM - CONSELHO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

Bauru, 09 de outubro de 2019. 

Ata n!! 11/2019 

1. Palavras do Presidente do CADEM: 

2. Em Tramitação na Câmara Municipal: 

ílOC. N2 

LHAS 

/... 
k3Ç/ l~ (\ 

1 l J 

3 . SOLICITAÇÃO DE ANUÊNCIA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TÉRMINO DA 

OBRA. 

3.1 FLEX LABEL INDUSTRIA DE ETIQUETAS E RÓTULOS LTDA. 

Processo:17581/2014 

Estabelecida: RUA RUBENS GARCIA, 2-0 QD 28 DISTRITO INDUSTRIAL IV 

CNPJ: 11.524.152/0001-00 

Área de atuação: - Impressão de material para outros usos. 18.13-0-99 

Identificação: Setor 04, Quadra 2165, Lote 08 

Metragem: Área do Terreno: 2.765,24 m2 

Situação: A Empresa FLEX LABEL, solicita prorrogação de prazo para o término das 

obras pelo período de 1 (um) ano. A Empresa afirma que havia feito as fundações e 

estavam prontos para iniciar a construção, quando seu lote foi invadido pelos SEM 

TERRAS, o que inviabilizou o prosseguimento das obras. Devido a algumas 

empresas terem retomado as obras e a perspectiva de investimento na 

infraestrutura do distrito por parte do Município, caso seja concedido o prazo 

pleiteado, darão início imediato a obra. 

Conclusão: os conselheiros analisaram o pedido, considerando outro prazo de 02 

anos já solicitado e concedido, decidiram pela não prorrogação do prazo para 

construção e que seja revogada a concessão. 

~? 

1- 1, \- \~ 
X . 

' 
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4 - SOLICITAÇÃO DE ANUÊNCIA PARA APROVAÇÃO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO 

4.1 MARIA ANGELA TAMAROZZIDE OLIVEIRA ME. 

Processo N!!: 130456/2019 

Lei de concessão: 5.887, de 31 de março de 2010. 

PROC. N2 1 C 'lS) 

FOLHAS __ ,!!,__ 

Estabelecida: Rua Resine Mota P. Sousa, Nºl- 57 Distrito Industrial Ili. 

Área Identificada: Setor 03, Quadra 0075, Lote 02 (2. 779,097m2
) 

Área de atuação: - Comércio atacadista de embalagens.46.86-9-02 

Taxa de ocupação: 75,37% COEF. APROV.0,797. 

Situação: Empresa solicita anuência deste conselho para aprovação de projeto de 
ampliação do galpão. A área construída inicial é de 2.004,91 m2 com ampliação 
passará para 2.216,29 m2

• Com a ampliação a taxa de ocupação excederá em 0,37% 
do permitido pela lei 5198/2004, porém dentro da variação de até 10% (dez por 
cento) segundo o decreto 13805/2018. 
Conclusão: os conselheiros receberam a solicitação e concordam com a ampliação 

uma vez que não ultrapassa a taxa de variação permitida de 10%. 

2 



5 - SOLICITAÇÃO DE ANUÊNCIA PARA APROVAÇÃO DE PROJETO 

REGULARIZAÇÃO. 

5.1- CONFECÇÕES SAVIAN EIRELI 

Processo N!:!: 106151/2019 

Lei de concessão: 6.879, de 15 de dezembro de 2016. 

' 

PROC. N2 136 / ZO 1 

FOI.HAS •• =::::1.!t:::::~=-==·-=-··~·-:--

Estabelecida: Rua Domingos Biancardi QT 01 Lado Ímpar Distrito Industrial 1 

Área Identificada: Setor 03, Quadra 1026, Lote 015 (3542,82 m2
) 

Área de atuação: - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as 

confecionadas sob medida - 14.12-6-01 -

Taxa de ocupação: 0,401 

Situação: A empresa solicita anuência deste conselho para aprovação de projeto de 
regularização do imóvel. O Imóvel possui entre o limite frontal e o início da 
construção uma guarita e uma casa de máquinas sobre um poço Artesiano, e os 
recuos laterais estão no limite do terreno e não possui janelas voltadas para o lote•, 
vizinho. 
Conclusão: os conselheiros analisaram o pedido e não se opõem à aprovação do 

projeto. 
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6- SOLICITAÇÃO DE ANUÊNCIA PARA PEDIDO DE DOAÇÃO DEFINITIVA. 

6,1- CEISA Centro de Educação infantil Santo Antônio 

Processo Nº: 9195/2001 
Lei de concessão: 4906,de 7 de outubro de 2002 

Estabelecida: Rua Joaquim Marques de Figueiredo nº 7-02 Distrito Industrial 1 

Área Identificada: Setor 03, Quadra 1024, Lote 005 (4605, m2
) 

Taxa de ocupação: 0,16 

Área de atuação: - Educação infantil - creche 85.11-2-00 

Situação: A CEISA solicita anuência para pedido de doação definitiva, considerando 
que foram cumpridas todas as exigências. 
Conclusão: os conselheiros receberam o pedido e concordam com a doação já que 

todos.os requisitos foram devidamente cumpridos. 

l/J ·\1~ 
4-/ 

V 

-

4 

r•. ·• 
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PROC. ~i2 C Z,a 

l FOLHAS_JJ__ 1---
7 - SOLICITAÇÃO DE ANUÊNCIA PARA PEDIDO DE DOAÇÃO DEFINITIVA. 

7.1- SOUZINCA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GALVANOPLASTIA LTDA ME 

Processo Nº:140787/2019 Processo Nº 22153/2000 {concessão) 

Lei de concessão: Nº 4888, de 26 de agosto de 2002 

Estabelecida: Rua Joaquin Marques de Figueiredo nº 7-02 Distrito Industrial 1 

Área Identificada: Setor 03, Quadra 1633, Lote 005 (1862.5 m2
) 

Taxa de ocupação: 0,48 

Área de atuação: 25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais 

Situação: A empresa solicita anuência para pedido de doação definitiva, está em 
atividade no local e cumpriu todos os requisitos para doação definitiva. 
Conclusão: os conselheiros analisaram o pedido e concordam com a doação da área 

solicitada. 
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CONFIRMAÇÕES DO RECEBIMENTO DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO 

8. Todas as entid_ades foram convocadas por meio eletrônico sobre a realização da 

Reunião Ordinária do CADEM, a ser realizada em 09/10/2019 às 15h na Secretaria do 

Desenvolvimento Econômico, Rua Virgilio Malta nº 17-06.' 

9. A Presidente ressalta a necessidade da justificativa na convocação em caso de 

não comparecimento. 

Conselheiros. 

Agradece a presença e a participação de todos os 

Aline Prad Fogolin 
Presi ente \ 

~ 2> 
Rafael Nunes Ro alin 

Vice-presiden e 

SA RA 

M 

. 

, 

1 PROC. N2 \ 'x,/ Zo 
! FOLHAS~ 

, 
Silva 

Sindicato dos o Comércio de Bauru 

. 

6 
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Relatório de vistoria 
Data : 03/10/2019 
Local: 3/1024/04 -Distrito Industrial 1 
Empresa: Ceisa - Centro de Educação Infantil Santo Antônio 

Informo após vistoria que a empresa Ceisa - Centro de Educação Infantil Santo Antônio está em 
atividade normalmente. 



ôa Si\'IJa 
. Cristina s . t,\at. 33o\Sl 

i\'lalS d Postura ON 
riscai e s1:0EC 



• 

• 

CEISA - Centro de Educação Infantil "SANTO ANTÔNIO" 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda 

A/C da Secretária Aline Fogolin 

Estamos solicitamos através do presente a esta secretaria a "DOAÇÃO 

DEFINITIVA" da área do terreno localizado no Setor 03, Quadra 1024, Lote OS, no Distrito 

Industrial 1, recebida em regime de Concessão de Direito Real de Uso, por intermédio da Lei 

Municipal 4.906 de 07 de outubro de 2002 a qual beneficiou ao CEISA- Centro de Educação 

Infantil" SANTO ANTÔNIO". Considerando que foram cumpridas a todas as exigências impostas 

pela Lei de Concessão do Município e que estamos trabalhando corretamente dentro das 

normas como podem observar nas documentações em anexo. 

Contamos com a compreensão e a viabilidade deste nosso pedido. 

Bauru, 24 de setembro de 2019 

' 
E on Do ~e~ami 

Vice-Presib 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: • ~ So...v i, ~ ~,,Jl, VcL..-

Em .'.2., l de--"~--}?-=-==:::!.·-=---- de 2020. 

O BUSSOLA 

• 

l 
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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. 

AVIDA SILVA 

R lator 

' 
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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. 

Relator 

Membr 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

21 de julho de 2020 . 

BARBOSA 
Membro 

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

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Y~ENTO 
Presidente 

de 2020. 
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SÃO PAULO 

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 
23 de ju de 2020. 

LUIZC 

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. 

LUIZ 

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

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
29 de julho de 2020. 

Membro 
OQUETE 
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~manz LtUUC~f de r, ~~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum 

óbice quanto à sua normal tramitação. 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

28 de julho de 2020. 

Relator 



,·---....... --
PROC.Nt 

• Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

• 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER FINAL 

A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes, hoje 

reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

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

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
28 de julho d 020. 

✓ 

Relator 

MARCOSANT 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

• 
Em 62.~ de ---"'~'--,f---'-=---- de 2020. 

~~, 
Presidente 

• 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator da matéria, entendemos não haver nenhuma 

restrição a ser feita no aspecto educacional e social, nada impedindo, portanto, sua 

normal tramitação. 
Quanto ao seu mérito e oportunidade caberá ao Egrégio Plenário, a 

soberana decisão final. 

É o parecer. 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Relator 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER FINAL 

A Comissão de Educação e Assistência Social hoje reunida, acata o 

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

qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por esta Casa. 

Assim, deixamos ao escrutinio do Egrégio Plenário a soberana 

decisão final. 
É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
29 de julho de 2020. 

fn! 11,·n O,~, 
SE~~UM 

President<>--
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~ânuva Lante~ 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

CORAÇAO DE 
SÃO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do Projeto em 

Primeira Discussão, em Sessão 

Extraordinária realizada por meio de Plenário 

virtual no dia 03 de agosto de 2020, incluir o 

mesmo na Pauta em Segunda Discussão para 

a próxima Sessão. 

Bauru, 04 de agosto de 2020 . 

~dal'atano 
!Jiji»Offcia/ de B.uru 
Dio(:LJ~ ás fls. .:i..._1_ \!:=!- .. 
DIRETORIA oe~:O~IS;;TIVO 
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À 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto, em Segunda Discussão, em Sessão 

Extraprdinária realizada por meio de plenário 

virtual no dia 10 de agosto de 2020, 

providenciar o encaminhamento de Autógrafo 

ao Senhor Chefe do Executivo. Após a 

publicação da lei, arquive-se . 

Bauru, 11 de agosto de 2020. 

P sidente 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 11 de agosto de 2020. 

~~~-~ 
RONALDO JósÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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AUTÓGRAFO Nº 7479 
De 11 de agosto de 2020 

Autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à 
Empresa CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
"SANTO ANTONIO" - CEISA. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Fica o Executivo autorizado a doar ao CENTRO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL "SANTO ANTÔNIO" - CEISA, um lote de terreno localizado 
no Distrito Industrial 1, com a seguinte descrição: 

Setor 3, Quadra 1.024, Lote 05, Distrito Industrial 1 

"Um terreno sem benfeitorias, de formato irregular, formado por partes 
dos lotes A e B da quadra 99, parte dos lotes A,B,C,D,E,F,G,H da 
quadra 98 e parte das ruas 1, 6 e 4, todos do PARQUE PAULISTA, 
nesta cidade de Bauru, com o seguinte roteiro perimétrico: - O 
perímetro inicia no ponto 1, cravado no alinhamento da rua Vereador 
Osmar Polido, quarteirão 4, lado ímpar, distante 11,93 do alinhamento 
da rua José Pinheiro de Góes, deste segue pelo citado alinhamento na 
distância de 116,54 metros até o ponto 2, donde deflete à direita e 
segue através de uma curva com raio de 9,00 metros e 
desenvolvimento de 11,60 metros até o ponto 3, cravado no 
alinhamento da rua Júlio Machado dos Santos, quarteirão 1, lado 
ímpar, deste segue pelo citado alinhamento na distância de 10,30 
metros até o ponto 4, daí deflete à direita e segue na distância de 
130,00 metros até o ponto 5, cravado no alinhamento da rua José 
Pinheiro de Góes, quarteirão 4, lado par, dividido nesta linha com a 
parte dos lotes A,B da quadra 99, com parte da rua 6, com parte da rua 
4 e com partes dos lotes A, B, C, D, E , F, G e H da Quadra 98, todos 
do PARQUE PAULISTA, daí deflete à direita e segue pelo citado 
alinhamento na distância de 42,45 metros até o ponto 6, daí deflete à 
direita e segue através de uma curva de concordância com raio de 9,00 
metros e desenvolvimento de 16,64 metros até o ponto 1, ou _seja início 
da descrição, encerrando uma área de 4.605,66 metros quadrados." O 
referido imóvel consta pertencer à PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU, conforme Transcrições nºs 28.785 a 28.792, 28.804, 28.805 e 
Inscrição nº 73 (Vias Públicas do PARQUE PAULISTA). 

A área descrita no art. 1° foi objeto de Concessão de Direito Real de 
Uso autorizada pela Lei Municipal nº 4.906, de 07 de outubro de 2.002, 
para a construção de uma creche para o desenvolvimento de suas 
finalidades estatutárias, com atendimento da comunidade local e 
bairros adjacentes. 



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

• 

• 

oParágrafo único. O Donatário, por ter cumprido todas as obrigações assumidas 
na concessão mencionada no caput do presente artigo, fica autorizada 
a receber em doação a área descrita no art. 1° a partir da data da 
publicação desta Lei. 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6° 

O Donatário obriga-se a manter no local atividade compatível com a 
regulamentação municipal das Cidades Industriais, respeitando a 
legislação vigente. 

O não cumprimento do disposto nos art. 3° desta Lei, tornará nula, de 
pleno direito, a doação feita, revertendo o imóvel ao patrimônio 
municipal. 

Revoga-se a Lei Municipal nº 7.312, de 16 de dezembro de 2.019 . 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 11 de agosto de 2020 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~ \.-..' ~ 
RON~LDotí'ÕsÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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~ma,a Lanlcl 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇÃO DE 

SÃO PAULO 

Of.DAL.SPL.PM. 198/20 

Bauru, 11 de agosto de 2020. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, 
os Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessão 
Extraordinária realizada por meio de plenário virtual no dia 10 de agosto de 2020: 

Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

7477 de autoria desse Executivo, que altera a redação do art. 73 da Lei 
nº 5631, de 22 de agosto de 2008; 

7478 de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a 
efetivar, mediante Termo de Colaboração, repasse de recursos 
públicos para as Organizações da Sociedade Civil do setor privado 
que especifica; 

7479 de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar uma 
área de terreno à Empresa CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL 
"SANTO ANTONIO" - CEISA; 

7480 de autoria deste Legislativo, que autoriza o Poder Executivo a 
proceder a internação de pacientes infectados pela COVID-19 na 
rede privada de hospitais, quando requerido por médico 
credenciado do Sistema Único de Saúde - SUS, em caso de 
inexistência de leitos na rede pública; 

7481 de autoria deste Legislativo, que institui, no âmbito do Município 
de Bauru, o Mês da Conscientização da Doença de Parkinson 
denominado "Tulipa Vermelha", e dá outras providências. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para 
renovar os protestos de d" · - reço. 

JOSE 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

~l.HO KANASH!RO 
dePro~L 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 273/2.020 
P. 140.003/19 Ap. 9.195/01 (capa) 

Bauru, 11 de agosto de 2.020 . 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência · Munici ai nº 7.365/2.020, que autoriza o 
Executivo a doar uma área de terreno à Empresa CENTRO D OUGA ÃO INFANTIL "SANTO ANTÔNIO" -
CEISA. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DO. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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PREFEITURA MUNh.:~:Í: ~~ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 140.003/19 Ap. 9.195/01 (capa) 
LEI N' 7.365, DE 11 DE AGOSTO DE 2.020 
Autoriza o Executivo a doar uma área de 
terreno à Empresa CENTRO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL "SANTO ANTÔNIO"' - CEISA. 

O PREFEITO MUNICJPAL DE BAURU, nos termos do art. 5J da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que 
a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte leí: 

Art. 1° 

Art. 2" 

Parágrafo úníco, 

Art 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Fica o Executivo autorizado a doar ao CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "SANTO ANTÔNIO"· CEJSA, um 
lote de terreno localizado no Distrito Industrial I, com a seguínte descrição; 

Setor 3, Quadra 1.024, Lote 05, Distrito Industrial 1 

"Um terreno sem benfeitorias, de formato irregular, formado por partes dos lotes A e B da quadra 99, parte dos lotes 
A,B,C,D,E,F,G,H da quadra 98 e parte das ruas l, 6 e 4, todos do PARQUE PAULISTA, nesta cidade de Bauru. com o 
seguinte roteiro perimétrico: - O perfmetro inicia no ponto l, cravado no alinhamento da rua Vereador Osmar Polido. 
quarteirão 4, lru:lo ímpar, distante 11,93 do alinhamento da rua José Pinheiro de Góes, deste segue pelo citado 
alinhamento na distância de 116,54 metros até o ponto 2, donde deflete à direita e segue através de uma curva com raio 
de 9,00 metros e desenvolvimento de l l,60 metros até o ponto 3, cravado no alinhamento da rua JU!io Machado dos 
Santos, quarteirao l, lado ímpar, deste segue pelo cítado alinhamento na distância de 10,30 metros até o ponto 4, daí 
deflete á direita e segue na distância de 130,00 metros até o ponto 5, cravado no alinhamento da rua José Pinheíro de 
Góes, quarteirão 4, lado par, dividido nesta linha com a parte dos lotes A,B da quadra 99, com parte da rua 6, com 
parte da rua 4 e com partes dos lotes A, B, C, D, E , F, G e H da Quadra 98, todos do PARQUE PAULISTA, dai 
deflete à direita e segue pelo citado alinhamento na distância de 42,45 metros até o ponto 6, daí deflete à díreita e segue 
através de uma curva de concordância com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 16,64 metros até o ponto 1. ou 
seja inicio da descrição, encerrando uma área de 4.605,66 metros quadrados." O referido imóvel consta pertencer à 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, conforme Transcrições nºs 28.785 a 28.792. 28.804. 28.805 e Inscrição n• 
73 (V;as PúbHcas do PARQUE PAULISTA). 

A área descrita no art. 1º foi objeto de Concessão de Direito Real de Uso autorizada pela Lei Municipal ng 4.906, de 07 
de outubro de 2.002, para a construção de uma creche para o desenvolvimento de suas finalidades estatutárias, com 
atendimento da comunidade local e baírros adjacentes. 

O Donatário, por ter cumprido todas as obrigações assumidas na ncessão mencionada no capuI do presente artigo, 
fica autorizada a receber em doação a área descrita no art. ir d ta da publicação desta Lei. 

O Donatário obriga-se a manter no local 
lndustriais, respeitando a legislação vigente. 

O não cumprimento do disposto nos art. 39 dest 
ao patrimônío municipal. 

Revoga-se a Lei Municipal nª 7. 

a regulamentação municipal das Cidades 

ireito, a doação feita, revertendo o imóvel 

• Art6" 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

ALrNE PR 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIME 

-


