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FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.462, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2.013 
Autoriza a suplementação de recursos no 
Orçamento do Município através de transposição 
e transferência. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Fica autorizada a suplementação orçamentária no valor de R$ 2.231.545,00 (dois milhões, duzentos e trinta e 

um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), sendo R$.1.875.459,00 (um milhão, oitocentos e setenta e cinco 

mil, quatrQcentos e cinquenta e nove reais) através de transposição e R$ 356.086,00 (trezentos e cinquenta e 

seis mil e oitenta e seis reais) através de transferência, nas dotações orçamentárias relacionadas abaixo: 

1 - TRANSPOSIÇÃO: 

.a) 28.843 .1000.0007 (Pagamento da Dívida - DAE), categoria econômica 4.6.91.73 (correção 

monetária ou cambial da divida contratual resgatada - intraorçamentária), no valor de RS 

I.2?5,00 (um mil, -duzentos e noventa e cinco reais), ficha orçamentária 669; 

b) 28.846.1000.0001 (Aposentadoria e Pensões), categoria econômica · 3.1.90.01 

(aposentadorias, reserva.remunerada e reformas), no valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos 

e cinquenta reais), ficha orçamentária 674; 

c) 28.846.1000.0001 (Aposentadoria e Pensões), categoria econômica 3.1. 90.03 (pensões do 

RPPS e do Militar), no valor de R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais), ficha 

orçamentária 675; 

d) 28.8~6. 1000.002~ (Aporte Atuarial), categoria econômica 3.3.91.97 (aporte para cobertura do 

déficit atuarial), no valor de RS 316.464,00 (trezentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta 

e quatro reais), ficha orçamentária 686; 

e) 28.846.1000.0009 (Desapropriações), categoria econômica 4.4 .90.61 (aquisição de imóveis), 

no valor de R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais), ficha 

orçamentária 678. ) · 

II - TRANSFERÊNCIA: 

a) 28.843. 1000.0002 (Pagamento da Dívida - Federalização ), categoria econômica 4.6.90. 71 

(principal da d[vida contratual resgatada), no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ficha 

orçam_entária 655; 

b) 
1 

28.843 .1000.0002 (Pagamento da Dívida - Federalização), categoria econômica 4.6.90.73 

(correção monetária'_ou cambial da divida contratual resgatada), no. valor de R$ 240.000,00 

(duzentos e ·quarenta mil reais), ficha orçamentária 656; 

c) 28.843 .1000.0005 (Pagamento da Dívida - PASEP), categoria econômica 3.2.90.21 Ouros 

sobre a divida por eqntrato), no valor de R$ 16.086,00 (dezesseis mil e oitenta e seis reais), 

ficha orçamentária 663. 

Os recursos necessários para atender o art. 1° decorrem de anulação parcial nas dotações orçamentárias: 

1- TRANSPOSIÇÃO: 

a) 28.843 .1000.0002 (Pagamento da Dívida - f ederalização ), categoria econômica 3 .2.90.21 

Ouros sobre a divida por contrato), no valor de R$ 325.459,00 (trezentos e vinte e cinco mil, 

quatrocentos e cinquenta e nove reais), ficha orçamentária 652; 
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b) 28.843. 1000.0002 (Pagamento da Divida - Federalização), categoria econômica 3.3.90.9 1 

(sentenças judiciais), no valor de R$ 1.550.000,00 (um milhão quinhentos e cinquenta mil 

reais), ficha orçamentária 654. 

li - TRANSFERÊNCIA: 

a) 28.843. 1000.0002 (Pagamento da Dívida - Federalização), categoria econômica 3.2.90.21 

Uuros sobre a divida por contrato), no valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil 
reais), ficha orçamentária 652; 

b) 28.843. 1000.0005 (Pagamento da Dívida - PASEP), categoria econômica 4.6.90.7 1 
(principal da divida contratual resgatada), no valor de R$ 16.086,00 (dezesseis mil e oitenta e 
se~s reais), ficha orçamentária 665. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 13 de dezembro de 2.0 13. 
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Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
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