Projeto de Lei nº 69/21, que a.Hem e
acrnscen éa o Parágrafo únicQ ao Art 101 da
Lei ri'' 1574, dê Oi de maio de• 1971 , " Estatuto
dos
Serv idores
Públicos
Mu,1ic!r1a is" .
(telet.r«balho}

ESTADO DE SÃO PAULO

OF. EXE Nº 358/21
P. 123.795/21

Câmara Mu 1idpal de s,iuru
Diretoria de '\paio Legisla.ivo

Bauru, 14 de outubro de 2.021.

1 8 OUT. 2021
ENT RAfyAn_,.
Hora~<:> (a)=~:=::::::=.I

Senhor Presidente,

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 69/21, que altera e acrescenta
o parágrafo único ao art. 101 da Lei Munici ai nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, "Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais".

..,

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

NESTA

Anexos: Art. 101 da lei Municipal nº /.574/71 e arts. 75-A a 75-E da CLT.
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ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO DE LEI Nº 69/21
Altera e acrescenta o parágrafo
único ao art. 1OI da Lei Municipal
nº 1.574, de 07 de maio de 1.971,
"Estatuto dos Servidores Públicos

P. 123.795/21

Municipais".

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município

de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:

•

Art. 1º

Art. 2°

O art. 101 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 101

O horário e o sistema de trabalho na Administração Direta e Indireta será
determinado pelo responsável do Órgão/Pasta de acordo com a natureza e
a necessidade de cada Secretaria.

Parágrafo único.

Fica autorizado o sistema de trabalho híbrido ou teletrabalho de acordo
com a natureza e a necessidade de cada Órgão/Pasta, à ser regulamentado
através de Decreto." (NR)

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

•

ESTADO DE SÃO PAULO

- EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS14, outubro, 2.021

Senhor Presidente,

Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o presente Projeto de
Lei que altera o art. 1O1 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, "Estatuto dos Servidores Públicos

•

Municipais" .
A proposta inclui no texto a expressão "sistema de trabalho" com a finalidade de regulamentar
o teletrabalho no âmbito da Administração Municipal.
A necessidade do distanciamento social como medida de enfrentamento da pandemia do
Covid-19, obrigou a Administração Municipal a adotar o regime do trabalho remoto em diversas atividades
administrativas não essenciais, potencializando a funcionalidade das atividades remotas. O teletrabalho
impulsionado na Administração Municipal pela pandemia do Covid-19, apresentou, em alguns setores, aumento
de produtividade.
A alteração é justificada pela economia que o sistema híbrido de trabalho pode produzir,
somente o Governo Federal economizou R$ 1,4 bilhão com o trabalho remoto de servidores públicos desde o
início da pandemia do Covid-19. A experiência com atividades realizadas remotamente em função da pandemia
abriu nova perspectiva quanto às formas de trabalho e destacamos a importância de manter essa forma híbrida no
pós-pandemia. É evidente que muitas atividades presenciais deverão voltar a ser realizadas quando as restrições
sanitárias acabarem, mas outras poderão ser mantidas nesse formato e gerar economia para a Administração
Pública Municipal.

•

Destaca-se ainda, que com o advento da Reforma Trabalhista, o teletrabalho passou a ser
regulamentado definitivamente pelos arts. 75-A a 75-E da CLT, incentivando ainda mais a modalidade de
trabalho à distância e impulsionado a necessidade de regulamentação desse tipo de prestação de serviço para o
servidor público municipal.
A proposta busca ajuste na legislação para que possa ser realizado o teletrabalho, devendo ser
regulamentado através de critérios para que não ocorram prejuízos para os serviços prestados.
a da matéria, co~am-~om a aprovação do Projeto em questão.

Atenciosas

~~ ·1~..? __?..t:.-~-2
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PROC.1',1.1

Presidência da República
Casa Civil

;j.-l!B-52]
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Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO-LEI N' 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Texto compilado

~P!.<tVa)!;o'nsãlicfãção Dãs Leis do Trâba1ho~
.(y'.ide Decreto-Lei nº 127, de 1967).
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição,
DECRETA:

JI, Art. 1º Fica aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho, que a este decreto-lei acompanha, com as alterações por ela introduzidas na
legislação vigente.
Parágrafo único. Continuam em vigor as disposições tegais transitórias ou de emergência, bem como as que não tenham aplicação em todo o
território nacional.

JI, Art. 2º O presente decreto-lei entrará em vigor em 1O de novembro de 1943.
Rio de Janeiro, 1 de maio de 1943, 122º da Independência e 55° da República .
TÚLIO VARGAS

xandre Marcondes Filho

•

Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.8.1943, retificado 12elo Decreto-Lei nº 6.353, de 1944) e retificado r;ielo Decreto-Lei nº 9.797, de 1946)

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
TITULO 1
INTRODUÇÃO
;. Art. 1º - Esta Consolidação estatul as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho, nela previstas.
;. Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite,
assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.

§ 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência,
as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados.
§ 2° SempFe eiue uma 01:1 mais empFesas, tenele, emBeFa, eada 1:1ma Belas, persenaliEfaEfe j1:1FiEfiea pFépFia, esti\'CFem seB a direyâe, eeAtFele 01:1
aSmiAistraçãa ele autm, eenstit1:1iAde §Fl:lpe industÂal, eamernial 01:1 de €.jl:lalei1:1er eutra ati',idaSe eeenêmiea, seráa, para as efeitos da rela§ão de
empre!ije, solidaFiameAte respoAséveis a empresa pFiAeipal e eaaa uma das s1:1BoreliAaelas.
§ 2~ Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente
. l a s obrigações decorrentes da relação de emprego.
(Reda~o dada gela Lei nº 13.467, de 2017}
(Yigência)
§ 3~ Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse
integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.
(Incluído pela Lei nº 13.467 de 2017}
.Mgência)

>

Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa tisica que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência
deste e mediante salário.
Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e
manual.
;. Art. 4º - Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou
executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada.

PeFé-grafe lã!Aiee Computar se ãe, Aa eeRtagem de-tempo-de ser.iQe, para afeita ele iReleA~~ãe e estahilielaele, as perloelos em ~1:1e e emJ3regaEf0
esti'.er afastada do traBalhe ~r-estaRdo sePuiçe militar ... (VETADO) ... e 13or motii.•o de eeie!eAte do traball'le.
JIM!:!tlfüLeela lei Rº 4,912::dsl

1661962)
§ 1º Computar-se.ao, na contagem de tempo de serviço, para efeito de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver
{Reda~o dada pela Lei nº 13.467 ~ }
_(Y'i~
afastado do trabalho prestando serviço militar e por motivo de acidente do trabalho.
§ 2~ Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a Jornada normal,
ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos previsto no§ 1° do art. 58 desta Consolida~o, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção
pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para
exercer atividades particulares, entre outras:
{lncluido pela Lei nº 13.467, de 2017}.
_(Yigência)
1-
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14/10/2021 10:16

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-1ei/del5452.htm

DEL5452

~,("'J

;.

Art. 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior a do diurno e, para esse

efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20 % (vinte por cento), pelo menos, sobre a hora diurna.

Reda

o dada

§ 1º A l:lora do troball:io Aotumo soi:á semputada sorno do 52 mim1tos o 30 soguAdes.

rp~~--~~~~~~-.
r-OU1.!\.S
0-,.. V
f

§ 1º A hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos.

·-~~o tffltf~...~ ~ 9 4 à )

§ 2º CoAsidora se Rotume, paia os ofoitos deste ai:ti90, o ti:abalho executado entre as 22 hGras do Ym dia o as 5 l:loras do dia seguinte
§ 2º Considera.se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte .
.(Redação dada Relo Decreto-lei nº 9.666, de 1946)

§ Jº r>Jgs hm:ái:igs mistgs, assim entendidgs gs que abrangem peFíedgs diurr:ies o ngturngs, aplic;;a se às heras de tmbalh9 neturng g dispeste neste
aAiQQ.

o

§ 3º
acréscimo, a que se refere o presente artigo, em se tratando de empresas que não mantêm, pela natureza de suas atividades, trabalho
noturno habitual, será feito, tendo em vista os quantitativos pagos por trabalhos diurnos de natureza semelhante. Em relação às empresas cujo trabalho
noturno decorra da natureza de suas atividades, o aumento será calculado sobre o salário mínimo geral vigente na região, não sendo devido quando
exceder desse limite, já acrescido da percentagem.
_(Reda~o dada Relo Decreto-lei nº 9.666, de 1946)
§ 4º As pmr:mgações dg tr-abalhg ngtyrng aplic;;a so g dispeslQ neste c;;apltl.1I9
§ 4° Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem periodos diurnos e noturnos, aplica-se às horas de trabalho noturno o disposto neste
artigo e seus parágrafos.
(Reda~o dada pelo Decreto-lei nº 9.666 de 1946).
§ 5° As prorrogações do trabalho noturno aplica-se o disposto neste capitulo.

•-

_(lnciuldo pelo Decreto-lei nº 9.666 de 1946).

SEÇÃO V
DO QUADRO DE HORÁRIO

Art 71 O Aerário Elo tral3all:io sonstará de €1Uadrn, organizado soAforme modelo ei,pedido 13elo MiAistre do TrabalAo, Industria e Gomersio, e
afbmdo em lugar bem •,1isivel. lisse quadro será dissriminativo no saso de Rãa ser e Rerárie (lnise fl0Fa tedes os emf!Fegades de 1:1ma mesma seyão eu

§ 1° O AoFário de trabalAo será anatada em re!jlistFe de empregados sem a indisayãe de asardes eu eontrates seletivas pePJeAtura eelebrados.
§ 2º Pam os estal3eleeimentos de mais de dez empFC!j!ados, será obrigatéÃa a anota9ão da Rara de entrada e saída, em registos meeânisos, ou não,
devendo ser assinalados os inteFvalos para FC pause.
§ 2º Para as estaBelesimentos de mais de dez tral3alRaElores seFá eBÃgatéria a aneta~o Ela Rom Ge entrada e de salda, em registro manual,
meeêniee 01:1 eletfênise, eenforme iAstruções a serem enpedidas pele Ministério de TrabalRe, devende Raver pré assinala~e de períede de
repeu-se.
.(ReElaçãe daela pela Medlela provisória nº 8 9 , ~ .
§ 2º Para os estatielesimentos de mais de-dez tral3aIRaderes seFá ol3rigatória a anotação da Rara de entraea e de salda, em re9istro manual,
meeêniee ou eletrêniee, eenferme instruções a serem eJEpedidas pele Ministérie do TraBalRe, devende Raver pFé assinala9ãe de períeEle de
repeu-se.
fRedayãe dada @Ola lei nº 7.8§§, de 24.19.1989)
§ 3° Se e tratialRe fer eneeutaElo fera de estal::lelesimento, o AoráFie dos empregateies eonstarâ, e1iplieitamente, de fieRa ou papeleta em seu
poder, sem pFejuízo de que disf!õe o§ 1º deste artige.

Jr

Art. 74. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados.

§ 1' (Revogado).

(Redação dada Rela Lei nº 13.874 de 2019)

(Redação dada Qela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Para os estabelecimentos com mais de 20 (vinte) trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro
manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia,
permitida a pré-assinalação do período de repouso.
.(Redação dada pela Lei nº 13.874 de 2019)

•

§ 3º Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu
der, sem prejuízo do que dispõe o caput deste artigo.
.(Redação dada Rela Lei nº 13.874 de 2019)
§ 4º Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção
coletiva ou acordo coletivo de trabalho.
.(Incluído pela Lei nº 13.874 de 2019)
SEÇÃO VI
DAS PENALIDADES
Art. 76 Os inffatores dos dispesitivos de f!resente Caflítu-lo inoerFCFãe na m1:1lta de ein~ueAta a oineo mil erui!:eires, seguAteie a naturei!:a da
infFação, sua m!teAsãe e a intenção de €juem a pratisou, aplisada em del3ro na sase de reineiElêneía e opesi~e à fissalizaçãe ou desaoato à au-toFidade.
AR. 75. Os ir1fr:atoms des dispesitlues deste Capitule ir1sorrerão na mYlta pRwista ne insise li sar;JUt de aR:. 634 A.
~eãe dada ~
f4odida Prn,,isória r1º 90ã, de 3Q19}
. ~ ~ p e l a ~1edida Pro••isói:ia FI. 9 ã 5 ~ l
Vigência encerrada
AR. 75. Os infrateFOs das dis13esitives deste Capítulg insorrerãe r1a multa prevista ne insisg ll sapYt de aR. 634 o.
~ ã e Gada ~
Medida i;tr:e)l!iséi:ia r1º 90ã,-ºª.1.fil.!H
_(Yigência encerrada)
~iee

Sãs eempeteAtee paFa lmper peAalklade&;-AG-9i&tAte-filderal, a a1a1teFidada da 11 lnstlrnela de DeJlaFtameAte MaeleAal de

+roball:ie e, nos Estadas e no T-eFritóÃe do AsFe, as a1:1toridades Fe!jlieAais do MinistéFie do Tml::lalRo, IAd1:1stFia e Gemereis.
(Revagada aela
Medida Pr:eviséfia nº 906, de 2019)
~gade aela Medida i;trouiséria A. Q55, do 2020}
Vigência encerrada
Parágrafo éRise Sãe sempetentes para imper flenalidades, no Distrito Federal, a autoFidade de 1ª instânsia Elo Def!aFtamento Nasional Ge
TFal3alAs e, Aos Estadas e na TerFitório do Aere, as autoridades rngionais do Ministério do TFaBalAo, lmlustria e Comersio.
~gado aela
Mediefa Pr:e•,iséFia nº 00é,.J1ª.l.filQ)
_Mgência encerrada)
Jt Art. 75 - Os infratores dos dispositivos do presente Capítulo incorrerão na multa de cinquenta a cinco mil cruzeiros, segundo a natureza
da infração, sua extensão e a intenção de quem a praticou, aplicada em dobro no caso de reincidência e oposição à fiscalização ou desacato à
autoridade.
Parágrafo único - São competentes para impor penalidades, no Distrito Federal, a autoridade de 1ª instância do Departamento Nacional do
Trabalho e, nos Estados e no Território do Acre, as autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Industria e Comercio.

'CAl'JTULO li-A •
.(Incluído Qela Lei nº 13.467, de 2017)
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'DO TELETeABA!-HO

}> Art. 75-A. A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalh
g:ela Lei nº 13.467 de 2017).
.(y'_igência)

FOll1

·

~~ ~ • +~

lncluido

;. Art. 75-8. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a
utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo.
_(Incluído Qela Lei nº
13.467 de 2017).
JYjgêncial
Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades especificas que exijam a presença do
empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho.
{Incluído gela Lei nº 13.467, de 2017)_
_(YJgência)
;. Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato Individual de trabalho, que
especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado.
.(Incluído P.:ela Lei nº 13.467, de 2017)
.(Y!gência)

§ 1~ Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo
contratual.
(Incluído pela Lei nº 13.467 de 2017)
Mg~)
§ 2~ Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de transição
mínimo de quinze dias, com correspondente registro em aditivo contratual.
(lncluido pela Lei nº 13.467, de 2017)
.(Y!gência).
;. Art. 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da
infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em
contrato escrito.
.(Incluído gela Lei nº 13.467, de 2017)
.(Yigêncial
Parágrafo único. As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado.

13.467. de 2017)

(Incluído Rela Lei nº

_ü/igência)

..
~ Art. 75-E. O empregador deverá instruir os empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar
'Toenças e acidentes de trabalho.
(tncluldo 12ela Lei nº 13.467 de 2017)
Ol.igência}
Parágrafo único. O empregado deverá assinar tem,o de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador.
.(Incluído 12ela Lei nº 13.467 de 2017)
.(Yigência).
CAPITULO Ili
DO SALÁRIO MINIMO

SEÇÃO 1
DO CONCEITO

Jt Art. 76 - Salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao
trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, e capaz de satisfazer, em determinada época e região do País, as suas
necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte.
Jt AR:. 77 11 fürnçãe de salárie minime, a EjUe tede tmbalhader tem diroite, em Fetritn:1içãe ae sen•içe prestade, cempete às Gemissées de
{Revogado pela Lei nº 4.589 de 11.12.1964}
Salárie ~11niFRe, na ferma que este Gapítule dispée.

>

Art. 78 - Quando o salário for ajustado por empreitada, ou convencionado por tarefa ou peça, será garantida ao trabalhador uma
remuneração diária nunca inferior à do salário mínimo por dia normal da região, zona ou subzona.
Parágrafo único. Quando o salário-mínimo mensal do empregado a comissão ou que tenha direito a percentagem for integrado por parte fixa e parte
riável, ser-lhe-á sempre garantido o salário-mínimo, vedado qualquer desconto em mês subseqüente a título de compensação.
.(Incluído ~
. .ecreto-lei nº 229 de 28.2.1967)
;. /'Fl 79 Quando se tratar da fixaçãe de salárie FRíniFRo des tmbalhaderos ecupades em seP•içes insalubres, pedeFãe as GeFRissões de
SaláFie ~11niFRe auFRentá le ató de FRetade de salárie FRíniFRe nermal da regiãe, i!:ena eu sub.l:ena.
.(Revogado 12elo Lei nº 4.589, de 11.12.1964)

-

Aft:. BQ. +ratande se de meneros aprendii!:es, poderão as GeFRissêes fümr e seu salário até em metade de salãrle miniFRO normal da rogiãe, ii!:ona eu

Art. 80. M mener aprendii!: será page saláÃe nunca inf.erier a meie saláFie mínimo regienal dumnte a pÃmeira FRetade da duraçãe FRáxima preuista
para o aprendii!:ade de respecti"o oficio. Ma segunda metade passará a persebeF, i;,elo FRenes, 2'3 {deis têrçes) de saláÃe FRínime regienal.
.(Revogado Rela Lei nº 5.27 4, de 1967)
{Redaçãe dada fJOlo Decrete lei nº 329 rln n .? .1 AR?)
l'Ft. BQ. Ae mener ap1rnndii!: será page saláÃe nunsa inferior a meie salárie mínime FSgienal durante a priFReira FRetade da 9uraçãe máxima
pre11ista para e awendii!:a9o de rospecti"e efisie. Na segunda FReta"1e passará a per-Geber, pele manes, 213 {deis têryes} de salário miniFRe
regienal.
1RoHigerade eela bei nº 6.086,~.
{Revogado pela Lei 10.097, de 2000)
ParágrafG únise. Gensidera se a1:mmdii!: e tmbalRader mener de Hl e maier do 11 anes, sl;ljeite à fQrma9ão profissional metédisa de efísie OFR que

>

oxofia o soU-ti:abalhG.

Parágrafo úniso
e seu trabalhe.
Parágrafe únise
e seu trabalhe.

Gensidora so aprnndiz a manar de 13 {doi!:e) a 18 {"1ozoito) anos, sujeite a fGFR=1a9ãe profisslenal metédlsa de etlsie em que exerya
~ ã e dada selo QecFete lei nº 229, de 28.2.1967)
(Revogado gela Lei nº 5.274, de 1967)
Gensidem se aprendii!: a FRener de 12 {dei!:e) a 1B {de2:eite} anes, sujeite a fermaçãe 13rnfissienal FRetédica do efisie eFR que e1<erça
{Revogado Qela Lei 10.097, de 2000).
JRe,,igerado pela Lei nº 6.08€1,~.

;. Art. 81 - O salário mínimo será determinado peta fórmula Sm = a + b + c + d + e, em que "a", "b", "c", "d" e "e" representam,
respectivamente, o valor das despesas diárias com alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte necessários à vida de um trabalhador adulto.

§ 1º - A parcela correspondente à alimentação terá um valor mínimo igual aos valores da lista de provisões, constantes dos quadros devidamente
aprovados e necessários à alimentação diária do trabalhador adulto.
§ 2º - Poderão ser substituidos pelos equivalentes de cada grupo, também mencionados nos quadros a que alude o parágrafo anterior, os
alimentos, quando as condições da região, zona ou subzona o aconselharem, respeitados os valores nutritivos detem,inados nos mesmos quadros.
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Nomeio Relator do presente processo o Vereador:

Em& de

QJ-,-JM-9

de 2021.

•

~ma,a

Lanic~/1rk 9Jaa,a
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Processo nº 251/21
Projeto de Lei nº 69/21
Parecer da Relatoria

Sr. Vereador Presidente
Srs. Vereadores membros da CJLR

•

•

il

SÃO PAULO

Trata-se de projeto de lei que pretende autorizar cada responsável
por Orgão!Pasta da Administração Municipal possa, de acordo com a natureza e a
necessidade de cada Secretaria, determinar o horário e o sistema de trabalho na
Administração Direta e Indireta. É o que propõe a nova redação do Art. 101 da Lei nº
1574/71, conhecida como "Estatuto dos Servidores Públicos Municipais".

A atual redação do Art. 101 do Estatuto diz que "o horário de
trabalho nas repartições e nos trabalhos municipais será fixado pelo Prefeito, de acordo
com a natureza e as necessidades do serviço. Como se vê, na redação proposta,
aparentemente a Prefeita abre mão dessa competência e a delega "ao responsável pelo
Orgão!Pasta", o que me parece ser, para dizer pouco, uma atitude temerária. Entendo
que o que a Prefeita deveria ter feito é permitir que cada responsável por Orgão!Pasta,
de acordo com a natureza e a necessidade do serviço afeto à sua Secretaria, possa propor
a ela, Prefeita, o horário e o sistema de trabalho que entende ser melhor, justificando a
proposta, permitindo assim que a Prefeita, concordando, regulamente isso por Decreto.

Essa minha opinião entretanto não importa. O que importa é que
o que ela propõe contraria frontalmente o disposto na Consolidação das Leis do
Trabalho - CL T -, que é uma lei federal e, portanto, de hierarquia superior à lei
municipal. No capítulo que trata do teletrabalho ( objeto material do presente projeto de
lei ), conforme destaca a Prefeita nas Exposição de Motivos deste projeto, disciplina, no
Art. 75-C, "que a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar

expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que
serão realizadas pelo empregado" e no parágrafo primeiro determina que "Poderá ser
realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo
acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual" (grifo sob minha
responsabilidade ).

•

13f!\Ü.RU

~

~ma,a ./tanic~t'de Y1atUa
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600
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Deste modo, o que aqui está proposto é que a Administração, por
um servidor menor ( responsável por Orgão/Pasta ) possa unilateralmente alterar o
horário e o sistema de trabalho de seus servidores, sem buscar a concordância deles.

Exposta _minha op1mao, requeiro a Vossa Excelência que
encaminhe este processo à Consultoria Jurídica desta Casa, para que lá, com mais
propriedade, seja exaininado se de fato, ou não, é ele ilegal .

•

------

Bauru, 25 de Outubro de 2021
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SÃO PAULO

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bauru:
Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, solicitamos o
encaminhamento
processo à Consultoria Jurídica.
Bauru, 27 de ut o de 2021 .

•

ILA
issão de Justiça, Legislação e Redação

À

Diretoria de Apoio Legislativo:
Encaminhe-se o processo à Consultoria Jurídica, conforme solicitação.
Bauru, 27
outubro de 2021.

President

•

li

Atendido o despacho supra. Segue o Processo à Consultoria Jurídica.
Bauru, 27 de outubro de 2021.

~t1o,'~
RONALDO JOrsCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

•
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Senhor Presidente,
Processo nº 251/21
Trata-se de Projeto de Lei de autoria da Exma. Prefeita do Município de Bauru, Sra.
Suéllen Silva Rosim, que busca alterar e acrescentar o Parágrafo Único ao Artigo 101 da
Lei municipal nº 1574/1971 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais).
A alteração versa sobre mudança na pessoa da autoridade competente para determinar
fixação de horário e sistema de trabalho dentro de cada Secretaria de Governo e das
entidades que compreendem a administração indireta do município.

•

Acrescenta a possibilidade da realização do trabalho na forma de sistema híbrido ou
teletrabalho .
O Presidente da CJLR designou o vereador DR. José Roberto Martins Segalla como relator
da matéria e que solicitou manifestação da Consultoria Jurídica, observando aspecto de
possível afronta a norma hierarquicamente superior, a CLT, pela mudança provocada do
PL na condição contratual entre a administração e o servidor.
Em síntese é o que se pretende.
DA ANÁLISE E DO DIREITO
Sob o aspecto estritamente jurídico e naquilo que se vincula ao objeto da Comissão, a
propositura reúne condições para prosseguir em sua tramitação, contudo, após
realização de correção na redação do caput do artigo 101, devendo para melhor
adequação do texto, constar a previsão, além das Secretarias, incluir a previsão das
entidades que formam a administração indireta do município.

•

OI

SÃOPl\ULO

Regular as relações de trabalho e os direitos dos servidores públicos concursados é a
função do regime estatutário, também chamado de regime jurídico único pelo artigo 39
da CF/1988, onde, no município está normatizada através davLei municipal nº
1.574/1971.
Desta norma, também chamada de Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, sai a
relação de direitos e obrigações da administração e dos servidores na relação de trabalho.
Diferentemente nas relações trabalhistas regidas pela CLT, onde a livre negociação é o
espírito da relação contratual, a regra na contratação no serviço público se determina
pelas normas e princípios de direito público.
Já é consolidada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não há direito
adquirido a regime jurídico, posicionamento que no seio do Excelso Pretório consta mais

1
Parecer em três laudas

de meio século, visto pelo julgado em RE 24362-DF, onde decidiu que o funcionário
público não tinha direito adquirido à manutenção do regime estatutário vigorante ao
tempo de sua investidura. Eis o teor do acórdão:

"AUTARQUIA.

REGIME DE ACESSO DE SERVIDORES.

ALTERABILIDADE POR CONVENIENC/A DO SERVIÇO. NÃO SE
VERIFICA OFENSA A QUALQUER TEXTO LEGAL, COM O
PROCLAMAR O ACÓRDÃO SUB-CENSURA O PRINCÍPIO DE
QUE O FUNCIONÁRIO

PÚBLICO NÃO

TEM DIREITO

ADQUIRIDO A MANUTENÇÃO DO REGIME ESTATUTARIO
VIGORANTE

AO

TEMPO

DE

SUA

INVESTIDURA." (STF, RE 24362/DF, REC.EXTRAORD., Relat

•

or Min. IBEIRO DA COSTA, Julgamento: 26/08/1954, Órgão
Julgador: Primeira Turma, DJU 02/12/1954, pág. 14.907,
EMENTÁRIO VOL-00196-02, PP-00615)
O entendimento acima esposado se embasa no fundamento de que a relação jurídica
entre o servidor público e o ente estatal não é de natureza contratual, não decorre de
vontade das partes e não se submete a livre negociação de valores salariais ou regime de
trabalho.
Cuida-se, portanto, de relação jurídica estatutária, que advém de uma lei (estatuto) e,
por essa razão, é impessoal. O regime jurídico não é de propriedade individual do
servidor, não se incorpora ao seu patrimônio.

•

Assim o professor Paulo Modesto inclusive nos ensina acerca do tema:

"É pacífica a jurisprudência dos tribunais superiores quanto

à inexistência de direito adquirido a regime jurídico por
parte dos servidores públicos ocupantes de cargo público.
Diz-se, nestes casos, que a relação jurídica que o servidor
mantém com o Estado é legal ou estatutária, ou seja,
objetiva, impessoal e unilateralmente alterável pelo Poder
Público. A disciplina geral da função pública é considerada
inapropriável pelo servidor público e, portanto, tida como
sujeito o modificação com eficácia imediato tonto no plano

constitucional

quanto

infraconstitucional."

(Reforma

Administrativa e Direito Adquirido, Revista Diálogo Jurídico,
Ano 1, vol. 1, nQ 8)

2
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Não havendo direito adquirido em matéria de regime jurídico na administração pública,
tendo o ente federativo capacidade de auto-regulamentação administrativa e funcional,
com capacidade legislativa em estabelecer as regras estatutárias pertinente ao seu
servidor público, servido de independência e autonomia pelas regras constitucionais,
assim, não há o que se falar em afrontas as regras pertinentes a Consolidação das Leis
Trabalhistas, nem mesmo, submissão a mesma enquanto administração pública, salvo
nas condições quando se tratar da figura do empregado público contratados pelo regime
da CLT.

Neste sentido, o presente processo de nº 251/21, do ponto de vista estritamente jurídico,

•

observando a sugestão de correção do texto apontado, não apresenta elementos
geradores de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade, Opinando esta Consultoria pela
continuidade do seu processamento, estando em conformidade com os princípios que
norteiam o procedimento legislativo.

É o Parecer.
Bauru, 27/10/2021.

,,,,.. ;;J-
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_;-,,,~

~Adido de 1ma Junior
Consultor Jurídico
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BAURU

•

E
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SÃO PAULO
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO ---

PARECER DO RELATOR

•·

Acatando a sugestão do Consultor Jurídico desta Casa,
proponho que esta Comissão protocole uma emenda a este Projeto de Lei,
acrescentando no "caput" do Art. 101, após a palavra "Secretaria", a seguinte
expressão: "e das entidades que integram a administração indireta do Município".
Com este acréscimo, manifesto-me favorável
tramitação do Projeto, deixando o mérito para ser discutido em Plenário.

à

normal

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
09 de novembro de 2021 .

•

JOSER

t

yJ

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600
Proc. nº 251/2021
Emenda nº 1

O Art. 1º do Projeto de Lei nº 69/21, processado sob nº 251/2021,
que altera e acrescenta o Parágrafo único ao Art. 101 da Lei nº 1574, de 07 de maio
de 1971, "Estatuto dos Servidores Públicos Municipais", passa a ter a seguinte nova
redação:

•

"Art. 101

O horário e o sistema de trabalho na Administração
Direta e Indireta será determinado pelo responsável do
Órgão/Pasta de acordo com a natureza e a
necessidade de cada Secretaria e das entidades que
integram a Administração Indireta do Município."

APROVADA
Bauru, 09 de novembro de 2021.
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ERTO MEIRA

Membro

EDSON MIGUEL DE JES S
Membro

Membro

•

~mora ./tamcyia/1áe maara
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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 e da emenda modificativa, 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
09 de novembro

021 .

•
ERTO MEIRA

-

EDSON MIGUEL DE JESUS
Membro

Membro

•

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

CÇ>RAÇÃO DE

SAO PAULO

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO
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C!,>RAÇÃO DE

SAO 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
23 de novembro de 2021.

*~~B~~~
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Li
Relator

•

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

CÇ>RAÇÃO DE

SAO PAULO

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARECER FINAL

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, acata

•

o parecer do 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
24 de novembro de 2021.
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UILHERME BERRIEL CARDOSO
lator
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IERI BASSETTO
Membro
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ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO
Membro
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Senhor Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento:
Solicitamos que seja encaminhado oficio ao SINSERM para que se
manifeste em relação ao Projeto de Lei nº 69/21, que altera e acrescenta o
Parágrafo único ao Art. 101 da Lei nº 1574, de 07 de maio de 1971,
"Estatuto dos Servidores Públicos Municipais" (teletrabalho).
Bauru, 25 de novembro de 2021.

~~

>

ESTELA ALEXAND~GRO
Relatora

•

Senhor Presidente da Cãmara Municipal:
Conforme manifestação da Senhora
encaminhamento de oficio ao SINSERM .

Vereadora,

solicitamos

ê¾ªu~d~~-~

UBIR AN CASSIO SANCHES
Pres· ente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento

A
Diretoria de Apoio Legislativo:

•

C9RAÇÃO DE

SAO PAULO

Encaminhe-se oficio ao SINSERM, conforme solicitação .
Bauru,
ovembro de 2021.

Presidente

Atendido o despacho supra. Segue cópia do oficio.
Bauru, de novembro de 2021.

~0.-,,,,-~
RONALDO JO~~SCHIAVONE
Diretora de Apoio Legislativo
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C9RAÇÃO DE

SAO PAULO

Of.DAL.SPL.DI. 180/21

Bauru, 26 de novembro de 2021.

Prezados Senhores:
Em anexo, estamos encaminhando manifestação da Comissão
de Economia, Finanças e Orçamento sobre o Projeto de Lei nº 69/21, que altera e
acrescenta o Parágrafo único ao Art. 101 da Lei nº 1574, de 07 de maio de 1971,
"Estatuto dos Servidores Públicos Municipais" (teletrabalho), solicitando as Vossas
Senhorias que tomem as providências necessárias para atender ao requerido pela
referida Comissão.
No

aguardo

da

mais

breve

resposta,

subscrevo-me

apresentando nossos renovados protestos de consideração .

•
Ilustríssimos Senhores
DIRETORES DO SINSERM
NESTA
Publicação da Pauta no
Diário Oficial de Bauru
Dia 11.. //:Z, /:Z:.J ás fls. 2
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A
Diretoria de Apoio Legislativo:
O presente processo aguarda informações requeridas pela
Vereadora Estela Alexandre Almagro, membro da COmissão
de Economia, Finanças e Orçamento.
Em Sessão Ordinária realizada no dia 13 de dezembro de

•

2021, a Vereadora Estela Alexandre Almagro foi consultada
e deliberou por aguardar as respostas às informações
solicitadas ao Sinserm.
O processo foi retirado da pauta.
Bauru, 14 de ezembro de 2021.

Presidente

•

~dal'aolano
Diário Oficial de Bauriz
Di~..R_/1...!Ljt2.1 ásfls.

9-u...~-
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SAO PAULO

À

Diretoria de Apoio Legislativo:

O presente processo aguarda informações requeridas pela
Vereadora Estela Alexandre Almagro, membro da Comissão
de Economia, Finanças e Orçamento.
Em Sessão Extraordinária realizada no dia 20 de dezembro
de 2021,a

Vereadora

Estela Alexandre Almagro foi

consultada e deliberou por aguardar as respostas às
informações solicitadas ao Sinserm.
O processo foi retirado da pauta.
Bauru, 20

Presidente

dezembro de 2021.
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Excelentíssimo Senhor

O
SINDICATO
DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE BAURU E REGIÃO - SINSERM, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita na CNPJ sob nº 51.525.004/0001-24, sediado na
Rua Engenheiro Saint Martin, nº 14-38, Centro, CEP 17015-021, Bauru/SP,
neste ato representado por sua Diretoria Executiva, vem respeitosamente
à presença de Vossa Excelência, expor e solicitar o que segue.

Tendo em vista a solicitação de Vossa Excelência contida
no ofício em referência segue a manifestação desta Entidade Sindical sobre
o teor do Projeto de Lei n° 69/21 processado sob n° 251/21.

•

O referido Projeto de Lei, "altera e acrescenta o parágrafo
único ao art. 101 da lei Municipal n° 1.574, de 07 de maio de 1.971":

PROJETO DE LEI N9 69/21

A PREFEITA MUNlCIPAl DE BAURt'. no, tmtltll dl)mt_ 51 & L., Oq;,klicil doo Mtwicipi,u,
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E certo que o teletrabalho e uma tenâenc1a que- se·
estabelece nas novas relações de trabalho sendo extremamente necessária
a sua regulamentação no serviço público.

:
'

Todavia, o Projeto de Lei em comento apenas autoriza o
sistema de teletrabalho no âmbito do serviço público municipal,
determinando que a regulamentação seja feita através de Decreto
Municipal.

•

No
entendimento
desta
Entidade
Sindical
a
regulamentação total do teletrabalho mediante Decreto Municipal atribui
muita discricionaridade a Sra. Prefeita Municipal para estabelecimento do
regulamento da atividade .

É certo que, por tratar- se o Decreto Municipal, de ato
privativo da Sra. Prefeita Municipal, tal prerrogativa não traz garantias de
efetiva discussão sobre o estabelecimento das regras com a representação
sindical dos servidores e tampouco com os membros dessa Casa de Leis.
Nesse sentido seria necessário que o Projeto de Lei
estabelece tópicos mínimos e obrigatórios do regulamento após discussão
de todas as partes interessadas, como por exemplo:

•

- observância de parâmetros de ergonomia física e condições de trabalho
previstos na Norma Regulamentadora n° 17 do Ministério do Trabalho,
com aplicabilidade já prevista em Decreto Municipal vigente, em especial
quanto aos equipamentos, mesas, cadeiras, a postura física, oferecendo
ou reembolsando os valores dos bens necessários à garantia da
integridade física;
observância
dos
parâmetros
da
ergonomia
organizacional,
principalmente aqueles que levem em consideração as normas
específicas de produção, as operações a serem realizadas, as exigências
de tempo, a determinação do conteúdo de tempo, o ritmo de trabalho e
conteúdo das tarefas;
- garantir aos servidores com deficiência acesso a todos os
equipamentos, recursos de tecnologia assistiva e acessibilidade para que
tenham condições plenas para aplicar e/ou acompanhar métodos e
técnica, bem como acesso, entre outros recursos, a intérprete da Libras,
legenda oculta e audiodescrição, quando necessários;
-garantir por meio de profissionais especializados, orientações sobre
exercícios de ginástica laboral, que objetivem evitar lesões decorrent8}"
de movimentos repetitivos;

D
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-instruir os servidor es em home office, de mane1raJ'·expressa
- e ostensiv a,
quanto às precauções que devem ser adotadas a fim de evitar doenças
ocupacionais e acidente s de trabalho ;
..

g,,,

\,ª

- não permitir jornadas de trabalho excessivas que sobrecar reguem os
servidor es acarreta ndo-lhes desgastes físicos e mentais;
- estabele cimento de intervalo s para repouso, refeição, flexibiliz ação de
jornada para adequaç ão de eventuai s necessidades dos servidor es, posto
que, o trabalho é exercido no âmbito residencial;

•

- garantir a irredutib ilidade salarial, fornecen do aos servidor os
equipam entos tecnológicos e a infraestr utura necessária e adequad a à
prestação do teletraba lho, reembols o ou ajuda de custo para despesas
arcadas pelos servidore s com energia elétrica, pacote de internet e
outras necessárias ao desempe nho da atividade ;

Verifica-se assim que a matéria é muito complexa,
para que a regulamentação do teletraba lho fique a cargo somente da
administração, pois necessário a realização de amplo debate dos critérios,
inclusive para que se tenha total segurança jurídica sobre as regras
estabelecidas.
Desse modo, é imprescindível que, antes da
liberação do Projeto de Lei para discussão e votação em Plenário, que as
Comissões dessa Casa de Leis, envolvidas na tramitaçã o do PL, convoquem
a administração para a discussão da possibilidade de inclusão no Projeto de
Lei de diretrizes mínimas concernentes a regulamentação do teletraba lho
no âmbito da Administração Municipal .

•

É a nossa manifestação.
Sem mais
apresentamos nossas saudações.

o·

etor do SISNER M

momento ,

cordialm ente

.
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VALDEC IR ROSA
Diretor do SINSER M

MELIS
NICA
Diretora do SINSER M

•

CÉUA CRISTIN A PAUUN O
Diretora do SINSER M

EXCELE NTÍSSIM O

SENHOR

MARCOS

ANTONI O

PRESIDE NTE DA CÂMARA MUNICI PAL DE BAURU.

DE

SOUZA,

w

•
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-2 30- Fone: (14) 3235-06
00
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SÃO PAULO

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARECER

•

Analisando o presente processo no âmbito desta Comissão, nada
obsta a sua normal tramitação, porém, entendemos que devem ser recepc
ionadas
as alterações propostas pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
de Bauru
e Região - SINSERM.
Sala das Reuniões, em
04 de março de 2022.

Membro

rcr ,t ,.,,.. .
DlilllDOlldll de 1111ru
~ 3 , ~ . fll,; 11 :2,.,.A 13

OE WIA ~4W

•

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

CQRAÇÃO DE
SAO PAULO

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Altera e acrescenta o parágrafo único ao art. 101
da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971,
uEstatuto dos Servidores Públicos MunicipaisN.

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

•

O art. 101 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, passa
a ter a seguinte redação:
"Art. 101

1

O horário e o sistema de trabalho na Administração
Direta e Indireta será determinado. pelo responsável
do Órgão/Pasta de acordo com a natureza e a
necessidade de cada Secretaria e das entidades
que integram a Administração Indireta do Município.

Parágrafo único.
Fica autorizado o sistema de trabalho híbriçlo ou
teletrabalho de acordo com a natureza e a
necessidade de cada
Órgão/Pasta,
à ser
regulamentado através de Decreto." (NR)

1

Art. 2°

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 22 de março de 2022 .

•

'

EDSON MIGUEL DE JESUS
Membro

A

TAN CASSIO SANCHES

Plibliração da Pauta no
Diário Oficial de BaUtU
Dia oo1, I º'!.! i.l...-ás fls. 11'-1 ..t,l!}-
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

CQRAÇÃO DE

SAOPAULO

À
Diretoria de Apoio Legislativo:
Em Sessão Ordinária realizada no dia 21 de
março de 2022, a Emenda Modificativa de
folhas 18 foi aprovada.
O presente processo foi sobrestado por 02
(duas) Sessões Ordinárias, a requerimento da

•

Vereadora

Estela

Alexandre

Almagro,

em

Sessão Ordinária realizada em 21 de março de
2022, devendo retornar à pauta na Sessão
Ordinária convocada para o dia 04 de abril de
2022.
Bauru, 22 de março de 2022.

Presidente

•
Publlcação da Pautll no
Diáno Oficial de Bauru
Dia~lli

TI

fls.

¼9 j, ~j

DIRETORIA DE APO~ISlATIVO

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

CÇlRAÇÃO DE

SAO PAULO

OF.DALSPL.VE 05/22
Bauru, 22 de março de 2022.

•

•

Senhor Presidente
Solicitamos a convocação do Secretário Municipal de Negócios
Jurídicos e da Administração, e que seja convidado o SINSERM, para participarem
de reunião da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, no dia 29 de março de
2022, às 9 horas, para discussão referente ao Projeto de Lei nº 69/21, que altera e
acrescenta o Parágrafo único ao Art. 101 da Lei nº 1574, de 07 de maio de 1971,
"Estatuto dos Servidores Públicos Municipais".
Sem outro especial motivo, subscrevo-me com protestos de
consideração e apreço.

Pres·

Excelentíssimo Senhor
MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal
NEST A

:ru&SQ..l,JOSILA
Justiça, ~egislação e Redação

~~

',U,?U(,~~~l:::fl

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

q>RAÇÃO DE

SAO PAULO

Of.DAL.SPL.PM. 70/22

Bauru, 22 de março de 2022.

•

Senhora Prefeita:
Atendendo requerimento da Comissão de Justiça, Legislação
e
Redação, vimos solicitar a Vossa Excelência que convo
que os Secretários
Municipais de Negócios Jurídicos e da Administração para
participarem de reunião
da referida Comissão, no dia 29 de março de 2022, às
9 horas, para discussão
referente ao Projeto de Lei nº 69/21, que altera e acrescenta
o Parágrafo único ao
Art. 101 da Lei nº 1574, de 07 de maio de 1971, "Estatuto
dos Servidores Públicos
Municipais".
Sem outro especial motivo, subscrevo-me com protestos
de
consideração e apreço .

•
Excelentíssima Senhora
SUÉLLEN SILVA ROSIM
Prefeita Municipal de Bauru
NES TA

Praça D. Pedro li, 1-50 •Cen tro· CEP 17015-230
• Fone: (14) 3235-0600

CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

Of.DAL.SPL.DI. 25/22

Bauru, 22 de março de 2022 .

•

Prezados Senhores:
Atendendo requerimento da Comissão de Justiça,
Legislação e
Redação, vimos convidar Vossas Senhorias para
participarem de reunião da referida
Comissão, no dia 29 de março de 2022, às 9
horas, para discussão referente ao
Projeto de Lei nº 69/21, que altera e acrescenta
o Parágrafo único ao Art. 101 da Lei
nº 1574, de 07 de maio de 1971, "Estatuto dos Serv
idores Públicos Municipais".
Sem outro especial motivo, subscrevo-me com
protestos de
consideração e apreço .

•
Ilustríssimos Senhores
DIRETORES DO SINSERM
NE STA
Plibllcação da Pauta 11G
Diário Oficial de Bauru
Dia O.Z... / .!!:!J~ ás ~s. iJ 4 µ4 S
DlllETORIA~ ~ T I Y O
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Of. 35/22SIN

ara Municipal de Bauru
l')lretorl1 de ApQÔO l e ~

O1,ABR 2022
Bauru/SP 01 de abril de 2022.

•

Excelentíssimo Senhor:

O

SINDICATO
DOS
SERVIDORES
PÚBUCOS
MUNICIPAIS DE BAURU E REGIÃO - SINSERM, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita na CNPJ sob nº 51.525.004/0001-24, sediado na
Rua Engenheiro Saint Martin, nº 14-38, Centro, CEP 17015-021, Bauru/SP,
neste ato representado por sua Diretoria Executiva, vem, respeitosamente
à presença de Vossa Excelência, expor e solicitar o que segue.

•

Para ciência de Vossa Excelência estamos enviando-lhe
cópia do Ofício nº 34/22SIN, protocolizado junto a Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal, apresentando minuta aditiva ao texto do
projeto de Lei n° 69/2021, que institui o regime de teletrabalho no serviço
público municipal, bem como a retirada do referido PL dessa Casa de Leis,
para que sejam discutidos os termos da minuta entregue, ou,
alternativamente, que seja enviada a esse Legislativo mensagem
modificativa, com o teor das alterações propostas por esta Entidade
Sindical.
Nesse sentido contamos com o

costumeiro apoio de

Vossa Excelência e demais Vereadores e Vereadoras desse Legislativo às
reivindicações do Segmento, entregues a Sra. Prefeita Municipal.
Ainda que Vossa Excelência disponibilize cópias do
presente expediente e anexo aos demais Vereadores e Vereadoras.

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BAURU E REGIÃO..SINSERM
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Atenciosamente,

•

ME

MÓNICA
Diretora

VALDECIR ROSA
Diretor

•

CÉUA CRISTINA PAULINO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MARCOS ANTONIO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU.

DE

SOUZA,

Art.1 º( .. )
Parágrafo 1ºFica autorizado o sistema de trabalho hibrido ou
teletrabalho de acordo com a natureza e a necessidade de cada
Órgão/Pasta
Parágrafo 2º: A realização do trabalho luôrido ou teletrabalho, nas
atribuições que seja possível, é facultativa ao servidor, mediante
manifestação de interesse expressa deste, não se constituindo dever do
servidor.
2ºConsidera-seteletrabalho, para efeitos destaLei, aquele
desempenhado pelo servidor fora do ambiente fisico dorespectivo local
de trabalho, com a utilização de recursos de tecnologia dainformação e
de comunicação, que, por sua natureza, não se constitua como
trabalhoexterno.
Art.

•

Parágrafo único: O comparecimento ao ambiente fisico do local de
trabalhopara a realização de atividades específicas que exijam a
presença do servidor nãodescaracteriza o regime de teletrabalho.
Art. 3º Na adoção do teletrabalho terão prioridade os servidores
públicos:
I por motivos de saúde demonstrados em laudo médico
II- com jornada reduzida por motivo de saúde;

•

III - que tenham cõnjuge ou companheiro com deficiência, que residam
no mesmo domicílio e que demandem cuidados especiais;
N - com dependentes econõmicos que constem do assentamento
funcional com idade até 06 (seis) anos ou acima de 65 (sessenta e cinco)
anos de idade;

V - gestantes e lactantes,
amamentação;

durante o

periodo de gestação e

VI - portadores de deficiência que importe em dificuldade de locomoção
diária ao local de trabalho;
VII - com idade acima de 65 (sessenta e cinco) anos;
Parágrafo único. Em igualdade de condições, será utilizado como
critério de desempate a antiguidade no cargo efetivo atual. Se tiverem a
mesma antiguidade, será o mais idoso

.J

Art. 4º As relações funcionais na execução do teletrabalho deverão

respeitar a intimidade, o direito de imagem, a privacidade ea segurança
pessoal e familiar do seIVidor, ficando a cargo da Administração a
orientação e o fornecimento dos meios técnicos para adefesa desses
direitos.
Parágrafo 1º Ao servidor é assegurado o exercício da liberdade
deexpressão.
Parágrafo 2º É assegurada a irredutibilidade salarial devendo a
Administração fornecer ao servidor, o suporte material, tecnológico,
capacitação, reembolso com despesas de energia elétrica e internet e, a
infraestrutura necessãria e adequada à prestação do teletrabalho.
•

Artigo 5º Os gestores deverão orientar os seIVidores públicos,em regime
de teletrabalho, sobre as precauções a tomar afim de evitar doenças,
tisicas e mentais, e acidentes de trabalho.
Parágrafo 1º As jornadas de trabalho dos servidores públicos no regime
de teletrabalho não poderão ser ampliadas.
Parágrafo 2º Nos horãrios de repouso e durante o inteIValo entre
asjornadas é assegurado ao seIVidor público o direito de se desconectar
dos
instrumentos de telefonia, mecânicos ou tecnológicos de trabalho,sendo
considerados abusivos ou intimidatórios os contatos e ordensemitidas
dentro desses horãrios, exceto em caso de emergência,devidamente
comprovada.

•

Art. 6º Aos servidores públicos em regime de teletrabalho éassegurada a
aplicação da Norma Regulamentadora nº 17, doMinistério da Economia,
com pausas e inteIValos para descanso,repouso e alimentação que
impeçam a sobrecarga psíquica emuscular estática de pescoço, ombro,
dorso e membros superiores, também no que diz respeito quanto aos
equipamentos, mesas, cadeiras, a postura fisica, oferecendo ou
reembolsando os valores dos bens necessãrios à garantia da integridade
fisica
Art. 7° Fica garantido aos servidores com deficiência em regime de

teletrabalho, o acesso a todos os equipamentos, recursos de tecnologia
assistiva e acessibilidade para que tenham condições plenas para
aplicar e/ou acompanhar métodos e técnica, bem como acesso, entre
outros recursos, a intérprete da Libras, legenda oculta e audiodescrição,
quando necessàrios.
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Art. 8º Ficagarantido ao servidor público a
ergonomia organizacional, principalmente aqueles que levem em
consideração as normas específicas de produção, as operações a serem
realizadas, as exigências de tempo, a determinação do conteúdo de
tempo, o ritmo de trabalho e conteúdo das tarefas;
Art. 9º Aplica-se ao teletrabalho todas normas vigentes de segurança e
medicina do trabalho, em especial as que tratam de acidente de
trabalho, doenças profissionais, bem como, no que couber, as Normas
Regulamentadoras da Secretária Especial de Trabalho e Previdência do
Ministério da Economia.
Art. 10 As demais disposições relativas ao teletrabalho
regulamentadas através de Decreto Municipal.
•

•

Art. 11 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação .

serão

(

•

j.
•

J
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SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BAURU E REGlÃO-SINSERM

O

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE BAURU E REGIÃO - SiliSERJII, pessoa juridica de direito

privado, inscrita na CNPJ sob nº 51.525.004/0001-24, sediado na Rua
Engenheiro Saint Martin, nº 14-38, Centro, CEP 17015-021, Bauru/SP, por
sua Diretoria Executiva, vem respeitosamente à presença de Vossa
Excelência, expor, e ao final requerer o que segue:

Conforme discutido na reuruao da Comissão de
Justiça da Câmara Municipal realizad::i. na última terça feria (29/03/22),
apresentamos a Vossa Excelência a minuta aditiva anexa ao Projeto de Lei
69/2021 que estabelece a adoção dQ regime de teletrabalho no âmbito do
serviço público municipal.

•

Desse m.odo, diante da relevância do tema contido
110 PL 69/2021, solicitamos a retirada do referido Projeto de Lei da
Câm.ara Municipal para discussão dos termos da minuta ora entregue a
Vossa Excelên.cia, ou alternativam.ente, o envio de :imensagem
m.odificativa ao Legislativo, contemplando as alterações propostas por
esta Entidade Sindical, aguardando um breve retorno.

Atenciosamente,

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BAURU
E REGIÃO-SINSERM

úft1t~{?e_
Valde cir Rosa
Direto r elo SINSE .RJI

Célia Cristi na Paulin o
Direto ra do SDrSE Rllll
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atista da Silva
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•
EXCE LDT.I S&MA SBRB ORA SUÉLLE1' SILVA .ROSD I PREF ElTA
MUNICIPAL DE
BAURU.

fRõc·~ "'ill:;jM:;;;}
PREFEITURA MUNICm!)ff'~:_,..j
Cârnara Mu;Jii;ip51I.Q~ 6.fwr.u

Diretoria de~~1,l,lfoS, O PAULO

O4 ABR. 2 2

OF. EXE Nº 135/22
P. 123.795/21

ENTRAQAn,
Hore~S,_(a) ~

Bauru, 30 de março de 2.022.

MENSAGEM ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 69/21
Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

•

Vimos através do presente encaminhar à Vossa Excelência, de acordo com o § 3° do
artigo 152 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal, mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº
69/21, que altera e acrescenta o parágrafo único ao art. 101 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de
1.971, "Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
Esta mensagem destina-se a acrescentar o parágrafo 2° ao art. 1O1 da Lei Municipal nº
1.574/71, matéria modificada pelo referido Projeto de Lei, passando o parágrafo único a constar como
parágrafo 1º:
Art. 1°

O art. 101 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, passa a ter a
seguinte redação:
"Art. 101 O horário e o sistema de trabalho na Administração Direta e Indireta
serão determinados pelo responsável do Órgão/Pasta de acordo com
a natureza e a necessidade de cada Secretaria.

•

§ 1°

Fica autorizado o sistema de trabalho híbrido ou teletrabalho de
acordo com a natureza e a necessidade de cada Órgão/Pasta, à ser
regulamentado através de Decreto.

§ 2º

A realização do teletrabalho é facultativa, a critério da
Administração Pública e restrita às atividades não essenciais em qu_e
seja possível mensurar objetivamente o desempenho, não se
constituindo direito ou dever do servidor. "(NR)
nsão dessa Egrégia Casa, renovamos protestos de estima e

consideração.

A Sua Excelência, o Senhor
MARCOS ANTONIO DE SOUZA
DD. Presidente da Câmara M icipal
NESTA

•

Proc. nº 251/2021
Emenda nº 3

EMENDA ADITIVA

Esta emenda destina-se a acrescentar o§ 3° ao Art. 101 do Projeto
de Lei nº 69/21, processado sob nº 251/2021:
"Art. 101 -

•

§ 3°

O sistema de trabalh
obrigatoriamente ao

·

letrabalho fica restrito
etivos."

Bauru, 04 de abril de 2022.

NTEADO BORGO
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RONALDO JOSt SCHI.A,VONE
Diretor de Apoio Leg'sl;;-;,,/)

•

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

À

Diretoria de Apoio Legislativo:
A

Mensagem

Aditiva

de

folhas

44

foi

encaminhada para análise e parecer das
Comissões.

•

Na

Comissão

de

Justiça,

Legislação e Redação, o Vereador José
Roberto Martins Segalla foi nomeado Relator
e opinou pela normal tramitação, sendo
acompanhado pelos demais membros.
Comissão

de

Economia,

Na

Finanças

e

Orçamento, o Vereador Guilherme Berriel
Cardoso, foi nomeado Relator e opinou pela
normal tramitação, sendo acompanhado pelos
demais membros. A Mensagem Aditiva foi
aprovada.
O vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo,
apresentou

•

C9RAÇÃO DE

SAO PAULO

Referida

Emenda

Emenda

foi

Aditiva

(folhas

45).

encaminhada

para

análise e parecer das Comissões.

Na

Comissão de Justiça, Legislação e Redação,
o Vereador José Roberto Martins Segalla
exarou parecer de inconstitucionalidade da
Emenda. O vereador Benedito Roberto Meira
solicitou prazo regimental para análise e
parecer da Emenda. O processo foi retirado
da pauta.
Bauru, 05 de abril de 2022.

Presidente

',

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

CQRAÇÃO DE

SAO PAULO

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Altera e acrescenta o parágrafo único ao art. 101
da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971,
~Estatuto dos Servidores Públicos Municipais~.

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

•

O art. 101 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, passa
a ter a seguinte redação:
"Art. 101

én-Yce , b
J.c.
-f,V.. . ,,, \s

O horário e o sistema de trabalho na Administração
Direta e Indireta será determinado pelo responsável
do Órgão/Pasta de acordo com a natureza e a
necessidade de cada Secretaria e das entidades
que integram a Administração Indireta do Município.
Fica autorizado o sistema de trabalho híbrido ou
teletrabalho de acordo com a natureza e a
necessidade de cada
Órgão/Pasta, à ser
regulamentado através de Decreto. (NR)
A realização do teletrabalho é facultativa, a critério
da Administração Pública e restrita às atividades não
essencIaIs em que seja possível mensurar
objetivamente o desempenho, não se constituindo
direito ou dever do servidor. " (NR)"

Art. 2°

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

V

EDSON MIGUEL DE JESU S
Membro

SEGALLA

•

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

Senho r Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e
Redação:
Solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria
Jurídica para análise e parecer da Emenda de folhas 45.
Bauru, 05 de b il d ;2022.

Membro

Tendo em vis
solicitamos
Jurídica.
Bauru, O

manifestação do Senho r Relator da matéria,
c minhamento do processo à Consultoria
022.

issão de Justiça, Legislação e Redação

•

C9RAÇÃO DE

SAO PAULO

Diretoria de Apoio Legislativo:
Encaminhe-se o processo à Consultoria Jurídica, conforme
solicitação.
Bauru, 05 d

Presidente

Atendido o despacho supra.
Jurídica.
Bauru, 05 de abril de 2022.

Segue o Processo à Consultoria

~ Ü.<nP:~
RONALooYSó-sÉ scHIA VONE
Diretor de Apoio Legislativo

•

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

CÇ)RAÇÃO DE

SAO PAULO

Senhor Presidente,

Ref.: Processo

•

nº 251/21

Trata-se do Projeto de Lei nº 69/21, de autoria da DD. Prefeita do município de
Bauru, Sra. Suéllen Silva Rosim, que buscar alterar e acrescentar regras no
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, referente ao horário e ao sistema de
trabalh o e a implantação da figura do trabalh o hibrido e teletrab alho junto
Administração direta e indireta do município .
O que está em análise, é a solicitação realizada pelo membr o da OLR, Veread
or
Benedito Roberto Meira, sobre o aspecto forma e material de constitucionalidade

da emenda à propos itura apresentada pelo vereador Luiz Eduardo penteado
Borgo, fls nº 45.
O relator do projeto na OLR, Vereador José Roberto Martins Segalla, já
exarou

seu parecer a emenda de fls. 45 pela sua inconstitucionalidade.
Em síntese é o que pretende.

Dá analise e do Direito

•

A emenda aditiva analisada pretende inserir parágrafo ao artigo 101 da Lei
municipal nº 1574/1971, que trata do regime jurídico dos servidores públicos
municipais (Estatuto do Servidor}.
Analisando a Constituição Federal e Bandeirantes, obtém-se os seguintes
mandamentos:
"Constituição Federal de 1988:
Artigo 61( ... )
§ 12 São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:( ... )

li - disponham sobre:( ... }
c} servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provim ento de
cargos, estabilidade e aposentadoria;" grifo nosso

--

.....

_,,,_ ..........

flROC. r-.B_

.._

;;i_

~á?.1 uua

•

o

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

CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

"Constituição do Estado de São Paulo:
Artigo 24( ... )
§2!! - Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a iniciativa das leis que

disponham sobre:
4 - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provime nto de cargos,
estabilidade e aposentadoria; (NR)" grifo nosso

•

Portanto, respeitando o princípio da simetria constitucional, a nível municipal,
caberá privativamente ao Chefe do Poder Executivo municipal a iniciativa de leis
que versam sobre o regime jurídico de servidores públicos municipais.

Neste sentido, sob olhar estritamente jurídico, a presente emenda ao projeto de
lei nº 69/21, Processo nº 251/21, contém elementos que produzem vícios de
inconstitucionalidade, opinand o a Consultoria, pelo prejuízo da continuidade de
seu processamento legislativo.

É o parecer.
Bauru,0 8/04/202 2 .

•

~[!QJ:)-(lJXJma Junior
Consultor Jurídico

1>ROC. N-<-E 1 / ~, - - -...

51
Praça D. Pedro li, 1-50 -Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

q>RAÇÃO DE

SAO PAULO

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

PARECER FINAL

•

Em Sessão Ordinária realizada no dia 04 de abril de 2022, esta
Relatoria exarou parecer de inconstitucionalidade da Emenda de folhas 45.

Na

mesma ocasião o Vereador Benedito Roberto Meira, membro desta Comissão,
solicitou parecer da Consultoria Jurídica, sendo o processo retirado da Pauta.
Às folhas 49 e 50, a Consultoria Jurídica desta Casa de Leis, opinou
pela inconstitucionalidade da Emenda de folhas 45.
Sendo assim, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje
reunida, opina pela inconstitucionalidade da Emenda de folhas 45.
É o nosso parecer.
Sala de Reuniões, em
12 de abril de 2022.

ERTO MEIRA

EDSON MIGUEL DI= JESUS
Membro

JWi "'fuda Paala.
Dlárió Oficial de BalllÍl
Dia J!ijo4 / J..2ás fls. /1 ,;:> "'1

19.-u-~

.

DfRETORJA Df AP01<4,l.fGISlATNO •

PROC. N2

1,-SI 7, '

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

C!,lRAÇÃODE

SAO PAULO

À
Diretoria de Apoio Legislativo:

O

•

Parecer de Inconstitucionalidade à
emenda de fls. 45 foi aprovado por
unanimidade, sendo arquivada a emenda .
Na sequência, o projeto foi sobrestado
por

01

(uma)

Sessão

Ordinária,

a

requerimento do Vereador Manoel Afonso
Losila, em Sessão Ordinária realizada no
dia 18 de abril de 2022, devendo retornar
à pauta na Sessão Ordinária do dia 25 de
abril de 2022.
Bauru, 19 de abril de 2022.

Presidente

rit!;:,i,;.i.,o da Pauta Ili)
~:- ,, :1'i:i:il ds f.l.:,,uu.

Cík~l}?.'!..J.::1.àsfls.½ ~ _

m~~,o~~d~o LEGl&i\TIVO

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

Cc;>RAÇÃO DE

SAO PAULO

VOTAÇÃO NOMINAL INVERT IDA
PROCESSO Nº

f2._. S 1 ) :2

~

ASS,k~~..r t; 21 li~ ••p,J;do
DATA:

•

•

~ 5 / o~

/2021

VEREAD OR
01 - WANDERLEY RODRIGUES DE MORAES JR
02 - UBIRATAN CASSIO SANCHES
03 - SÉRGIO BRUM
04 - MILTON CESAR DE SOUZA SARDIN
05 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA
06 - MARCEL O ROBERTO AFONSO
07 - MANOEL AFONSO LOSILA
08 - LUIZ EDUARD O PENTEADO BORGO
09 - JULIO CESAR APARECIDO DE SOUSA
10 - JOSE ROBERT O MARTINS SEGALL A
11 - GUILHER ME BERRIEL CARDOSO
12 - ESTELA ALEXAN DRE ALMAGR O
13 - EDSON MIGUEL DE JESUS
14 - EDMILSO N MARINH O DA SILVA JUNIOR
15 - CHIARA RANIERI BASSET TO
16 - BENEDIT O ROBERTO MEIRA
17 -ANTON IO CARLOS DOMINGUES

SIM

NAO

h
:2,

l

3

y
J,

3
~

6

s
e,

b
-=f--

i
9

:f

TOTAL

CERTIFICO , E DOU FÉ QUE O RESULTAD O DA VOTAÇÃO FOI: SIM ( ~ ) E NÃO (

~ ~1M'~U AM
DIRETORIA A;,{;I~ LEGISLATIVO

r

)VOTOS.

•

~~
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-06
00

C!)RAÇÁO DE

SAO PAULO

À
Diretoria de Apoio Legislativo:
O presente processo foi sobrestado por 02
(duas) Sessões Ordinárias, a requerimento do
Vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, em
Sessão Ordinária realizada em 25 de abril de
2022, devendo retornar à pauta na Sessão

•

Ordinária convocada para o dia 09 de maio de
2022 .
Bauru, 26 de abril de 2022.

MARCOS A~lli l,
Presidente

•
Pub/lcação da Pauta no
Dii11o Oficial de Bauru
Dia _ j_J__ ás fls. _ _
r
DIIIETORIA DE APOIO lffilSlAl'M)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

OF. EXE Nº 164/22
P. 123.795/21

Câmara Municipal de Buli
Diretoria de Apoio Legisbliio

Bauru, 03 de maio de 2.022.

O2 MAt 2022
MENSAGEM MODIFICA IVAÀREDA ÃOF

ENTRADA

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

•

AL DO PROJETO DE LEI Nº 69/21

Hora1W 'i-(a

e

Vimos através do presente encaminhar à Vossa Excelência mensagem modificativa à
redação final do Projeto de Lei nº 69/21, que altera e acrescenta o parágrafo único ao art. 101 da Lei
Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, "Estatuto dos Servidores Públicos Municipais .
Esta mensagem destina-se a modificar a ementa do referido projeto, bem como o § 2°, do
art. 101, da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971.
A Ementa do Projeto de Lei nº 69/21 passará a constar com a seguinte redação:
"Altera e acrescenta os parágrafos 1° e 2° ao art.
1OI da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio
de 1.971, "Estatuto dos Servidores Públicos

Municipais"."
O § 2°, do art. 101, da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, matéria
modificada pelo referido Projeto passará a constar com a seguinte redação:
"Art. 1º (... )
"Art. 101 ( ... )

•

§ lº

( ... )

§ 2º

A realização do teletrabalho é facultativa, a critério da
Administração Pública, desde que seja possível mensurar
objetivamente o desempenho, não se constituindo direito ou dever
do servidor. " (NR)"

Contando com a com

ensão dessa

égia Casa, ren vamos protestos de estima e

consideração.
Atenciosas saud ões,

APROVADA
em,

º :J I º

\9·,<.-2-0jt:,

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

'Sf

.Q...Q.....

1n e.. n,a,,..,..~,_..

DIEGO
EUS CARVALHO KANASHIRC,
Chefe d Pi'Mi,rl:im!}rftos Legi~lªtiV9.~

,,_.,. l'i>cu,-..
OUrio Oficial de Bauru
Dia f>=t l:?2.J?:!Z-ás fls. Z... -'3

OfRffilmA~~

•

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

C!,)RAÇÃO DE

SAO PAULO

VOTAÇÃO NOMINAL

isdiõ
pô.o/~ A

PRocEsso Nº ----'-----,-ASSUNTO:
4í, \li,' ç,~/2J
DATA:

•

•

VEREADOR
01 - ANTONIO CARLOS DOMINGUES
02 - BENEDITO ROBERTO MEIRA
03 - CHIARA RANIERI BASSETTO
04 - EDMILSON MARINHO DA SILVA JUNIOR
05 - EDSON MIGUEL DE JESUS
06 - ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO
07 - GUILHERME BERRIEL CARDOSO
08 - JOSE ROBERTO MARTINS SEGALLA
09 - JULIO CESAR APARECIDO DE SOUSA
1O - LUIZ EDUARDO PENTEADO BORGO
11 - MANOEL AFONSO LOSILA
12 - MARCELO ROBERTO AFONSO
13 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA
14- MILTON CESAR DE SOUZA SARDIN
15 - SERGIO BRUM
16- UBIRATAN CASSIO SANCHES
17 -WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR

SIM

NÃO

l
~

L
º1

:,
lf
3

5
G
':f~

3
ltl

.0.1
ti
1'J
l~

TOTAL
CERTIFICO, E DOU FÉ QUE O RESULTADO DA VOt

~-~

DIRETORIA ~POIO LEGISLATIVO

1: SIM (

) E NÃO (

)VOTOS.

•

Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

Diretoria de Apoio Legislativo:
A Mensagem Modificativa de folhas 55 foi
encaminhada para análise e parecer das
Comissões.

Na

Comissão

de

Justiça,

Legislação e Redação, o Vereador José
Roberto Martins Segalla foi nomeado Relator
e opinou pela normal tramitação, sendo
acompanhado pelos demais membros.
Comissão

de

Economia,

Finanças

Na
e

Orçamento, o Vereador Guilherme Berriel
Cardoso foi nomeado Relator, opinou pela
normal tramitação e foi acompanhado pelos
demais membros. A Mensagem Modificativa
foi aprovada.
Tendo em vista a aprovação do Projeto, em
Primeira Discussão, com voto contrário dos

•

CÇIRAÇÃO DE

SAO PAULO

À

•

•

Vereadores Chiara Ranieri Basseto, Edmilson
Marinho da Silva Junior e Guilherme Berriel
Cardoso, em Sessão Ordinária realizada no
dia 16 de maio de 2022, incluir o mesmo na
Pauta em Segunda Discussão para a próxima
Sessão.

Presidente

•

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

C9RAÇÃO DE

SAO PAULO

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Altera e acrescenta os parágrafos 1° e 2° ao art. 101 da
Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, ~Estatuto

dos Servidores Públicos Municipais.

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

•

O art. 101 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, passa
a ter a seguinte redação:
"Art. 101

O horário e o sistema de trabalho na Administração
Direta e Indireta será determinado pelo responsável
do Órgão/Pasta de acordo com a natureza e a
necessidade de cada Secretaria e das entidades
que integram a Administração Indireta do Município.
Fica autorizado o sistema de trabalho híbrido ou
teletrabalho de acordo com a natureza e a
necessidade de cada
Órgão/Pasta,
à ser
regulamentado através de Decreto. (NR)
A realização do teletrabalho é facultativa, a critério
da Administração Pública, desde que seja possível
mensurar objetivamente o desempenho, não se
constituindo direito ou dever do servidor. " (NR)"

Art. 2°

Membro

JOSÉ ROB
Membro

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

EDSON MIGUEL DE JESUS
Membro

NC~
111M a,,loda PIIQ 1111
Diário Oficial de Bauru

Dia!_VoSJ:z..2.ás~S 1

e.:.:-~

DIRETORIA DEAPO{jl.EGl5lAJM)

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

C9RAÇÁO DE

SAO PAULO

À

Diretoria de Apoio Legislativo:
Tendo em vista a aprovação do presente
projeto em Segunda Discussão, em Sessão
Ordinária realizada no dia 16 de maio de
2022, providenciar o encaminhamento de
Autógrafo ao Senhor Chefe do Executivo.
Após a publicação da lei, arquive-se.
Bauru, 17 de maio de 2022 .

•

Presidente

•

Atendido o despacho, segue Autógrafo e
ofício, aguardando-se a publicação da Lei
para posterior arquivo.
Bauru, 17 de maio de 2022.

~Qlbl,'~
RONALDO

JJrsÊ SCHIAVONE

Diretor de Apoio Legislativo

'

Co

•

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

C9RAÇÃO DE

SAO PAULO

AUTÓGRAFO Nº 7666
De 14 de dezembro de 2021
Altera e acrescenta os parágrafos 1° e 2° ao art. 101 da Lei
Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, "Estatuto dos

Servidores Públicos Municipais.

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

O art. 101 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, passa a
ter a seguinte redação:
"Art. 101

•

O horário e o sistema de trabalho na Administração
Direta e Indireta será determinado pelo responsável do
Órgão/Pasta de acordo com a natureza e a
necessidade de cada Secretaria e das entidades que
integram a Administração Indireta do Município.
Fica autorizado o sistema de trabalho híbrido ou
teletrabalho de acordo com a natureza e a necessidade
de cada Órgão/Pasta, à ser regulamentado através de
Decreto. (NR)
A realização do teletrabalho é facultativa, a critério da
Administração Pública, desde que seja possível
mensurar objetivamente o desempenho, não se
constituindo direito ou dever do servidor. " (NR)"

Art. 2°

•

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 17 de maio de 2022 .

DE SOUZA

~~ê&7~e-l;
UBIRATA

ASSIO SANCHES

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

~ A,'i,r/ ~
RONALDO Jl'.>SÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

•

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

C!_lRAÇÃODE

SAO PAULO

Of.DAL.SPL.PM. 116/22

Bauru, 17 de maio de 2022.

Senhora Prefeita:
Estamos encaminhando a Vossa Excelência, por meio do
presente, os Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados
ontem em Sessão Ordinária levada a efeito por esta Casa de Leis:

•

•

Autógrafo nº

Referente ao Projeto de Lei

7666

de autoria desse Executivo, que altera e acrescenta o Parágrafo
único ao Art. 101 da Lei nº 1574, de 07 de maio de 1971, "Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais";

7667

de autoria desse Executivo, que altera o prazo contido no art. 3°
da Lei nº 7.239, de 17 de julho de 2019;

7668

de autoria desse Executivo, que altera a redação do Art. 24 da Lei
nº 4368, de 10 de fevereiro de 1999, que disciplina a arborização
urbana no Município de Bauru e dá outras providências;

7669

de autoria desse Executivo, que altera o prazo de conclusão de
Obras de Concessão de Direito Real de Uso da empresa RIBEIRO
CONCRETO LTOA, conforme art. 3° da Lei nº 7.289, de 27 de
novembro de 2019;

7670

de autoria desse Executivo, que cria o Fundo Municipal do
Programa de Eficiência Energética, e determina outras
providências.

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

Excelentissima Senhora
SUÉLLEN SILVA ROSIM
Prefeita Municipal de Bauru
NESTA

Oficio-'-1.......,.,,._...,,,zpro-to•;o'-0__ . 2. f'-\.. ':/
pm,. g
.1:::/-J"___f.l:;'g_ .:22..
~,<A..<;Ci--"""
DIEOO MAT•1"1 •'- ·>'<v, HO KANASHIRO
efé

J•~ .' , ..

·., .n ,,

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

OF. EXE Nº 193/22
P. 123.795/21

Bauru, 24 de maio de 2.022 .

•

Senhor Presidente,

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei Municipal nº 7.559/22, que altera e
acrescenta os parágrafos 1° e 2° ao art. 101 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, "Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais".
Atenciosas saudações,

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

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI N' 7.559, DE 24 DE MAIO DE 2.022
Altera e acrescenta os parágrafos I O e 2° ao
art. 101 da Lei Municipal nº 1.574, de 07

P. 123.795/21

de maio de l.971, "Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais".

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz

saber que a Câmara Municipal, aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. lº

•

O art. 101 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 101

O horário e o sistema de trabalho na Administração Direta e Indireta será determinado
pelo responsável do Órgão/Pasta de acordo com a natureza e a necessidade de cada
Secretaria e das entidades que integram a Administração Indireta do Município .

§ I'

Fica autorizado o sistema de trabalho híbrido ou teletrabalho de acordo com a natureza
e a necessidade de cada Órgão/Pasta, à ser regulamentado através de Decreto.

§ 2'

A realização do teletrabalho é facultativa, a critério da Administração Pública, desde
que seja possível mensurar o · ·
te o desempenho, não se constituindo direito ou
dever do servidor." (N

Art. 2°

•
Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
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