
P. 92.374/19 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.231. DE 17 DE JUNHO DE 2.019 
Autoriza o Município a realizar parcelamento 
de precatório. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU. nos termos do Art. 5 I da Lei Orgânica do Municlpio de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

O Município de Bauru fica autorizado a fonnalizar acordo para parcelamento do Precatório nº 13/2.018 do 
Processo nº 0058281-I l.2017.8.26.0500, informado no Oficio Requisitório n• 357/2.017, no Processo 
Judicial n• 0029354-03.2013.8.26.0071/01, da 2' Vara da Fazenda Pública de Bauru, no valor homologado 
de R$ 29.649.014,93 (vinte e nove milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, quatorze reais e noventa e três 
centavos). 

O valor atualizado até Maio de 2.019 é de R$ 32.977.622,86 (trinta e dois milhões, novecentos e setenta e 
sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos) e o seu pagamento ocorrerá da seguinte 
forma: 

1- O valor correspondente a 20% (vinte por cento) do total do débito, ou seja, R$ 6.641.638,61 (seis 
milhões, seiscentos e quarenta e um mil. seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos) será 
pago no exercício de 2.019, após a entrada em vigor da lei autorizadora, assinatura e homologação 
judicial do acordo~ 

II - O valor de R$ 26.335.984.25 (vinte e seis milhões. trezentos e trinta e cinco mil, novecentos e oitenta 
e quatro reais e vinte e cinco centavos) correspondente ao saldo remanescente do débito total após a 
dedução do pagamento da parcela do exercício de 2.019, será quitado em 03 (três) parcelas anuais e 
iguais de R$ 8.778.661,42 (oito milhões, setecentos e setenta e oito mil. seiscentos e sessenta e um 
reais e quarenta e dois centavos) cada, com vencimentos previstos para 25/04/2.020, 25/04/2.021 e 
25/0412.022. Esses valores sofrerão atualização mo desde maio de 2.019 até a data do efetivo 
pagamento, pelos Índices da Tabela de Atuar ção M netária aplicável nos cálculos judiciais 
relativos às Fazendas Públicas, modulada em e da Lei F era! nº l l.960, de 29 de junho de 2.009 
e divulgada pela Diretoria de E atórios do ribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
ou aquela que vier as · u1-la. 

Esta Lei entra em vi na data de sua publica 

Bauru, 17 de · ho de 2.019 . 
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Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 


