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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N" 7.254, DE 20 DE SETEMBRO DE 2.019 
Dispõe sobre o envio de infonnações à Câmara de 
Vereadores sobre as indicações e os requerimentos 
remetidos ao Poder Executivo Municipal e dá 
outras providências. 

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° 

Art. 2° 

O Poder Executivo Municipal informará diretamente ao vereador requerente, com cópia à Diretoria de Apoio 
Legislativo da Câmara Municipal, qual o encaminhamento dado às indicações e aos requerimentos (pedidos de 
providências) aprovados pelo Poder Legislativo Municipal e remetidos ao Poder Executivo Municipal. 

As informações do Poder Executivo Municipal deverão conter, no mínimo: 

I - A data de recebimento, na Prefeitura. da indicação ou requerimento, conforme protocolo; 
II - A data do encaminhamento à secretaria ou setor competente; 
III • Quais foram as medidas adotadas para atender ao que foi requerido ou explicação detalhada sobre a 

impossibilidade de atendimento: 
IV - Qual a provável data de concretização do solicitado, em caso de atendimento. 

Art. 3° Fica estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogâveis por até mais 30 (trinta) dias, para que o Poder 
Executivo Municipal faça o envio das informações conforme disposto nesta lei. 

Parágrafo único. Transcorridos 30 (trinta) dias da data do envio da informação. caso ainda não tenha sido concretizado o 
atendimento ao requerido ou caso não tenham sido finalizados as providências necessárias ao atendimento. 
nova informação deverá ser enviada mencionando: 

a) O motivo pelo qual o requerido ainda não foi at 
b) Qual a provâvel data da concretização do at 
e) Se o atendimento não for possível, justifi 

Art. 4° Esta Lei não contempla os ped · 
possuem regulamentação 

com base no Artigo 18 da Lei Orgânica, que jâ 

Art. 5° 

Bauru, 20 de tembro de 2.019. 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

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