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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

OF. EXE Nº 265/20
P. 4.335/18

Câmara Mu 1icipal de B,,u,u

Bauru, 07 de agosto de 2.020.

Diretorra de :\paio Legista ,1vo

1 3 A60. 7070

•

Senhor Presidente,

ENTRADA
HoraA0...!.~..itj

o Projeto de Lei n' 56/20, que revoga
alterou a Lei Municipal nº 5.950 de 02 de

É o presente para enviarmos
dispositivos da Lei Municipal nº 6.145 de 07 de novembro de
agosto de 2.01 O.

Atenciosas saudações,

•

'

•

"l

DJU.

P/ leitura no Expediente
da Sessão Ordinária do

dia _],lj I_J)jj

º.

25!Lll

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

Anexos: Cópia das Leis Municipais nºs. 5.950/10 e 6./45/11, descrição de cargos das jls.\ 02/03 do processo
administrativo e arts. 37 e 39 da Constituição Federal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE-BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO DE LEI Nº 56/20
Revoga o § 4° do art. 44, da Lei
Municipal nº 5.950, de 02 de
agosto de 2.01 O, alterado pelo art.
6º da Lei Municipal nº 6.145 de 07
de novembro de 2.011.

P, 4.335/18

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. Iº

Revoga o § 4° do art. 44, da Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2.01 O, alterado pelo art. 6°
da Lei Municipal nº 6.145 de 07 de novembro de 2.01 l, que passa a ter a seguinte redação:
"Art, 44

( .. ,)
§ 4°
Art. 2º

Revogado." (NR)

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, ...

•

( ... )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
06, agosto, 2.020

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

•

Temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei que, uma
vez aprovado, revogará o§ 4° do art. 44, da Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2.010, alterado pelo art. 6°
da Lei Municipal nº 6.145 de 07 de novembro de 2.011, que dispõe sobre a lotação do cargo de Agente de
Manutenção, Conservação e Transporte - Motorista.
O presente projeto de lei tem por objetivo revogar § 4° do art. 44, da Lei Municipal nº 5.950, de
02 de agosto de 2.01 O, alterado pelo art. 6° da Lei Municipal nº 6.145 de 07 de novembro de 2.011, no que se refere
à lotação dos referidos cargos, uma vez que o referido artigo prevê que os motoristas somente poderão ser
transferidos do SAMU a pedido. A previsão a qual trata o referido parágrafo impede que a Administração Pública
possa remanejar servidores a bem do serviço público.
Assim, apontamos a necessidade de formalização de projeto de lei revogando o § 4º do art. 44, da
Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2.010, alterado pelo art. 6° da Lei Municipal nº 6.145 de 07 de
novembro de 2.011.
Vale ressaltar que no serviço público, como leciona Hely Lopes Meirelles: "a legalidade, como
princípio de administração, significa que o administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos
mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não se
afastar ou desviar, sob pena de praticar ato
inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e crimi , confor e o caso".

•
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PREFEITURA MUNICIPAL D-E-Bftun.u
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.950, DE 02 DE AGOSTO DE 2.010
Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Salários - PCCS, dos servidores específicos da
área da saúde do município, bem como
reenquadra os respectivos cargos, reconfigura
as carreiras; cria nova grade salarial, dispõe
sobre a cessação do pagamento das
gratificações e adicionais, institui as jornadas
especiais e regime de plantão.

P. 35.625/09

•

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:

TÍTULO!
Das Disposições Preliminares

Art. 1º

Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, que passa a regulamentar a
situação funcional dos servidores legalmente investidos em cargos públicos de provimento
efetivo, nomeados sob o regime estatutário, pertencentes à área específica da saúde do

Município de Bauru, conforme cargos relacionados no anexo I.
§ lº

§ 2º

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS baseia-se nas atribuições e responsabilidades
previstas na estrutura organizacional do Município, no Modelo Assistencial preconizado pelo
Sistema Único de Saúde e pela Legislação da Administração Pública vigente.
O Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS visa prover a Secretaria Municipal de Saúde,

com estrutura de cargos e carreiras organizados, mediante:

•·
Art.2º

I-

a adoção de um sistema permanente de capacitação dos profissionais;

II -

reconhecimento e valorização dos profissionais, através de critérios que
proporcionem igualdade de oportunidades profissionais, garantindo a qualidade dos
serviços prestados à população.

Fica criado um Conselho Interno de Polltica de Administração e Remuneração da Saúde
(CIPARS), composto por representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria
Municipal da Administração, Secretaria Municipal das Finanças e representantes do
Conselho Municipal de Saúde em conformidade com o artigo 39, da Constituição Federal
que será regulamentado por Decreto Municipal.
TÍTULO II
Dos Princípios e Diretrizes

Art. 3º

Os princípios e diretrizes que norteiam o Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS são:

1-

Universalidade - integram o Plano, os servidores municipais estatutários que ocupam
cargos específicos da saúde que participam do processo de trabalho desenvolvido pela
Secretaria Municipal de Saúde do Município;

li -

Eqüidade - fica assegurado o tratamento igualitário para os profissionais integrantes
dos cargos iguais ou assemelhados, entendido como igualdade de direitos, obrigações

e deveres;

é
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei nº 5.950/10

Ili -

Participação na Gestão - para a implantação ou adequação deste plano às
necessidades do Sistema Único de Saúde, deverá ser observado o princípio da
participação bilateral, entre os servidores e o Órgão Gestor da Saúde;

IV -

Concurso Público - é a única forma de ingressar na Carreira da Saúde, resguardando
direito de opção aos servidores que já prestam serviços;

V-

Publicidade e Transparência - todos os fatos e atos administrativos referentes a este
Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS serão públicos, garantindo total e

permanente transparência;

•

VI -

Isonomia - será assegurado o tratamento remuneratório isonômico para os servidores
com funções iguais ou assemelhadas, dentro do mesmo nível de escolaridade,
observando-se a igualdade de direitos, obrigações e deveres.
TÍTULO III
Do Provimento e da Estrutura da Carreira
Capitulo I
Do Provimento

•

Art. 4°

O provimento de cargos efetivos, compreendendo-se os atos administrativos pelos quais
esses são preenchidos, dar-se-á obrigatoriamente, por Concurso Público de Provas e ou
Provas e Títulos.

Art. 5°

Para atendimento às necessidades transitórias, de excepcional interesse público de urgência e
emergência, poderão ser efetuadas contratações de pessoas físicas, nos termos da Lei nº
3.373, de 29 de julho de 1.991.

Parágrafo Único. O servidor que vier a ser admitido nos termos deste artigo, será obrigatoriamente remunerado
de acordo com o vencimento inicial da classe correspondente ao cargo a que se candidatar
bem como exercer obrigatoriamente as funções/especializações para as quais foi contratado,
ficando proibido o desvio das mesmas.
Art. 6º

É vedada a passagem do servidor de um cargo para outro, sem concurso público.

Capitulo II
Da Estrutura da Carreira

Art. 7º

Os cargos previstos no Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, com competência para
atuar nas áreas de auxiliar, assistência, prevenção, proteção, recuperação, planejamento,

administração, produção e gestão, são assim denominados:
I-

Auxiliar em Saúde (AS) - Compreendendo os cargos nas disciplinas de natureza de
nível auxiliar, cujo exercício exija formação mínima de ensino fundamental completo
profissionalizante ou não e que realizam atividades sob supervisão;

II -

Técnico em Saúde (TS) - Compreendendo os cargos nas disciplinas de natureza
técnica de nível ensino médio profissionalizante ou não e ou certificado de conclusão
de educação profissional de nível técnico e que realizam atividades sob supervisão;

III -

Especialista em Saúde (ES) e Especialista em Saúde Médico (ESM)
Compreendendo os cargos multidisciplinares nas disciplinas de natureza técnica,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei nº 5.950/10
correspondentes a profissões regulamentadas, ou não, em lei federal, cujo exercício
exija formação de grau superior de graduação ou habilitação legal equivalente.

Art. 8°

Os cargos terão seus perfis profissionais e suas denominações, conforme anexos II, lil e IV e
integrarão ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS através de enquadramento em
conformidade com o anexo V, sendo vetada a transposição de cargos.

Art. 9º

Os cargos discriminados nos anexos II, III e IV classificam-se de acordo com o nível de
ensino, cujas classes são compostas por níveis de salário-base reajustáveis, estabelecidos por
intemlveis, cuja grade salarial se encontra especificada no anexo VI:

•

1 - Para o cargo de Auxiliar em Saúde (AS):

Classe A- Ensino Técnico/graduado;
Classe B - Ensino Médio;
Classe C - Ensino Fundamental Completo.
II - Para o Cargo de Técnico em Saúde (TS):
Classe A - Pós-graduação;
Classe B - Tecnólogo graduado/Ensino Superior;
Classe C - Ensino Médio/Técnico.
Ili - Para o Cargo de Especialista em Saúde (ES):
Classe A - Ensino Superior com Pós-graduação Stricto Sensu;
Classe B - Ensino Superior com Pós-graduação Lato Sensu;
Classe C - Ensino Superior.

IV - Para o Cargo de Especialista em Saúde Médico (ESM):
Classe A - Ensino Superior com Pós-graduação Stricto Sensu;
Classe B - Ensino Superior com Pós-graduação Lato Sensu;
Classe C - Ensino Superior.

•

Art. 10

O valor inicial de cada classe salarial correspondente aos cargos, será considerado como
referência básica para as progressões horizontais e promoção vertical, de acordo com o
estabelecido no anexo VI.
TÍTULO IV
Do Desenvolvimento na Carreira, da Progressão, da Promoção, Programa de
Capacitação e Aperfeiçoamento
Capitulo I
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 11

O Plano de Desenvolvimento na Carreira (PDC) deverá ser consubstanciado, de acordo com:
1II Ili -

Art. 12

Plano de metas institocionais;
Plano de metas das Unidades/Setores;
Plano de metas das equipes.

O Desenvolvimento na Carreira é a forma de evolução dentro da grade salarial,
independentemente do biênio, no mesmo cargo, através de mecanismos de progressão, a
partir da aprovação no estágio probatório no cargo efetivo, levando-se em consideração o
tempo de exercício no cargo, a qualificação profissional e o mérito profissional, conforme
critérios estabelecidos nas seções que seguem.
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ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei nº 5.950/10

Art. 13

O profissional poderá evoluir na carreira, desde que obedecidas as fonnas de evolução da

presente Lei, até o limite da última referência, da última classe de cada cargo.
Capítulo II
Da Progressão

Art. 14

•

A progressão é a evolução funcional do profissional na carreira, de forma horizontal, de um
internível para o subsequente e poderá ser conquistada após a avaliação de estagio probatório
de duas formas:

I-

Progressão por Mérito Profissional (PMP), em razão do resultado da avaliação de
desempenho e estágio probatório favorável dentro da classe na qual estiver
enquadrado;

II -

Progressão por Qualificação Profissional (PQP), em razão de apresentação de titulas
ou cursos, conforme estabelecido no art. 19, dentro da classe na qual estiver
enquadrado.

Art. 15

A progressão por mérito profissional dar-se-á de forma horizontal, mediante avaliação de
desempenho e desenvolvimento, a cada três anos de efetivo exercício no cargo,
correspondendo ao acréscimo de um nível de vencimento.

§ lº

A avaliação de desempenho e desenvolvimento do servidor é o processo que adota fatores,
parâmetros e metas pré-estabelecidas, visando mensurar o desenvolvimento das atividades
direcionadas para a consecução dos objetivos organizacionais.

§ 2º

A avaliação do desempenho do servidor deve ser abrangente, contemplando:

•

J-

Os diferentes aspectos da sua formação e os níveis de complexidade das atividades
desempenhadas pelas equipes de trabalho;

li -

A capacidade técnica assistencial no contexto da infraestrutura dos serviços de
saúde;

J[J -

As especificidades locais e as realidades epidemiológicas;

IV-

A pactuação entre o Conselho Gestor e o Conselho Municipal, em consonância com
as metas previstas no Plano Municipal de Saúde;

V-

A avaliação das chefias imediatas das equipes e a auto avaliação do servidor;

VI -

A repercussão dos processos de desenvolvimento sobre o serviço prestado à
população.

§ 3º

O Programa de Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento (PADD) estabelece critérios
capazes de avaliar a qualidade dos processos de trabalho em saúde, de cunho pedagógico,
contínuo, permanente, crítico, participativo, abrangendo de forma integrada o servidor, com
sua participação no processo de prestação de serviços de saúde à população e avaliação do
Órgão.

Art. 16

Os critérios para avaliação de desempenho e desenvolvimento do servidor serão elaborados e
executados pelo setor de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde e da Comissão de
Desenvolvimento Funcional, com apoio da Secretaria Municipal da Administração,
abrangidas por esse Plano de Cargos, Carreira e Salários - PCCS, observando:
4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei nº 5.950/10
I-

Definição metodológica dos indicadores de avaliação;

II -

Definição de metas dos serviços e das equipes;

III -

Adoção de modelos e instrumentos que atendam à natureza das atividades,
assegurados os seguintes princípios:
a)
b)
c)
d)

•

e)
f)
Art. 17

legitimidade e transparência do processo de avaliação;
periodicidade;
contribuição do servidor para a consecução dos objetivos do órgão ou serviço;
adequação aos conteúdos ocupacionais e as condições reais de trabalho, de
forma que caso haja condições precárias ou adversas de trabalho, não
prejudiquem a avaliação;
conhecimento do servidor sobre todas as etapas da avaliação e do seu resultado
final;
direito de manifestação às instâncias recursais.

A avaliação de desempenho e desenvolvimento para fins de mérito profissional será realizada
por composição de média de pontos anuais, uma vez a cada período de três anos, em
conformidade com os critérios que deverão ser objeto de regulamentação após a publicação
desta lei.

Parágrafo Único. As repercussões financeiras decorrentes da progressão por mérito profissional, serão
concedidas subsequentemente à avaliação de desempenho e desenvolvimento.

Art. 18

•
Art. 19

A progressão por qualificação profissional (PQP) dar-se-á de forma horizontal, mediante
avaliação de desempenho e desenvolvimento favorável e apresentação de cursos, de acordo
com o artigo 19, a cada dois anos de efetivo exercício no cargo, correspondendo ao
acréscimo de um nível de vencimento.

I-

Somente serão considerados os cursos dentro do período estipulado pelo "caput" e
referendados pela Comissão de Desenvolvimento Funcional;

II -

Mediante solicitação do profissional, acompanhada dos documentos comprobatórios,
será dirigida à Comissão de Desenvolvimento Funcional, a partir do mês que
completar os 02 (dois) anos de efetivo exercício, não sendo admitido pagamento
antecipado.

Para efeito de Progressão por Qualificação Profissional ficam estabelecidas as regras abaixo:
I-

Para o cargo de Auxiliar em Saúde (AS): cursos de aperfeiçoamento em sua área de
atuação ou correlata, cuja somatória da carga horária seja igual ou superior a 20
horas, garantem a progressão para o nível subsequente, até o limite do último nível de

vencimento da classe;
II-

Para o cargo de Técnico em Saúde (TS): cursos de aperfeiçoamento em sua área de
atuação ou correlata, cuja somatória da carga horária seja igual ou superior a 20
horas, garantem a progressão para o nível subseqüente até o limite do último nível de

vencimento da classe;
llI -

Para o cargo de Especialista em Saúde (ES) e Especialista em Saúde - Médica (ESM):
cursos de aperfeiçoamento em sua área de atuação ou correlata, cuja somatória da
carga horária seja igual ou superior a 80 horas, garantem o enquadramento no nível
subsequente, até o limite do último nível de vencimento da classe.

5
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Ref. Lei nº 5.950/10
Capitulo III
Da Promoção
Art. 20

•

•

A promoção por qualificação profissional por escolaridade (PQPE) poderá ser conquistada
pelo servidor, de forma vertical, a cada cinco anos de exercício no cargo, no nível de
vencimento correspondente ao valor imediatamente superior ao valor percebido, na classe
imediatamente superior, dentro do mesmo cargo após titulação, conforme disposto no artigo
9°, incisos 1, 11,111 e IV .

Parágrafo Único. Após ter sido assegurada a vantagem por qualificação profissional por escolaridade (PQPE),
manter-se-á inalterada a retribuição pecuniária advinda da posição da classe a que faz jus o
servidor, sendo considerada direito pessoal, e, para tanto, ser complementada a cada avanço
adicional, de acordo com os critérios estabelecidos.
Art. 21

O profissional que foi beneficiado com alteração de classe e apresentar novo título,
respeitando o período estipulado no artigo 20, ou que se encontre na última classe do cargo,
poderá utilizar o referido título para progressão conforme segue abaixo:
I-

para os cargos de Auxiliar em Saúde (AS): avanço de seis níveis salariais,
correspondendo ao adicional de 6% para os servidores que apresentarem certificado
de conclusão de curso de educação profissional técnico ou graduado, em sua área de
atuação, ou correlata;

II -

Para os cargos de Técnico em Saúde (TS):
a) avanço de seis níveis salariais, correspondendo ao adicional de 6% para os
servidores que apresentarem certificado de conclusão de curso de educação
profissional de nível técnico, em sua área de atuação, ou correlato;
b) avanço de oito níveis salariais, correspondendo ao adicional de 8% para os
servidores que apresentarem certificado de conclusão de curso de educação
profissional no nível tecnólogo ou graduação, em sua área de atuação, ou
correlata;
c) avanço de dez níveis salariais, correspondendo ao adicional de 10% para os
servidores que apresentarem certificado de conclusão de curso de especialização
em sua área de atuação, ou correlata.

III -

Para o cargo de Especialista em Saúde (ES) e Especialista em Saúde - Médico
(ESM):
a) avanço de seis níveis salariais, correspondendo ao adicional de 6% para os
servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo,
certificado de conclusão de curso de pós-graduação Lato Sensu, em sua área de
atuação ou correlata, com carga horária igual ou superior a 360 horas;
b) avanço de oito níveis salariais, correspondendo ao adicional de 8% para os
servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo,
certificado de conclusão de curso de pós-graduação Lato Sensu em sua área de
atuação ou correlata, com carga horária igual ou superior a 1.000 horas;
c) avanço de dez níveis salariais, correspondendo ao adicional de 10% para os
servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo,
certificado de conclusão de curso de pós-graduação Lato Sensu em sua área de
atuação ou correlata, com carga horária igual ou superior a 1.500 horas;
d) avanço de doze níveis salariais, correspondendo ao adicional de 12% para os
servidores que apresentarem certificado de conclusão de curso de pós-graduação
Stricto Sensu nos níveis de mestrado e/ou doutorado em sua área de atuação ou
correlata.
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Art.22

Contarão, para efeito de evolução na carreira por titulação, os cursos devidamente
concluídos, regulamentados, aprovados e homologados pela Comissão de Desenvolvimento
Funcional.
Capítulo IV
Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento (PCA)

Art.23

Caberá ao órgão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da Secretaria abrangida por
este Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS e com apoio da Secretaria da
Administração a organização, o planejamento, a promoção e o controle dos cursos ou
programas de capacitação, buscando parcerias e realizando os convênios necessários, sempre
de acordo com as necessidades e prioridades das ações e serviços, vinculando a realização
das qualificações ao melhor funcionamento do Sistema de Saúde, dentro dos interstícios
estabelecidos, assegurando a todas as categorias funcionais, a oportunidade de participação.

§ lº

O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento (PCA) tem como objetivos:

•

a)

Conscientizar o Profissional de Saúde para a relevância do seu papel, enquanto agente
na construção do Sistema Único de Saúde - SUS;
Preparar o Profissional de Saúde para desenvolver-se na carreira, objetivando seu
engajamento no plano de desenvolvimento organizacional do Sistema Único de
Saúde- SUS;
Promover o desenvolvimento integral desde a alfabetização até os mais altos níveis
de educação formal.

b)

c)

TÍTULO V
Da Gestão deste Plano, da Comissão de Desenvolvimento Funcional

•

Capítulo I
Da Gestão deste Plano

Art. 24

Art. 25

Compete ao Chefe do Poder Executivo, ou por delegação, ao Secretário (a) Municipal de
Saúde com apoio da Secretaria Municipal da Administração:
I-

Decidir propostas de modificações ou regulamentos suplementares deste plano,
propostos pelo Conselho Interno de Política de Administração e Remuneração da
Saúde;

II -

Autorizar a realização de concurso público e seus atos.

Compete ao setor de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, da Secretaria integrante deste
Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, com apoio da Secretaria Municipal da
Administração:
1-

promover concurso público para provimento de cargos;

I[ •

promover e executar programas de desenvolvimento de recursos humanos, em
beneficio dos servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo e de provimento
em comissão.
Capitulo II
Da Comissão de Desenvolvimento Funcional
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Art. 26

Compete à Comissão de Desenvolvimento Funcional, acompanhar, em parceria com a
Secretaria Municipal da Administração, o processo de implantação e desenvolvimento do
Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, em suas diferentes etapas.

§ 1º

A Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal da Saúde será criada
pelo Executivo Municipal, no prazo máximo de 30 dias após a publicação do Plano de
Cargos, Carreiras e Salários - PCCS e será composta de 3 {três) representantes indicados pela
Secretaria Municipal de Saúde e 2 (dois) representantes indicados pela Secretaria Municipal
da Administração e terá as seguintes competências:

•

•

§ 2º

I-

Avaliar a documentação dos servidores, encaminhada para a evolução na carreira,
através de requerimento protocolado, com base nos critérios de evolução constantes
nesta Lei;

II -

Prestar informações a autoridades competentes sobre os recursos impetrados pelos
servidores;

III -

Elaborar os critérios para a avaliação de desenvolvimento do servidor;

IV-

Emitir pareceres relativos à evolução na carreira a respeito da aceitação ou recusa dos
títulos para a concessão de progressão e promoção do Programa de Avaliação de
Desempenho e Desenvolvimento (PADO), preservando-se, as partes, os prazos
recursais estabelecidos na legislação vigente;

V-

Acompanhar e participar da realização de concursos públicos, em todas as suas
etapas, para provimento de cargos abrangidos por este PCCS;

VI-

Acompanhar a implantação e manutenção do PCCS.

A Comissão de Desenvolvimento Funcional, no prazo de 180 dias após a promulgação desta

lei, elaborará o regulamento do Programa de Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento.
TÍTULO VI
Do Quadro de Pessoal, das Jornadas de Trabalho, dos Plantões, da Integração e
Enquadramento e da Grade Salarial
Capítulo I
Do Quadro de Pessoal

Art.27

O Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde é composto pelos cargos específicos
da Saúde, de provimento efetivo, conforme quantitativo definido nos anexos VII, VIII e IX,
devendo a lotação ser estabelecida de acordo com a necessidade do serviço.
Capitulo II
Das Jornadas de Trabalho
Seção I
Jornadas Básicas

Art.28

Os titulares de cargos do Quadro dos Profissionais da Saúde a seguir discriminados ficam
submetidos a uma das seguintes jornadas básicas de trabalho:
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I-

Jornada Básica de 20 (vinte) horas de trabalho semanal - para os titulares dos cargos
de Especialista em Saúde Médico (ESM) e Especialista em Saúde, nas áreas de

odontologia e medicina veterinária;

•

II -

Jornada Básica de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho semanal - para os titulares do
cargo de Técnico em Saúde (TS) na área de Técnico em Radiologia e Imagenologia;

III -

Jornada Básica de 30 (trinta) horas de trabalho semanais - para os titulares de cargo
de:
a) Especialista em Saúde, nas áreas de enfermagem, de fisioterapia, psicologia,
fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, farmácia e serviço social;
b) Técnico em Saúde, nas atividades técnicas relativas à enfermagem;
c) Auxiliar em Saúde, nas atividades de auxiliares relativas à enfermagem, auxiliar
de regulação em serviços de saúde.

IV -

Jornada Básica de 36 (trinta e seis) horas de trabalho semanal, os titulares de cargos
nos serviços de atendimento ininterruptos ser de:
a)
b)

Especialista em Saúde, na área de Nutrição, Farmácia e Assistência Social;
Técnico em Saúde, na área de imobilização ortopédica, de Higienização
Dentária, de Farmácia e de Técnico de Condução de Veículo de Urgência e

c)

Auxiliar em Saúde, nas atividades de auxiliares relativas a auxiliar de nutrição e
dietética, lactarista, auxiliar de necropsia, atendente de enfermagem, atendente

Emergência;

de consultório dentário, e maqueiro.
V-

•

Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - para os titulares de
cargo de:
a) Especialista em Saúde, na área de educação sanitária;
b) Técnico em Saúde, nas atividades técnicas relativas à farmácia e Agente de
Saneamento, Técnico de Higiene Dental, Técnico de Manutenção de
Equipamento Médico Cirúrgico e Técnico de Manutenção de Equipamento
Odontológico, Técnico em Análise Clínica;
c) Auxiliar em Saúde, nas atividades auxiliares relativas a Auxiliar de Consultório
Dentário, Atendente de Enfermagem, agente comunitário de saúde e agente de
controle às endemias.
Seção II
Jornadas Especiais

Art.29

Os titulares de cargos do Quadro dos Profissionais da Saúde a seguir discriminados poderão
ingressar em uma das seguintes jornadas especiais de trabalho percebendo a título de jornada
suplementar:
1-

Jornada Especial de 24 ( vinte e quatro) horas de trabalho semanais, os titulares de
cargos de Especialista em Saúde - Médico e Especialista em Saúde, na área de

odontologia, exclusivamente nos serviços de atendimento ininterruptos;
II -

Jornada Especial de 36 (trinta e seis) horas de trabalho semanais, exclusivamente nos
serviços de atendimento ininterruptos, os titulares de cargo de:
a) Especialista em Saúde - Médico e Especialista em Saúde, na área de
enfermagem, de psicologia e odontologia;
b) Técnico em Saúde, nas atividades técnicas relativas à enfermagem;
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e)

1II -

•

Auxiliar em Saúde, nas atividades auxiliares relativas à enfermagem e auxiliar
de regulação em serviços de saúde.

Jornada Especial de 24 (vinte e quatro), 36 (trinta e seis) e 40 (quarenta) horas de
trabalho semanais, os titulares de cargo de:
a) Especialista em Saúde - Médico;
b) Especialista em Saúde, na área de odontologia e de medicina veterinária.

Art. 30

Os servidores que realizarem jornada especial conforme artigo anterior, receberão a título de
jornada suplementar acréscimo pecuniário proporcionalmente à jornada realizada sobre o
salário base, sendo vedado o pagamento da jornada suplementar referente ao artigo 39, da Lei
nº 3.373, de 29 de julho de 1.991.

Art. 31

Os titulares de cargos do Quadro dos Profissionais da Saúde, enquanto no exercício de cargo
de provimento em comissão e função gratificada de chefia, ficarão sujeitos, nos termos da
legislação específica, à Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais, podendo
fazer opção pela remuneração do cargo de carreira quando do exercício no cargo em comissão.

Parágrafo Único. Os profissionais da saúde submetidos às Jornadas Básicas e Especiais serão incluídos, nos
termos da legislação específica, automaticamente, na Jornada Especial de 40 horas, quando no

exercício de cargo de provimento em comissão.
Art. 32

As jornadas de trabalho dos profissionais da saúde, básicas ou especiais, de que trata esta lei

têm as seguintes correspondências:

•

I-

Jornada Básica de 20 (vinte) horas de trabalho semanais: a prestação de 4 (quatro)
horas diárias de trabalho ou sub divididas em no mínimo 03 (três) dias da semana;

II -

Jornada Básica de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho semanais: a prestação de 4
(quatro) ou 06 (seis) horas diárias de trabalho;

III -

Jornada Especial de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho semanais: ao cumprimento
em jornada de 06 (seis) e 12 (doze) horas diárias;

IV -

Jornada Básica de 30 (trinta) horas de trabalho semanais: à prestação de 6 (seis) horas
diárias de trabalho;

V-

Jornada Especial de 36 (trinta e seis) horas de trabalho semanais: ao cumprimento em
jornada de 06 (seis) e 12 (doze) horas diárias;

VI-

Jornada Básica e Especial de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais: à prestação de
8 (oito) horas diárias de trabalho.

§ 1o

O cumprimento da jornada de trabalho especial ou básica pelos profissionais do cargo de
Especialista em Saúde - médico e o cargo de Especialista em Saúde da área odontológica terão
o prazo estipulado no artigo 68 da presente lei para se adequarem às novas jornadas.

§ 2º

O ato a que se refere o § 1° deste artigo deverá indicar, entre outras condições:
I-

os respectivos cargos ou funções, que poderão cumprir a jornada especial de trabalho,
observadas as jornadas a que estão submetidos, nos termos do artigo 29 desta lei;

II -

a carga horária diária;
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TIi -

a carga horária mensal, assegurada a compensação quando não alcançado ou quando

excedido o número total de horas mensais previsto para a respectiva jornada;
IV § 3º

•

•

o repouso semanal remunerado.

Enquanto no exercício de cargos de provimento em comissão, os profissionais da saúde não
poderão cumprir sua jornada em regime especial.
Seção Ili
Do Ingresso e do Desligamento das Jornadas Especiais

Art. 33

O ingresso nas Jornadas Especiais de Trabalho de que trata esta lei dar-se-á por solicitação do
interessado ou mediante sua anuência, fica condicionado à disponibilidade de carga horária,
necessidade e interesse público.

§ 1o

A permanência nas Jornadas Especiais de Trabalho previstas nesta lei será de, no mínimo,
(um) ano, ressalvadas as hipóteses abaixo:
I-

em razão de nomeação ou designação para o exercício de cargo de provimento em
comissão;

II -

em razão de remoção ou transferência de setor;

JII -

em razão de afastamento para outros órgãos ou entes da Administração Pública, direta
ou indireta, de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, inclusive do Município de Bauru;

IV -

a qualquer tempo, por conveniência da Administração, quando não mais se configurar
a situação que ensejou a solicitação do profissional.

§ 2º

Não poderão ingressar nas Jornadas Especiais os profissionais da saúde com restrição de
função, em disponibilidade ou em adequado aproveitamento em função similar, nos termos da
legislação vigente.

§ 3º

Os profissionais da saúde para cumprimento de jornadas especiais de trabalho, serão definidos
em portaria do Secretário Municipal da Saúde, observada a disponibilidade financeira, nos
termos da legislação específica.

§ 4º

A inclusão dos profissionais da saúde nas jornadas especiais de trabalho previstas nesta lei
surtirá efeito a partir dos respectivos atos.
Capítulo III
Dos Plantões Extras

Art. 34

Nos serviços de atendimentos ininterruptos da Secretaria Municipal de Saúde, poderão ser
realizadas atividades sob a forma de "Plantão Extra", a serem cumpridos fora da jornada
básica ou especiaJ de trabalho do servidor, durante a semana, nos fmais de semana e feriados
especiais.

§ 1º

O Plantão de que trata o "caput" caracteriza-se pela prestação de 12 (doze) horas contínuas e
ininterruptas de trabalho, pelos integrantes do cargo Especialista em Saúde - Médico (ESM),
Especialistas em Saúde da área de odontologia e enfermagem, do cargo de Técnicos em Saúde
(TS) na área de enfermagem e do cargo de Auxiliar em Saúde (AS) na área de enfermagem.
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§ 2º

Serão considerados feriados especiais para efeito de pagamento de plantão extras por esta lei

apenas Natal e Confraternização Universal "Ano Novo".

•
•

Art. 35

Os profissionais citados no § 1º do artigo 34, deverão apresentar manifestação por escrito de
seu interesse em cumprir Plantão Extra, respeitando os intervalos de descanso, junto à
autoridade competente, declarando que não possui incompatibilidade de horário, sob pena de
responsabilidade.

§ !º

O Plantão será cumprido independentemente da jornada de trabalho a que estiver sujeito o
servidor.

§ 2º

O cumprimento de plantões extras está condicionado a:
I-

Convocação do Secretário Municipal da Saúde ou do diretor da área, com anuência e
termo de compromisso do servidor;

II -

Compatibilidade de horário com a jornada básica e especial a que está sujeito o
servidor, observados os intervalos de descansos necessários;

III -

Limite máximo de 8 (oito) plantões extras por mês, por profissional, conforme segue
abaixo:
a) um plantão semanal, para os profissionais que fazem 36 (trinta e seis) ou 40
(quarenta) horas semanais;
b) dois plantões semanais, para os profissionais que fazem 24 (vinte e quatro) ou 30
(trinta) horas semanais;

Art. 36

Os critérios para fixação do número de plantões extras e para definição das unidades
municipais de saúde que os comportarão serão estabelecidos em portaria do Secretário
Municipal da Saúde, observada a disponibilidade orçamentário-financeira, nos termos da
legislação pertinente.

Art. 37

Os servidores que cumprirem plantões na forma prevista nos artigos 34 e 35 desta lei farão jus,
por plantão efetivamente realizado, à quantia resultante da aplicação dos coeficientes adiante
mencionados sobre o valor da classe "C l" da grade salarial do Especialista em Saúde Médico, na seguinte conformidade:
a)

Para Especialista em Saúde - Médico (ESM):

1li -

IV -

18 %, para os plantões realizados durante a semana (de segunda a sexta) diurno;
20%, para os plantões realizados durante a semana (de segunda a sexta) noturno
(sábado, domingo) diurno;
21,5%, para os plantões de finais de semana (sábado, domingo) noturno;
26,5% para os plantões realizados durante os feriados especiais.

b)

Para Especialista em Saúde (ES) - área de odontologia:

1II IIJIV -

11,5 %, para os plantões realizados durante a semana (de segunda a sexta) diurno;
13,5%, para os plantões realizados durante a semana (de segunda a sexta) noturno
(sábado, domingo) diurno;
15%, para os plantões de finais de semana (sábado, domingo) noturno;
20% para os plantões realizados durante os feriados especiais.

c)

Para Especialista em Saúde (ES)- área de enfermagem:

Ili-
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IIIIV -

6,5 %, para os plantões realizados durante a semana (de segunda a sexta) diurno;
8,5%, para os plantões realizados durante a semana (de segunda a sexta) noturno
(sábado, domingo) diurno;
10%, para os plantões de finais de semana (sábado, domingo) noturno;
15% para os plantões realizados durante os feriados especiais.

d)

Para Técnico em Saúde (TS) - área de enfermagem:

III-

JV -

4 %, para os plantões realizados durante a semana (de segunda a sexta) diurno;
6%, para os plantões realizados durante a semana (de segunda a sexta) noturno
(sábado, domingo) diurno;
7,5%, para os plantões de finais de semana (sábado, domingo) noturno;
12,5% para os plantões realizados durante os feriados especiais.

e)

Para auxiliar em Saúde (ES) - área de enfermagem:

I-

3 %, para os plantões realizados durante a semana (de segunda a sexta) diurno;
5%, para os plantões realizados durante a semana (de segunda a sexta) noturno
(sábado, domingo) diurno;
6,5%, para os plantões de finais de semana (sábado, domingo) noturno;
11,5% para os plantões realizados durante os feriados especiais.

1II -

•

III-

li III IV -

Parágrafo Único. Nos valores pagos por plantão extra realizado no período noturno, já está incluído o adicional
noturno.

Art. 38

•

A importância paga a título de plantão não se incorpora ao vencimento ou salário para nenhum
efeito, não incidindo vantagens de qualquer natureza.

Parágrafo Único. A importância de que trata este artigo não sofrerá desconto previdenciário .
Capítulo IV
Da Integração e Enquadramento
Art. 39

A integração dos servidores ocorrerá em conformidade com o art. 9° e seus respectivos
incisos.

§ !º

No processo de enquadramento, observar-se-á a correlação existente entre o cargo ocupado em
data anterior à vigência desta lei e o cargo do plano.

§ 2º

Por ocasião do enquadramento, o setor competente, expedirá ficha correspondente informando
a nova situação funcional do servidor, inclusive a pecuniária, cabendo recurso no prazo de 30
(trinta) dias. Findo o prazo, dar-se-á ciência da decisão ao servidor, retornando-se ao prazo
inicial para escolha por parte do mesmo quanto à opção para integração ao novo plano.

§ 3º

Ao profissional da saúde que se encontrar afastado por motivo de doença, férias e outros, o
prazo consignado no § 2° deste artigo será computado a partir da data em que reassumir suas
funções.

§ 4º

O servidor que não possuir habilitação exigida para a classe no novo cargo, será enquadrado
no nível da respectiva classe, passando a ter direito à promoção funcional, somente, a partir da
data em que comprovar habilitação necessária à investidura do cargo.
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•

•

§ 5º

O Agente de Controle de Endemias, que estiver em exercício da função a partir da data que a
lei entrar em vigor, será aproveitado nos cargo/área idêntico criado por esta Lei, sendo
observados os dispostos na emenda constitucional nº 51.

Art. 40

Para os concursados, empossados a partir da promulgação desta lei, aplicar-se-á o nível de
vencimento inicial para o cargo e classe correspondente à função a que se candidatou.

Art. 41

Os atuais titulares de cargos de provimento efetivo serão primeiramente enquadrados, neste
Plano de Cargos, Carreira e Salário na carreira conforme disposto no artigo 9° e anexo V,
mediante contagem de tempo de efetivo exercício na carreira na qual encontrava-se no plano
anterior (Lei nº 3.373, de 29 de julho de 1.991), apurado até a data da publicação da presente
Lei no Diário Oficial do Município, sendo que o tempo de efetivo exercício no cargo
corresponderá ao intemível da classe o qual o cargo foi enquadrado.

§ Iº

O enquadramento previsto neste artigo será realizado exclusivamente para fins de integração
do profissional da saúde nas carreiras de que trata esta lei .

§ 2º

Após 12 (doze) meses da implantação deste PCCS, o profissional com mais de 05 (cinco anos)
no cargo, poderá, mediante apresentação de certificado de conclusão de cursos na área de
atuação, conforme disposto nos artigos 20, 21 e 22 que não tenham sido requisitos para
provimento do cargo efetivo, concorrer à promoção para classe imediatamente superior.

Art. 42

Os certificados apresentados para enquadramento inicial e ou evolução na carreira não
poderão ser reapresentados, exceto para fins de concurso público, sob pena de nulidade do ato
administrativo que concedeu a evolução indevida na carreira.

Art.43

As descrições das funções de Assistente Social, Nutricionista e Psicóloga da área de
saúde/Especialistas em Saúde serão regulamentadas através de decreto.
Capítulo V
Da Grade Salarial

Art.44

Os valores fixados para o vencimento base dos cargos propostos por este Plano, foram
pactuados pelos segmentos que compõem a Comissão de elaboração do Plano de Cargos,
Carreiras e Salários - PCCS, mediante prévia pesquisa de mercado e piso salarial de categorias
profissionais que compõem estes cargos.

Art. 45

Ficam instituídas as grades salariais das carreiras do Quadro dos Profissionais da Saúde,
compreendendo as classes, intemlveis e os valores constantes do Anexo VI, desta lei.

§ Iº

Na composição das Grades Salariais, observar-se-á, sempre, no mínimo, o percentual de 1%
existente entre o valor de cada intemlvel e a que lhe for imediatamente subsequente e de 15%

entre as classes.
§ 2º

Os valores das grades salariais serão reajustados a partir de janeiro de 2.01 O, sofrendo as
correções e valorizações concedidas aos servidores municipais sempre na mesma data, nos
termos da legislação específica.
TÍTULO VII
Da Implantação do Plano de Cargos, Carreira e Salários

Art.46

A implantação do plano de que trata esta lei, far-se-á em três etapas, em conformidade com o
que segue:
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•

I-

O enquadramento inicial dos servidores na presente lei dar-se-á de acordo com o
Anexo V, com base na escolaridade exigida no cargo que o servidor ocupar na data da
vigência desta lei .

li -

A implementação da progressão por qualificação profissional, de acordo com os
tltulos/certificados apresentados a partir da data da vigência desta lei.

III -

A implantação da progressão por mérito, no prazo de um ano, através do Programa de
Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento.
TÍTULO VIII
Das extinções e criações de cargo

Art. 47

Ficam considerados em extinção os cargos abaixo, conforme anexo X:
1-

Auxiliar em Saúde/Auxiliar de Enfermagem;

II -

Auxiliar em Saúde/Atendente de Consultório Dentário;

III-

Auxiliar em Saúde/Atendente de Enfermagem.

Parágrafo Único. Os cargos se extinguirão somente no momento que se vagarem e seus ocupantes terão os
direitos estabelecidos por esta lei.
Art.48

•

Ficam extintos os cargos abaixo, conforme anexo XI:
I-

54 (cinquenta e quatro) cargos vagos de Auxiliar em Saúde/Auxiliar de Enfermagem;

li -

15 (quinze) cargos vagos de Auxiliar em Saúde/Atendente de Consultório Dentário;

III-

22 (vinte e dois) cargos de Maqueiro.

Parágrafo Único. Os ocupantes do cargo de Maqueiro serão aproveitados no cargo de Auxiliar em Saúde em
virtude das atribuições, vencimentos, nível de escolaridade e habilitação profíssional
compatíveis com as funções do cargo anteriormente ocupado, de acordo com o artigo 4 I, § 3°
da Constituição Federal.
Art. 49

Ficam criados os cargos abaixo em conformidade com os anexos VII, VIII e IX:
I-

138 (cento e trinta e oito) cargos de Auxiliar em Saúde/Agente Comunitário de Saúde;

II -

I 50 (cento e cinquenta) cargos de Auxiliar em Saúde/Agente de Controle às Endemias;

III-

25 (vinte e cinco) cargos de Auxiliar em Saúde/Auxiliar de Regulação de Serviços de
Saúde;

IV -

15 (quinze) cargos de Auxiliar em Saúde/Auxiliar de Nutrição e Dietética;

V-

05 (cinco) cargos de Técnico em Saúde/Técnico de Imobilização Ortopédica;

VI - 30 (trinta) cargos de Técnico em Saúde/Técnico de Higienização Dentária;
VII - 50 (cinquenta) cargos de Técnico em Saúde/Técnico de Enfermagem;
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VIII- 26 (vinte e seis) cargos de Técnico em Saúde/récnico de Farmácia;

•

IX-

03 (três) cargos de Técnico em Saúde/Técnico em Análise Clínica;

X-

05 (cinco) cargos de Técnico em Saúde/Técnico em Radiologia e lmagenologia;

XI -

60 (sessenta) cargos de Técnico em Saúde/Condutor de Veículos de Urgência e Emergência;

XII -

05 (cinco) cargos de Especialista em Saúde/Assistente Social;

XIIl - 03 (três) cargos de Especialista em Saúde/Médico Veterinário;
XIV - 05 (cinco) cargos de Especialista em Saúde/Nutricionista;

XV Art. 50

05 (cinco) cargos de Especialista em Saúde/Psicólogo.

Ficam transformados os atuais cargos existentes e com lotação na Secretaria Municipal de Saúde de
Assistente Social I e Assistente Social Uem Especialista em Saúde/Assistente Social, Nutricionista I e
Nutricionista II em Especialista em Saúde/Nutricionista, Psicólogo I e Psicólogo II em Especialista
em Saúde/Psicólogo e Médico Veterinário I e Médico Veterinário II em Especialista em
Saúde/Médico Veterinário conforme quantitativos no anexo VII.
TÍTULO IX
Das Disposições Gerais

•

Art. 51

Aos servidores abrangidos pela presente lei são assegurados os adicionais por tempo de serviço,
denominados "biênios" e '~sexta-parte", nos termos da legislação vigente.

Art. 52

Ficam asseguradas as acumulações de cargos da presente le~ desde que atendam às normas
estabelecidas no artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal.

Art. 53

Fica assegurado aos servidores abrangidos por esta Lei, os artigos 86, 86A e 87 da Lei Orgârúca do
Município, com redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 67.

Art. 54

Aplica-se esta lei aos servidores inativos e pensionistas que possuíam cargos específicos da área de
saúde contemplados por este plano, mediante opção junto à Fundação de Previdência dos
Municipiários (FUNPREV).

§ !º

Os proventos dos servidores aposentados serão revistos como se em atividade estivessem, sendo-lhes
garantida a Progressão por Qualificação Profissional definida na presente lei, até a data da
aposentadoria.

§ 2º

A Fundação de Previdência dos Municipiários e a Secretaria Municipal da Administração em parceria
com o setor de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, estão incumbidos de realiz.ar as revisões,
refixações de proventos e seus respectivos encaminhamentos, no praz.o de 180 (cento e oitenta) dias, a
contar da vigência desta Lei, prorrogáveis por igual período, desde que justificados e mediante
autoriz.ação dos Titulares das Pastas.

Art. 55

Pelo princípio Constitucional da isonomia e em raz.ão dos concursos públicos por meio dos quais
foram admitidos, ficam as Assistentes Sociais, Nutricionistas, Psicólogos e Médicos Veterinários que
prestam serviços junto às demais Secretarias Municipais enquadrados na gtade salarial de
especialistas em saúde apenas para efeito de salário base, biênio e sexta parte, não fazendo parte do
plano de Cargos Carreira e Salários da Secretaria Municipal de Saúde, ficando excluídas as demais
vantagens.
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Parágrafo Único. Após aprovação do plano de Cargos, Carreira e Salários da Administração, que englobará servidores
das demais Secretarias Municipais, exceto da Secretaria de Saúde e da Secretaria da Educação, os
servidores das áreas citadas no "caput'' deste artigo, deixarao a grade de Especialistas da Saúde, vindo
a integrar o futuro plano.
Art. 56

•

Somente serão admitidos servidores para as áreas de Medicina Veterinária, Psicologia, Assistência
Social e Nutrição, na Secretaria Municipal de Saúde através de concurso público específico para área
de saúde.

Parágrafo Único. As transferências de servidores de outras Secretarias para a Secretaria Municipal de Saúde,
pertencente aos cargos de Assistente Social, Nutricionista, Psicólogo e Médico Veterinário
serão realizadas após provas, avaliação de aptidão e pontuação de títulos da área da saúde, de

acordo com o regulamento específico, se houver vaga e interesse.
Art. 57

Ficam extintos os pagamentos do Adicional Especial de Saúde, da Produtividade dos Técnicos
do Departamento de Saúde Coletiva e do Adicional de Condições Adversas, incisos I e VII do
artigo 33 da Lei nº 3.373, de 29 de julho de 1.991, dos servidores da Secretaria Municipal de
Saúde, imediatamente após a vigência da presente lei.

Art. 58

Excetuando os servidores municipalizados, ficam incorporados a título de vantagem pessoal, o
Adicional de Condições Adversas e a Produtividade dos Técnicos do Departamento de Saúde
Coletiva, na proporção de um trinta avos por ano de recebimento.

Parágrafo Único. Os servidores que possuírem vantagem pessoal, concedida anteriormente, essa ficará acrescida

ao referido valor citado no "caput" deste artigo.
Art. 59

•

Fica criada a Gratificação Especial dos Servidores da Saúde (GESS), de 40% (quarenta por
cento) sobre o salário base, que será concedida aos servidores ativos não abrangidos por este
Plano de Cargos, Carreira e Salário e que prestam serviços na Secretaria Municipal de Saúde,
bem como aos não optantes do Plano de Cargos, Carreira e Salário e aos municipalizados .

Parágrafo Único. Somente será paga a gratificação aos servidores municipalizados que prestam serviços na
Secretaria Municipal de Saúde, mediante opção e no percentual de 40% sobre o cargo
equivalente deste Plano de Cargos, Carreira e Salário ou do plano geral da Administração
Municipal.
Art. 60

Fica incluído na redação do§ 3°, do artigo 31 da Lei nº 3.373, de 29 de julho de 1.991, os
setores que prestam atendimentos ininterruptos da Secretaria Municipal de Saúde, que serão
designados através de portaria do Secretário Municipal de Saúde.

Art. 61

A Secretaria Municipal de Saúde poderá instituir programa de premiação de incentivo à
produtividade que será instituído por lei.

Art. 62

Nenhum servidor abrangido por esse Plano de Cargos, Carreira e Salários, ficará com
vencimentos inferiores aos recebidos no último mês anterior à vigência desta lei, sendo
incorporadas as eventuais diferenças a título de vantagem pessoal.

Parágrafo Único. As remunerações obtidas a título de vantagem pessoal adquiridas anteriormente a esta Lei e as
previstas neste Plano de Cargos, Carreiras e Salários serão reajustados no mesmo índice de
correção anual atribuído a grade salarial deste plano, de acordo com a legislação específica.
Art. 63

Fica o Poder Executivo autorizado a aproveitar, para provimento dos cargos na forma desta
lei, os candidatos excedentes aprovados nos concursos públicos cujo prazo de validade esteja
em vigência, na data de sua publicação, realizados para cargos anteriormente correspondentes
17
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aos constantes no Anexo I, II, III e IV e suas respectivas grades salariais, concedendo aos
mesmos no ato da posse/nomeação, a opção do artigo 38.
Parágrafo Único. O aproveitamento a que se refere este artigo dar-se-á, obrigatoriamente, no cargo
reenquadrado, observada a área, especialidade médica, atividades técnicas e auxiliares,
conforme o caso, de acordo com o Anexo V desta lei.

•

Art. 64

O inciso II, do artigo !º da Lei nº 5.387, de 28 de agosto de 2.006, não se aplica aos servidores
da Secretaria Municipal de Saúde

Art. 65

As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta das dotações do Orçamento Geral do
Município, suplementadas, se necessário.

Art. 66

As omissões desta lei serão supridas pelas Leis nºs 3.373, de 29 de julho de 1.991 e 1.574, de
07 de maio de 1.971 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais).

Art. 67

Esta lei entra em vigor em 90 (noventa) dias a partir da sua publicação, ficando revogadas
expressamente as leis municipais, 3.811/94, 5.429/07, 3.787/94, 3.882/95, 3.975/95, 3.976/95,
5.383/06 e 4.586/2000 {Câmara Municipal) e os incisos I e VII do artigo 33 da Lei nº
3.373/91, artigo 4° da Lei nº 3.709/94, artigo 3° da Lei nº 3.794/94.
Bauru, 02 de agosto de 2.01 O.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ NUNES PEGORARO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

•

RENATO GRAGNANI BARBOSA DA SILVA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI
SECRETÁRIO DE SAÚDE
Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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•

CARGO: AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE MOTORISTA (efetivo)
Referência B 1•

Carga Horária: 40 hs semanais

Regulamentação:

Conduzir veículos para transportes de passageiros e cargas, além de responsabilizar-se pela conservação do mesmo.
1- Checar o painel de controle do veículo, utilizando todos os acessórios necessários para sinalização no trânsito.
2- Ajustar banco do motorista e retrovisores para que fiquem adequados ao uso.
3-Atentar-se para sinalizações, respeitá-las e manter-se atualizado quanto à legislação e normas de trânsito.
4- Estacionar o veículo em locais seguros e adequados.
5- Respeitar os limites de velocidade.
6- Respeitar os pedestres.
7- Verificar as condições climáticas, utilizando os equipamentos de segurança do veículo adequados de acordo com o clima e temperatura.
8- Atentar-se para as próprias condições de saúde antes de guiar o veículo.
9-Guardar os veículos em local adequado.
!O-Realizar a sinalização do local em que a viatura estiver estacionada (cone/faixas) ou a área em que os servidores estiverem trabalhando.
11- Checar indicações do painel de controle do veículo, constatando possíveis alterações e tomando medidas adequadas para sua utilização.
12- Verificar as condições do veículo para a circulação.
13- Dirigir-se ao local responsável pela manutenção do veículo, quando necessário ou de acordo com a frequência estabelecida pela secretaria.
14- Verificar nível de combustível, água e óleo.
15- Verificar a calibragem dos pneus.
16- Conservar a organização e higienização dos ambientes internos e externos do veículo.
17- Observar constantemente dispositivos elétricos.
18- Checar equipamentos de segurança como cintos, validade de extintores de incêndio, limpadores de para-brisa, lanternas, etc.
19- Checar instrumentos de primeiros socorros existentes no veículo.
20-Comunicar imediatamente o superior no caso de qualquer irregularidade com o veículo.
21- Levar e buscar documentos, malotes e/ou publicações, efetuando seu protocolo de recebimento ou entrega.
22-Entregar cargas/materiais, auxiliando na carga e descarga das viaturas leves e pesadas.
'23-Guiar viaturas/ambulânçias, auxilíandp-no embarque e desembarque de passageiros/pacientes ...
24- Transportar pessoas parã- o ):les'emjrénho de suas funções. ·
25- Anotar nas fichas das viaturas os horários de saída e chegada do veículo e os percursos realizados no dia.
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Eventualmente auxilia em outras tarefas afins.

Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Conhecimentos: Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria D, normas e legislações de trânsito, noções básicas de mecânica de veículos, conhecimento de
---:
localidades do município e básico em informática.
Habilidades: Atenção concentrada, coordenação motora e orientação espacial.
* Referência da Grade de Salário Base/ Agente em Manutenção, Conservação e Transporte (nível B) e Lei 6145/2011 - Anexo IX
;;,,.
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ESTADO DE SÃO PAULO

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (efetivo)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Referência CI * Carga Horária - Básica Inint. : 36 hs semanais

'

Regulamentação:

Conduzir veículos de urgência

Verifiéar as condições de funcionamento do veículo

Transportar pessoas doentes/acidentadas

1- Conduzir veículo terrestre de urgência
destinado ao atendimento e transporte de
pacientes.
2- Estabelecer contato radiofônico (ou
telefônico) com a Central de Regulação
Médica e seguir suas orientações.

3- Inspecionar a ambulância ao assumir o plantão, bem como
antes de cada saída, verificando o estado da lataria, dos pneus,
os níveis de combustível, água e óleo do carter, testando freios,
parte elétrica e outros mecanismos para certificar-se de suas
condições de funcionamento.
4- Fazer pequenos reparos de urgência.
5- Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do
veículo.

9- Auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de'suporte à
vida.
1O- Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas.
11- Identificar todos os tipos de materiais existentes nos
veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe
de saúde.
12-Auxiliar no resgate de pacientes nas rodovias, vias e
logradouros públicos, bem como em prédios públicos e
privados.
13- Efetuar remoções de pacientes de uma unidade hospitalar
para outra.
14- Zelar pela segurança da equipe e dos pacientes.
15- Realizar a comunicação à Base de Apoio de quaisquer
ocorrências, registrando inclusive o Boletim de Ocorrência.
16- Recolher o veículo após o serviço devidamente limpo e
abastecido, estacionando-o em posição de salda, mantendo-o
fechado.

6- Manter o veículo limpo, interna e externamente, e em
condições de uso, levando-o à manutenção sempre que
necessário.
7- Efetuar a troca de lençóis das macas, bem como manter
sempre limpas e higienizadas as pranchas, .colares, talas e
demais materiais.
8- Revisar diariamente as bolsas de primeiros-socorros,
aparelhos
de imobilização, os cilindros de oxigênio, etc.,
-.. .
;::. mantendo todos os materiais e equipamentos em perfeitas
;
condições de uso.
Eventualmente auxilia em outras atividades afms.
Escolaridade: Conforme Lei 5950/2010 formação· mínima de Ensino Médio profissionalizante ou não e/ou certificado de conclus_ão de educação profissional de nível técnico.
Escolaridade/pré-requisito.;.. Conclusão do EnsinÔ fy,!çctio· e conclusão do curso de Condutor de Veiculo de UrgênCia e Emergência e Carteira Nacional de Habilitação -Categoria D.
~

.

•
1

Conhecimentos: Habilitado a conduzir veículos de m:gência e de transporte de pacientes padronizados pelo Código Sanitário, Código Nacional de Trânsito e pela Portaria 2048 - veículos terres
obedecendo aos padrões de capacitação e atualizaçãÔ previstos nessa Portaria, Conhecer integralmente o veículo, Conhecer a malha viária local, Conhecer a localização de todos os estabelecim,tos I:;:_
de saúde integrados ao sistema de assistência local, Conhecimento básico em informática, Políticas Públicas de Saúde (programas/Jegislações/sistemas).
~
Habilidades: Habilidade interpessoal, verbal e escrita, organização, atenção concentrada, coordenação viso-motora, ética profissional/sigí1o, boa fonação/dicção, iniciativa, equilíbrio emoci _ al, ~
capacidade para cumprir ações orientadas e para trabalhar em equipe, lidar com situações adversas, demonstrar rapidez de percepção e iniciativa para resolver problemas e comunicação .
• Referência da Grade de Salário Base/ Técnico em Saúde.
_J
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LEI Nº 6145, DE 07 DE NOVEMBRO DE :ZOJ 1
Altera dispositivos da Lei Municipal nº 5.950, de

P. 5.001/11

r=~·~·:.~;=: @.:

02 de agosto de 2.010 e da Lei Municipal nº
5.975, de 01 de outubro de 2.010, que dispõe
sobre os Planos de Cargos, Carreiras e Salários
da Saúde e da Administração respectivamente.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO, Presidente da Câmara Mllilicipal de Bauru, Estado de São

Paulo, usando de suas atribuições e de confonnidade com o que dispõe os Parágrafos 6° e 7° do Artigo 38 da Lei
Orgânica do Municlp10 de Bauru, f;u: saber que a Câmara Municipal decretou e ele promulga a seguinte Lei:

Art. !º

O "caput" do Art. 59 da Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2.010, alterado pela Lei
Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 59 -

Fica criada a Gratificação Especial de Saúde ao servidor municipalizado (GESS)
equivalente a40% (quarenta por cento) do salário base." (NR)

Art. 2°

Ficam alterados os incisos XII, XV e XXIX do artigo 40 da Lei Municipal nº 5.975, de OI de
outubro de 2.0 l O, com as seguintes redações:
"Art. 40

( ...)
( ...)

XII -

•

de ANALISTA DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS I em TÉCNICO EM
GESTÃO ADMINISTRA TIVA E SERVIÇOS - ANALISTA DE

ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS; (NR)
(.)

XV-

de ANALISTA DE SISTEMAS em ESPECIALISTA EM GESTÃO
ADMINISTRATIVA
E
SERVIÇOS
ANALISTA
DE
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS; (NR)

( ... )

XXIX -

Art. 3°

de AUXILIAR CENOTÉCNICO em AGENTE ESPORTIVO,
CULTURAL E SOCIAL - AUXILIAR CENOTÉCNICO; (NR)"

Ficam alterados os incisos II, V, VI, XI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXI, XXXII, XXXIII,
XXXV, XXXVI, XXXIX. XLVI e XLV!l e acrescentados os incisos XLVIII, XLIX, L, LI, LII,
Llll, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI ao artigo 43 da
Lei Municipal nº 5,975, de 01 de outubro de 2.010, com as seguintes redações:
"Art. 43

( ... )
( ...)

II -

12 (doze) cargos efetivos de TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE AGENTE DE PROTEÇÃO AMBIENTAL; (NR)

( ...)

•

V-

04 (quatro) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE
- ENGENHEIRO AMBIENTAL: (NR)

VI-

04 (quatro) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE
- ENGENHEIRO AGRÔNOMO; (NR)

( ... )

XI-

06 (seis) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM GESTÃO
ADMINISTRATIVA
E
SERVIÇOS
ANALISTA
DE
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS; (NR)

1
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( ...)
XXIII-

07 (sete) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM GESTÃO
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ANALISTA DE RECURSOS
HUMANOS, (NR)

( ... )

XXIV XXV-

08 (oito) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL
/ INFRAESTRUTURA - ARQUITETO; {NR)
18

(dezoito)

cargos

efetivos

de

ESPECIALISTA

ESPORTJVO,

CULTURAL E SOCIAL - ASSISTENTE SOCIAL; (NR)
XXVJ -

06 (seis) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE BTÓLOGO; (NR)

( ... )

XXXI -

07 (sete) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL
/ INFRAESTRUTURA - ENGENHEIRO CIVIL; (NR)

XXXII - 05 (cinco) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM GESTÃO
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS- ENGENHEIRO DE SEGURANÇA
DO TRABALHO; (NR)

•

XXXIII - 07 (sete) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL
/ INFRAESTRUTURA - ENGENHEIRO; (NR)

( ...)
XXXY- 15 (quinze) cargos efetivos de TÉCNICO EM GESTÃO
AD1llNISTRATIYA E SERVIÇOS - FISCAL DE POSTURAS
MUNTCTPAIS; (NR)
XXXYI- 12 (doze) cargos efetivos de ESPECIALISTA ESPORTIVO,
CULTURAL E SOClAL - INSTRUTOR ARTÍSTICO; (NR)
( ... )

XXXIX- 05 (cinco) cargos efetivos de TÉCNICO EM GESTÃO
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - TÉCNICO DE RECURSOS
HUMANOS; (NR)
( ... )

XLVI

15 (quinze) cargos efetivos de ESPECIALISTA ESPORTIVO,
CULTURAL E SOCIAL - PSICÓLOGO; (NR)

XLVII - 05 (cinco) cargos efetivos de ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO,
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - FRENTISTA; (NR)
XLVIl(- 02 (dois) cargos efetivos de ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/
INFRAESTRUTURA- ENCANADOR; (NR)
XLIX -

L-

04 (quatro) cargos efetivos de ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL
/ INFRAESTRUTURA - ASSENTADOR DE GUIAS; (NR)
05 (cinco) cargos efetivos de ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL
I INFRAESTRUTURA-AUXILIAR DE TOPÓGRAFO; (NR)

•

LT •

05 (cinco) cargos efetivos de ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO,
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - LAVADOR DE AUTOS E
LUBRIFICADOR; (NR)

LII-

05 (cinco) cargos efetivos de ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL
/ INFRAESTRUTURA - OPERADOR DE MARTELETE; (NR)

2

=J]
_:L.L,_

t.si12o

la

;;;~Nf :$t:~j::Jj

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADODESÃOPAULO

Ref. Lei nº 6.\45/11

LITI-

05 {cinco) cargos efetivos de ASSISTENTE EM
ADMINISTRA TIVA E SERVIÇOS -ALMOXARIFE; (NR)

GESTÃO

LIV-

07
(sete) cargos efetivos de AGENTE EM
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS- DIGITADOR; (NR)

GESTÃO

LV-

25 (vinte e cinco) cargos efetivos de AGENTE EM MANUTENÇÃO.
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA; (NR)

LVI-

05 (cinco) cargos efetivos de AGENTE EM MANUTENÇÃO,
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - BORRACHEIRO; (NR)

LVII

03 (três) cargos efetivos de AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E
SOCIAL- AGENTE DE TURJSMO; (NR)

LVIII-

40 (quarenta) cargos efetivos de TECNICO EM GESTÃO
ADMINISTRATIVA
E
SERVIÇOS
TÉCNICO
DE
ADMINISTRAÇÃO;
02 (dois) cargos efetivos de TÉCNICO EM METO AMBIENTE -

LIX -

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA; (NR)
LX -

03

(três)

cargos

efetivos

de

TÉCNICO

EM

GESTÃO

ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS-TÉCNICO DE SEGURANÇA DO
TRABALHO; (NR)

•

LXI -

05(cinco)

cargos

efetivos

de

TÉCNICO

EM

GESTÃO

ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS~ TÉCNICO EM NUTRIÇÃO; (NR)

Art. 4"

UCII -

02 (dois) cargos efetivos de TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE TÉCNICO AGRÍCOLA; (NR)

LXIII-

05 (cinco) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM GESTÃO
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - RELAÇÕES PÚBLICAS; (NR)

LXIV-

02 (dois) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO
CIVIL/ INFRAESTRUTURA- ENGENHEIRO ELÉTRICO; (NR)

LXV -

02 (dois) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM GESTÃO
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - NUTRICTONIST A; (NR)

LXVI -

02 (dois) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE ENGENHEIRO FLORESTAL. (NR)"

Fica alterada a alínea "b" do § 2G do artigo 38 da Lei Municipal n~ 5.975, de 01 de outubro de
2.010, alterada pela Lei nº 6.005, de 16 de dezembro de 2.010, com a seguinte redação:
"Art. 38
(

( ...)

... )

12·

(... )

( ... )

b)

•

Os servidores de cargos de provimento efetivo que forem designados para
exercido de função de confiança de Diretor de Divisão perceberão o
vencimento correspondente a referência C27 da grade salarial dos Técnicos
mais uma gratificação de 40% (quarenta por cento) da mesma referência,
salvo se optar pelo vencimento do cargo efetivo, onde lhe será devido apenas
a gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o vencimento
de seu cargo efetivo, se mais vantajoso, a critério do servidor." (NR)
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Art. 5º

Acrescenta os incisos XIII e XIV ao art. 42 da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010,
com as seguintes redações:
"Art. 42 -

( ...)
( .. )

~

XIII-

02 (dois) cargos efetivos de AUXILIAR DE LABORATÓRIO; (NR)

XJV -

07 (sete) cargos efetivos de OPERADOR DE RAIO X; (NRJ"

Fica alterado o parágrafo único e acrescentados os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º ao art. 44 da Lei
Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, com as redações abaixo, acrescentando-se o Art.
44-A e parágrafos 1° e 2!:

"Art. 44

(...)

Parágrafo illlico - revogado
§ 1º

Ficam assegurados aos cargos transversais a possibilidade de alteração de
lotação, desde que haja, no quadro, pessoal disponível e a concordância dos
titulares de cada pasta. (NR)

•

§ 2º

Os cargos transversms (vagos) da Secretaria Municipal da Administração, da
Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal da Educação,
constantes nos anexos X, XI. XII, XIIl e XIV poderão variar de acordo com a
necessidade de cada pasta. (NR)

§3º

A Secretaria Municipal da Administração, deverá, mediante Decreto Municipal
atualizar os sub-quadros, constantes nos anexos X, XI, XII, XIII e XIV todo o
mês de janeiro de cada ano. (NR)

-

~~.

, óSãgênte7de'=M;m'rtem._ãô."'tonsêfvitção"e Transportes ..!. Motdtistã's, Iotados•àf
..,-sAMl!f:"qüê':"""átÜam , na cÕnduçiõ' .de ..veículos de urgência e 1:.ôiergênêir
pdtl:~idores-dq_s cursos de capacidade técnica para essas atividades pcnnaneceràoM
1 n~AMÜê Som•eiite pÕderão ser transferidos mediante solicitação pessoal.

.1

.

,

-

- u r e t t ~ ã t r , C o n s e r v â ç ã õ é 1'rân~rte;-Mot;"ri~;;qu;;~
,.....
~9'-}0~ÇÔ de Atendimento Móvel de Urgênciá - SAMU; que poss~em
~,,.<]JISPP""~eecrtífitição1:âtüâl~Jvtó Cufso JJe' corídúç.ão de veiculas de
ur~ci!;:s:-gi;i~ilti.f'f~béÍ'ãÕ~ utf!_a gratificação t~nica de 23% (viôte e ci~O
p~bn:-a.refetêtit:rã'.'C: 1 da grade sfilatial da categoria dos Auxiliares do

f~straçlll!'.""!:

-

~l,(

~

.,,,.JJ:,, __
Art. 7"'

•

\

Sobr.f: a referi.da graliti~ não havení incidência de desconto previ~enciãrio.

~

Fica alterado o art. 56 da Lei Municipal nº 5.975. de 01 de outubro de 2.010, com a seguinte
redação:
"Art. 56

Pica alterado o§ 2º do artigo 1" da Lei Municipal nº 3,869, de 17 de abril de l.995,
com a seguinte redação:

··1 2·

Fica assegurada wna gratificação correspondente a 25% (vinte e cinco por cento), da
referência Cl dos auxiliares, aos ocupantes dos cargos efetivos de Auxiliar em Meio
Ambiente - AJudante Geral; de Auxiliar em Meio Ambiente - Coletor de Lixo; e de

4

er1

e,·-(\

.J:=:::~~:,A.":tg'imifiéaçlo~e'Lgu"é~trata Õ •artigo an1eriôr, fusti~lda de'"ÓraÍificação°'de
"4.-Qu~,!!,ftPaçfl.Q...Técnica .. Especlal~, s6meflte~1êi'ã "paga, ao servidor enqualffo o ~
111'
,.
TQ_esll.l.restiver prestando serviços no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
- SXM-er?nãô!ié inêô~rará'aos"'s;us vellcíllléntos~ para.nenhum efeito .
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Assistente em Manutenção, Conservação e Transporte - Servente de Limpeza, que
executarem as funções de tratador de animais". (NR)
Art. 8º

Altera o art. 62 e acrescenta os§§ lº e 2º na Lei Municipal nº 5.975, de OI de outubro de 2.010,
com as seguintes redações:
"Art. 62

Fica alterado o artigo lº da Lei Municipal nº 3.&48, de 7 de março de 1.995, com a
seguinte redação:
"An. !ª

Cada componente designado para compor a Comlssllo E,i.ammadora de

concursos públicos e processos seletivos, fará jus à percepção de "prólabore" correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) da grade
salarial Cl dos auxiliares. (NR)

Art. 9°

Art. 10

§ 2·

Existindo mais de 1,000 (mil) candidatos inscritos, o percentual
disciplinado no caput deste artigo será pago de fonna triplicada. (NR)"

Os servidores públicos municipais que atuarem como fiscais nos Concursos Públicos
e Processos Seletivos farão jus à percepção de gratificação, não incorporável para
nenhum efeito, corresponde a 10% (dez por cento) da grade salarial CI dos
auxiliares, para cada evento (NR)"

Altera o artigo 68 da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, com a seguinte redação:
"Art. 61!

Art. 11

Existindo mais de 100 (cem) candidatos inscritos, o percentual
disciplinado no caput deste artigo será pago em dobro. (NR)

Acrescenta o art. 62•A a Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.0IO, com a seguinte
redação:
"Art. 62·A

•

§ 1·

Ficam transfonnados 17 (dezessete) cargos efetivos vagos de AGENTE EM
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA em
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE MOTORJSTA DE PESADOS/ARTICULADOS. (NR)"

Altera o artigo 54 da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, com a seguinte redação:
"Art. 54

Fica alterado o inciso Ido Art. 32 da Lei Municipal nº 3.373, de 29 de julho de
1.991, com as seguintes redações:
"Art. 32

( ...)

"J.

de insalubridade, de 10%, 20% e 40% (dez. vinte e quarenta
por cento) do equivalente a 76,26% da referência CI dos
auxiliares".

( ...)(NR)"
Art 12

Para efeito de enquadramento dos servidores inativos Junto à Fundação de Previdência dos
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Baum (FUNPREV), os cargos que foram extintos pelo
artigo 42 da Lei Municipal nº 5 975, de OI de outubro de 2.010. ficam assim distribuídos:
AUXILIAR CONTÁBIL pertencente
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS;

•

à

categoria

11

BARBEIRO pertencente à categoria
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE;

111

à
categoria
CONTÍNUO
pertencente
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS;

do

do

AGENTE

ASSISTENTE
do

EM

ASSISTENTE

EM

GESTÃO

:MANUTENÇÃO,
EM

GESTÃO

5
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IV

COSTUREIRO pertencente à categoria do ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO,
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE;

V

COVEIRO pertencente à categoria
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE;

VI

FOTÓGRAFO pertencente à categoria do TÉCNICO EM GESTÃO ADWNISTRATIVA
E SERVIÇOS;

VII

LA VADElRO

pertencente

à

categoria

do

do

AUXILIAR

AUXILIAR

EM

EM

MANUTENÇÃO.

MANUTENÇÃO,

CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE;

Art. 13

VIII

TESOUREIRO pertencente à categoria do AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA
E SERVIÇOS;

IX

AUXILIAR DE LABORATÓRIO pertencente à categoria do AUXILIAR EM SAÚDE (AS),

X

OPERADOR DE RAIO X pertencente à categoria do TÉCNICO EM SAÚDE~ (TS).

Altera o artigo 27 da Lei Municipal nº 5.975, de OI de outubro de 2.01 O, com a seguinte redação:
"Art. 27

•

Art. 14

O Quadro de Pessoal dos servidores da Prefeitura Municipal de Bauru, com exceção
dos da área da saúde e da educação é composto pelos cargos de provimento efetivo e
em comissão, confonne descritivo e quantitativo definido nos anexos IX, X, XI, XII,
XIII, XIV, XV, XV(, XVH e XVIII devendo a lotação ser estabelecida de acordo
com a necessidade do serviço",

As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações do Orçamento Geral do MWiiclpio,

suplementadas, se necessário.

Art 15

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 07 de novembro de 20 I 1.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO
Presidente

LUIZ CARLOS BASTAZINI
1° Secretário

Projeto de iniciativa do
PODER EXECL'TIVO
Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo. na mesma data.

•

SORA YA ELISA SEGATIO FERREIRA
Diretora de Apoio Legislativo
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1- deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutp,ree, a dívie&fuRelew,li - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;

PROC.Ni

lliLio~

e[\""'

F-OLHAS

ensine;
Ili - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do
ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;
{Redação dada gela Emenda Constitucional nº 29,--ºlt
2000)
IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios

indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.
Art. 36. A decretação da intervenção dependerá:
1- no caso do art. 34, IV, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou
de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário;
li - no caso de desobediência a ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral;

•

Ili Ele PFG\<imenlo, pelo SYpremo TFibYnal fodoFal, Elo F0pFosonlação Elo PF0GYraEioF Gorai Ela Ropúblisa, na
Ripéloso Elo art. J4, VII;
Ili - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na
hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de lei federal.
.(Redação dada gela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)_
IV Elo pFO•,imonlo, polo SYp0Fi0F TFibYnal Ele Jysliça, Ele F0pFosenlação Elo PFOGYFaEioF GOFal Ela RepúbliGa,
no saso Elo Fosysa à oxosYção Elo lei federal.
{Revogado 12ela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 1° O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se
couber, nomeará o interventor, serà submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembléia
Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas.
§ 2º Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembléia Legislativa, far-se-á convocação
extraordinária, no mesmo prazo de vinte e quatro horas.
§ 3° Nos casos do art. 34, VI e VII, ou do art. 35, IV, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou
pela Assembléia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida
bastar ao restabelecimento da normalidade.

•

§ 4° Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo
impedimento legal.
CAPÍTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SEÇÃO 1
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. J7. A administração públisa Elirela, inaiFela 0Y runclasional, ele qYalqYeF elos Poclerns ela União, elos
Estados, elo rnstFito federal e elos MYnisípios obeEleseFá aos pFinsípios ele legalidade, impessoaliaaae,
moraliElaEle, pYblisiElaEle e, também, ao segYinle:
1 os saFgos, emprngos e funções públisas são asessi•,eis aos brasileiFes qye pFeenslclam os FeqYisilos
estabelesiElos em lei;
li a in•~esliEIYra em saFgo oY emprego públiso ElepenEle Ele apFGvaçãe pFé,•ia em eonsurso públise Ele pm,·as
oY ele pFOvas e lilYles, Fessal,•aElas as nomeações para saFgo em semissãe EleslaFaElo em lei Ele li','Fe nomeação
e exoneração;
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
.(Redação dada 12ela Emenda Constitucional nº 19, de

1998).
1 - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
.(Redação dada 12ela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)_

25 of 170

08/06/2020 10:02

Constituição

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

,.
li - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
_(Redação dada gela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)_
Ili - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público
de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo
ou emprego, na carreira;
V os caFgos em eomissão e as f1.:1A9ées ae sonfianç:a sor=ão oxorciEles, J;Jreferencialmonte, por servi8orns
··
ocupaAtes Se caFgo Se carreira lécAica ou profissioAal, AOS casos e coASi 9ães previstos em lei;

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os
cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais
mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, c .r. o
amento;
_(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
l>ROC. NI 1 'H/io
'
VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical; FOLHAS

33

VII
•

1

1/

o Sireito Se greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar;

Vil - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei especifica;
dada gela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

.(Redação

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e
definirá os critérios de sua admissão;
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público; .(Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020).
X a re•Jisão geral da remuneração dos servidores pblblicos, sem disliA 9ão de íAdices entre servidores
p.:iblicos ci\•is e militares, lar se á sempre na mesma data;
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4° do art. 39 somente poderão ser
fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;
.(Redação dada gela Emenda Constitucional nº
19, de 1998)_
_(Regulamento)
.
nor remunera,;ão dos servidores
e ><alores eAtre a mmor e a me s os valores percebidos como
XI a lei fixará o
~:x::~a= :o ~mbitob~== ~:p~:~~:ts:d~:ci'onal, ~~~~~:o~ ~~r;lsl:d: :
com a qualquer 11-1u 1o, por correspondentes
mem
lã lados;~ianopelo Prefeito;
("'de
p.:iblicos, ob serv•adoE 'pécie
noss
si
•

.

0
limite ~ : : : :

"'""'"" '":· .,,,,.

•••- -

"~--· .,.,.....

" , "'""" ""'"' ' "~•

.
9
Territérios, e, nos ~~rn
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'
ar
flln,;êes e empreg'::s
Estados, do Distrito
06
subsídio dos ocupantes de c gr dos Poderes da blnIao, do .. os e os pro>Jentos,
6

XI a remunera111~~:a:ional, dos membros de ~~ª~i~=\•o e dos dema~s agent~sa:º~~1~antagens pessoais
direta, autárquica
. ios dos detentores de ma;da umulati>Jamente ou nao, I~cluIddos Ministros do Supremo
_(Vide Emenda
Federal e dos Mun1s1~ cie' remuneraténa, ~erceb1 dos: subsídio mensal, em especI~999)
pensêes ou outra espeatureza, não poderao exce ar da Constitucional nº 19, de
ou de qualquer o_utra n (Redação dada pela lãmen
Tríeunal Federa!· 20 de 1999)
GonstItus1onal n
·
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração
direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos,
pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais
ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito
Federal, o subsídio mensal do Governador no ãmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais
e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a
noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério
Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;
.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003).
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XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos
pagos pelo Poder Executivo;

XIII é vedada a viRculaçãe eu equipara9ã0 de veRcimeRles, para e efeile de FemuReFa9ã0 de passeai de
seFVi90 públice, ressalvade e dispesle Re iRcise aRleFieF e Re aF!. 39, § 1° ;
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).
XIV es acFéscimes pecuRiáFies pe,cebides peF seFVideF pública Rãe seFãe cemputades Rem acumuladas,
para liRs de ceRcessãe de ac,éscimes ulleFierns, seb e mesme lítule eu idêRlice flmdameRle;
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados
para fins de concessão de acréscimos ulteriores;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19,__çlg
1998)
XV es ·10RcimeRl0s des seFViderns públices sãs iFFedulf.>1eis, e a remuRera9ã0 ebseFVaFá e que dispõem es
aF!s. 37, XI e XII, 150, li, 153, Ili e§ 2°, I;
fReda,ãe dada pela lãmeRda GeRslitucieRal Rº 18, 1998)
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado
o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4°, 150, li, 153, Ili, e 153, § 2°, I;
(Redação
dada 1,1ela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
•

m

XVI é vedada a acumula 9ãe ,emuRerada de caFges públices, eJEcele, quaRde ReuveF cempalibilidade de
ReFáFies:
a) a de deis caFges de pFefesseF;
b) a de um caFge de pFOfesseF cem eu!FO técRice eu cieRlífice;
c) a de deis caFges pFi•1ati>.•es de médica;

f

PROC. NI
FOLHAS

I

l S2, 2°

~ ~

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de
horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
.(Reda@o dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
a) a de dois cargos de professor;

_(Redação dada 1,1ela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
Constitucional nº 19, de 1998)
c) a Ele seis caFges pFivali,•es de médica;

(Redação dada pela Emenda

.(ReElaçãe dada pela lãmeRaa GeRs!ituoieRal Rº 19, Ele 1998)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
_(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001)

•

XVII a pFOibi 9ãe ae acumula, esleRde se a empregas e ÍllRf/Ões e abraRge auta,quias, emp,esas públicas,
seciedaaes de eceRemia mista e ÍllREla9ões maR!idas pele Pese, Pública;
·
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações,
empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder público;
{Redação dada gela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e
jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;

XIX semeRle peF lei específica pederãe ser criadas empresa p1fülica , secieElade de eceRemia mista,
autarquia eu ÍllRda 9ãe pública;
XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública,
de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas
de sua atuação;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998)
XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades
mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econõmica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
.(Regulamento).

27 of170

08/06/2020 10:02

Constituição

http://www.planalto.gov. br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

.,
XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades
essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras especificas, terão recursos
prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento
de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio.
.(Incluído pela Emenda Constitucional nº
42, de 19.12.2003)
§ 1° A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

;_..; ~~~ · .· '13

§ 2° A não observância do disposto nos incisos li e Ili implicará a nulidade do ato_
~
responsável, nos termos da lei.

§ 3° As reslama9ães relativas á prnsla9ãe Ele servi9es pútllises sel'ãe ElissipliAaEI~

§ 3° A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e iridiretã,
_(Redação dada 12ela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
regulando especialmente:
1 - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de
serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;
.(Incluído 12ela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

li - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o
~isposto no art. 5°, X e XXXIII;
_(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
.Mele Lei nº
'912.527. de 2011)
Ili - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na
administração pública.
_(Incluído 12ela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4° Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos. a perda da função
pública. a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem
prejuízo da ação penal cabível.
§ 5° A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não,
que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

§ 7° A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração
direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.
.(Incluído J)ela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)

A.

§ 8° A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e
~ndireta poderá ser ampliada mediante contrato. a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que
tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:
_(lncluido 12ela Emenda Constitucional nº 19. de 1998)_
_(fü!gulamento)_ .(Yigência)
1-

o prazo de duração do contrato;

.(Incluído J)ela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

li - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos
dirigentes;
(Incluído 12ela Emenda Constitucional nº 19. de 1998)
Ili - a remuneração do pessoal.

.(Incluído J)ela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas
subsidiárias. que receberem recursos da União. dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para
(Incluído J)ela Emenda Constitucional nº 19,-ºª
pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.
1998)
§ 1O. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts.
42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. ressalvados os cargos acumuláveis na
forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e
(Vide Emenda Constitucional nº 20,
exoneração.
.(Incluído J)ela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
ele 1998)
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§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que I
oca ui deste
artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.
_(Incluído pela Emenda Const1tuc1ona
,_
2005)

3(Ó

j

§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito
Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único,
o subsidio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e
cinco centésimos por cento do subsidio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o
_(Incluído
disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.
pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005}.
§ 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exerclcio de cargo cujas
atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física
ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade
.(Incluído pela Emenda
exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.
Qonstituçional nº 103, de 2019)_

§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego
ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que
_(Incluído 1:1ela Emenda Constitucional nº 103, de 2019}.
gerou o referido tempo de contribuição.

•

§ 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus
dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que
xtinga regime próprio de previdência social.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)_
Art. 38. /\e servider púelise em ei,ersisie de maRdate eleti•1e aplicam se as seguiRtes dispesi9êes:

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato
eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:
.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)_
1 - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou
função;

li - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar
pela sua remuneração;
Ili - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de
seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade,
será aplicada a norma do inciso anterior;
IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço
será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;
•

V p_ara efe_ite de eeAelisie pre•,iGeAsiárie, Ae case Ele afastameAte, es ,..alares serãe GetermiAaEles seme se
19 eJEersIsIe est,Yesse.

V - na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime,
.(Reda@o dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019}.
no ente federativo de origem.
SEÇÃO li
DOS SEiRVIDOREiS PÚ8blCOS CIVIS
DOS SERVIDORES PÚBLICOS

.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
-Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência,
regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e
das fundações públicas.
_(Vide ADIN nº 2.135-4)_
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de
administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes .
.(Redação dada 1:1ela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide ADIN nº 2.135-4)
.
. Aomia de ,..eAsimeAtos para cargo_s de
.
·idores da admiAistraçao direta,_ iso
PoGeres EJEecutivo, beg1slat1vo e
§ 1º />, lei assegurara, aos ;eFYdo mesmo Poder ou entre serv,Gor~s G~sreaaa ou ao local de traeallclo.
alrieuiçêes
iguais
ou
assemellcla
os
de
caráter
inGi><idual
e
as
relativas
a
na
u
Judiciário, ressal•1adas as \<antageAs
_(Vide bei nº 8.448, de 1092)
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§ 1° A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes:o~~
observará:
_(Redação dada 1;1ela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

1 - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;
{Incluído 1;1ela Emenda Constitucional nº 19 de 1998)

li - os requisitos para a investidura;
Ili - as peculiaridades dos cargos.

_{Incluído ieela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 2° Aplica soa asses servidoFOs a dispasta Aa ar!. 7°, li/, VI, 1/11, \li//, IX, XII, XIII, XV, XVI, XI/li, XVIII, XIX,
XX, XXII, XXIII o XXX.

§ 2° A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o
aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a
promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes
federados.
.(Redação dada 1;1ela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 3° Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no ar!. 7°, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir.
(Incluído 1;1ela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 4° O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais
e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acrêscimo de
~ua/quer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espêcie remuneratória,
.(Incluído 1;1ela Emenda Constitucional nº 19, de
obedecido, em qualquer caso, o disposto no ar!. 37, X e XI.

&

1998)
§ 5° Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a
maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37,
XI.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

§ 6° Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da
remuneração dos cargos e empregos públicos.
_(Incluído gela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 7° Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos
orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para
aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento,
modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou
prêmio de produtividade.
.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 8° A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do §
_(Incluído ieela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

4°.

&

§ 9° É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de
. .confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.
_(Incluído 1;1ela Emenda
QQDstituciona_[ nº 103, de 2019)

...

' ·..,, ...,~ ,,_,.,,_ :::......
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CÇ>RAÇAO DE

SAO PAULO

PORTARIA RH-032/2020
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA, Presidente da Câmara

Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais conforme
Resolução 263/90, Artigo 17, Inciso VI, letra "I", e a fim de planejar os trabalhos no âmbito

1

do Poder Legislativo em razão do Novo Coronavirus - COV!D19 - classificado como
pandemia mundial, o qual se tomou caso de emergência de saúde pública no Brasil, com

diversos casos no Estado de São Paulo, incluindo-se a comarca de Bauru e, com infecção de
diversos servidores pertencentes ao quadro de pessoal desta Câmara Municipal, RESOLVE
prorrogar por mais 15 dias, a partir de 11 de agosto de 2020, a suspensão dos trabalhos

presenciais dos servidores, com a finalidade de evitar-se o contágio dessa doença infecciosa
entre os demais servidores e vereadores. Caberá a cada unidade administrativa
desempenhar seus trabalhos de forma remota e, quando necessário, presencial, garantindose o revezamento dos trabalhos entre os servidores convocados pelos responsáveis dos
setores, a fim de evitar-se aglomerações no prédio municipal, ficando a entrada dos
servidores às dependências da Câmara autorizada, e cabendo o encaminhamento de
requerimentos e/ou solicitações de interessados aos diversos setores por meio de correio
eletrônico como meio de comunicação e andamento dos trabalhos e procedimentos

'

administrativos, dispensando-se o registro de ponto eletrônico àqueles cuja obrigatoriedade
foi determinada por regulamento a partir desta data.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Bauru, 1Oagosto de 2020.

JOSÉ~

SEGALLA
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ALEXSSANP,RO BUSSOLA

Prdsidente

•

de 2020.
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CQRAÇÃO DE

SAO PAULO

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

o presente processo o Vereador:

-

/PR(Jc N2

•

0

ff
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l-™-_4o

roâmara ✓Ftanicyia/1de eJCJaa.ra · ·

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

•
C:
C9RAÇÃO DE

SAO PAULO

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.
Sala das Reuniões, em
25 de agosto de 2020 .

•

{ PROC. NO
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CQRAÇÃO DE

SAOPAULO

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.
É o nosso parecer.
Sala de Reuniões, em
25 de agosto de 2020.

ALEXSSAN~O BUSSOLA

9
NIODESOUZA
Relator
<

LULo~s•••~
Membro

1

AVIDA SILVA
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CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

•

Nomeio Relator do presente processo o Vereador:

Em

QG de

~0'

y~~TO
Presidente

\.

de 2020.
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CORAÇÃO DE

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
26 de agosto de 2020.

C~RDO PELISSARO LOQUETE
Relator
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•

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

CÇ>RAÇÃO DE

SAOPAULO

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARECER FINAL

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.
Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final.
É o nosso parecer.
Sala de Reuniões, em
26 de agosto de 2020.
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Membro
Publicação da Pauta no
Diário Oficial de Bàuro
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c9RAÇÃO DE
SAO PAULO

A
Diretoria de Apoio Legislativo:
O presente processo foi sobrestado por 01
(uma) Sessão Ordinária, a requerimento do
Vereador Manoel Afonso Losila, em Sessão
Ordinária realizada em 31 de agosto de 2020,
devendo retornar à pauta na Sessão Ordinária

•

convocada para o dia 08 de setembro de 2020.
Bauru, 31 de agosto de 2020.

JO

LA

Pre~idente

..
Publicação da Pauta no
Diário Oficial de Bauru
Dia
Uás f1s. ....3::_5
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A
Diretoria de Apoio Legislativo:
Tendo em vista a aprovação do Projeto em

•

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária
realizada no dia 08 de setembro de 2020,
incluir o mesmo na Pauta em Segunda
Discussão para a próxima Sessão.
Bauru, 09 de setembro de 2020 .
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l'llblícaçAo da Pauta no
Diário Oficial de f!~.;ru
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A
Diretoria de Apoio Legislativo:
Tendo em vista a aprovação do presente
projeto, em Segunda Discussão, em Sessão
Ordinária realizada no dia 14 de setembro de
2020, providenciar o encaminhamento de
Autógrafo ao Senhor Chefe do Executivo.

•

Após a publicação da lei, arquive-se.
Bauru, 15 de setembro de 2020 .

residente

•

Atendido o despacho, segue Autógrafo e
ofício, aguardando-se a publicação da Lei
para posterior arquivo.
Bauru, 15 de setembro de 2020.
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RONALDO JÓSÉ SCHIAVONE

Diretor de Apoio Legislativo

CQRAÇÃO DE
SAO PAULO
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AUTÓGRAFO Nº 7492
De 15 de setembro de 2020
Revoga o § 4° do art. 44 da Lei Municipal nº 5950, de
02 de agosto de 201 O, alterado pelo art. 6º da Lei
Municipal nº 6145, de 07 de novembro de 2011.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de
suas atribuições legais, DECRETA:
Art. 1°

Revoga o § 4° do art. 44, da Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto
de 2.010, alterado pelo art. 6° da Lei Municipal nº 6.145 de 07 de
novembro de 2.011, que passa a ter a seguinte redação:
"Art. 44 ( ... )

•

( ... )

§ 4°
Art. 2°

Revogado." (NR)

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 15 de setembro de 2020.

JOSÉR

•
Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

~b.:~
RONALDO Jd'SÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo
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Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

CQRAÇÃO DE
SAO PAULO

Of.DAL.SPL.PM. 235/20
Bauru, 15 de setembro de 2020.

Senhor Prefeito:
Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os
Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessao Ordinária levada a
efeito ontem por esta Casa de Leis:
Autógrafo nº

•
•

Referente ao Projeto de Lei

7491

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante
Termo de Colaboraçao, repasse de recursos públicos municipais para a
Organização da Sociedade Civil do setor privado que especifica;

7492

de autoria desse Executivo, que revoga o § 4° do art. 44 da Lei nº 5950, de 02
de agosto de 2010, alterado pelo art. 6° da Lei nº 6145, de 07 de novembro de

2011;
7493

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante
Termo de Colaboraçao, repasse de recursos públicos municipais para a
Organização da Sociedade Civil do setor privado que especifica;

7494

de autoria desse Executivo, que dá nova redação aos incisos 1, li e Ili do art. 1°
da Lei nº 6758, de 12 de janeiro de 2016, que determina o envio de relatório de
Concessao de Area á Comissao de Fiscalização e Controle da Câmara
Municipal de Bauru;

7495

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio
com entidade que especifica e dá outras providências;

7496

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante
Termo de Colaboraçao, repasse de recursos públicos municipais para
Organização da Sociedade Civil do setor privado que especifica;

7497

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar uma área de
terreno à Empresa ALEXANDRE FIDALGO EPP, em regime de Concessao de
Direito Real de Uso;

7498

de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a reserva de vagas de empregos
para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nas empresas
beneficiadas com incentivos fiscais municipais e/ou área em forma de
concessao no município de Bauru e dá outras providências.

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os
protestos de distinçao e apreço.

Excelentíssimo Senhor
CLODOALDO ARMANDO G
Prefeito Municipal de Bauru
NESTA

ETTA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
OF. EXE Nº 337/2.020
P. 4.335118

Bauru, 17 de setembro de 2.020.
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•

Senhor Presidente,

unici ai nº 7.389/20 que revoga o§ 4° do
É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a L
art. 44, da Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2.010, alter o pelo art. 6° da ei Municipal nº 6.145 de 07 de
novembro de 2.011.

Atenciosas saudações,

•
Excelentíssimo Senhor
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
DD. Presidente da Câmara Municipal
NESTA
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ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 7.389, DE 17 DE SETEMBRO DE 2.020
Revoga o § 4° do art. 44, da Lei Municipal nº
5.950, de 02 de agosto de 2.0!0, alterado pelo art.
6° da Lei Municipal nº 6.145 de 07 de novembro
de 2.01 l.

P. 4.335/18

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:
Revoga o § 4° do art. 44, da Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2.0!0, alterado pelo
art. 6° da Lei Municipal nº 6.145 de 07 de novembro de 2.011, que passa a ter a seguinte
redação:

Art. 1º

"Art. 44

•

(... )

(...)
§ 4º

Art. 2º
Bauru, 17 de s_e!embro de 2.020 .

•
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Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

OF. EXE N" 127/21
P. 4.335/18

Bauru, 12 de abril de 2.021.
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Senhor Presidente,

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei Municipal n" 7.389. de 17 de setembro de
2.020, que revoga o § 4" do art. 44, da Lei Municipal n" 5.975/1 O, alterado pelo art. 6" da Lei Municipal n"
6.145/11/21.
A presente Lei foi aprovada e sancionada no exercício de 2.020, entretanto, no corrente ano foi
constatado erro material na citada Lei, constando a alteração da Lei n" 5.950/10, quando o correto seria a Lei n"
5.975/10.

•

Conforme manifestação jurídica acostada aos autos, nos termos do art. 1", §§ 3° e 4", da Lei de
Introdução do Código Civil, não há que se cogitar formalizar novo projeto de lei para sua correção, considerando ter
havido mero erro material e de que não houve aplicação da Lei.
Isto posto, a Lei Municipal n" 7.389/20 foi republicada, corrigindo os erros constatados, no Diário
Oficial de I Ode abril de 2.021.
Atenciosas Saudações,

A Sua Excelência, o Senhor
MARCOS ANTONIO DE SOUZA
DO. Presidente da Câmara Municipal
NESTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 7.389, DE 17 DE SETEMBRO DE 2.020
Revoga o § 4° do art. 44, da Lei Municipal nº
5.975, de 01 de outubro de 2.010, alterado pelo art.
6° da Lei Municipal nº 6.145 de 07 de novembro
de 2.011.

P. 4.335/18

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do M,unicipio
de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1°

•

Revoga o§ 4° do art. 44, da Lei Municipal nº 5.975, de OI de outubro de 2.010, alterado pelo
art. 6° da Lei Municipal nº 6.145 de 07 de novembro de 2.011, que passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 44

( ... )

(... )
§ 4°
Art.2º

Revogado."

Esta Lei entra

•

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO
S JURÍDICOS

ODOS SANTOS
DMINISTRAÇÃO

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO

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