
P. 26.006111 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

u :1 Nº 6.420, DE 04 DE Ot:TlJHRO DE 2.013 
Autoriza o Municip10 a celebrar convcnio com o 
Cen1m de Progressão Pcnitcnci::iria Ili de Oauru. 
objetivando n c.:ooperaç:lo na recuperação de 
detentos <1uc eslcjam cumprindo pena em regime 
semi-aberto. mcdiuntc a ulili1.ação da mão de obrn 
dos rccducandos na cxecu.çno de serviços de 
lim1ic1J1 pública. ajardinamento. alvenaria. 
serralhma e >imilares e dá outras providencias. ' 

O PRP.FEITO MUNICIPAL DE 11/\URl/, nos termos do nrt. 51 da Lei Orgânica do Municipio de Bauru. faz sabc.:r que a 
Câmara Municipal. aprovou e eh.: sanciona e promulgu n seguinte.: léi: 

/\n. 1·· 

Art . 2" 

§ 1 o 

§ 2" 

i\11. 3" 

An 4º 

Ficu o Município autorizado a celebrar convênio com o Ccnlro ik Progn.:>sào P.:nilcntiári11 Ili de Bauru, objetivanôo ,, 
cooperação na recuperação de detentos que t-stcjam cumprindo pena cm rogilne semi-aberto mediante a ulilizaçao da mâo 
de obra de até 200 (duzentos) rccducandos na execução de serviços de limpt"r_,1 pública. ajardinamento. ah•cnaria. re forma. 
carpintarin. pintura. serralheria. marcenaria e similares. 

Dcnlre <t~ ohrigaçôcs a serem assumidas pelo municlpio de Bauru, estará o pngmncnlo do valor cquivakntc a O 1 (u111) 
salário mínimo e uma taxa de seguro por preso cquivakntc a 0.546% (quinhcnlos e quarenta e seis nulésimo~ por cento) 
por lll~S . 

O valor dc que irara o capul sú será pago pelos dias cfcl ivarncntc trabalhados. n<ltl sendo devido cm nenhuma espécie de 
falla. • 

Se necessário, a dolaçno correspondente ao cr~di lu adicional especial de que traia 11 cnput podccá ser suplementada. 

Os serviços prestados pelo~ rccducandos m\n caractcriwrá vínculo emprcgatlc10 com o Poder Público Municipal. 

Nos orçamcnlos vindouros deverão ser consignadas dolaçôcs prôprias para o alcndnncnto da~ despesa._~ decorrentes clcsla 
lei. 

Esta Lei entra cm vigor na data de sua puhli ~ç;lo. 

Bauru. 0-l de outubro de 2.013. 

RICI IARD VENL>RAMINI 
SECRETÁRIO Oi\ .. ~i\ÇÀO 

l'nljcto de iniciati vn do 
l'OL>ER EXECUTIVO 

Rcgislrada no 1Jcpurtn111c1!lo de Cnmunicaçilo e Documcntaç:lo da Prefeitura. 1111 mesma data 
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