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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 355/18 
P. 65.284/18 (1.236/16-FUNPREV) 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu :1ic:;:i :-.-, -:------. 
Diretona de \pofoªL de B;wru 

eg1slaovo 

1 6 OUi. 2018 

Bauru, 11 de outubro de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 102/18, que cria um cargo de 
Especialista em Gestão Administrativa e Serviços - Contador no quadro permanente de cargos efetivos da Funprev. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

A 
D.AL 
P/ leitura no Expediente 

dd~ ~~ Ordinária do 
'ª~ 1 º' 18 em.'10i ...,g 

ANEXOS: cópia das Leis Municipais nº 4.830/02, 6.006/10 e 6.807/16; artigos 61 e 169 da onstituição Federal; Impacto 
Salarial Funprev; Parecer Atuarial; Declaração do presidente da FUNPREV; Ata da Sessão Ordinária nº 18, de 
25109118 do Conselho Curador; Ata da Sessão Ordinária nº 18, de 28109118 do Conselho Fiscal. 

Pllli:ldo no OOrtollltcltJ rlll8'ull 
~ go1.!i..ptg o.3 • 

Dnluta dl~bsgtstJJiO ., 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 65.284/18 (l.236/16-FUNPREV) 
PROJETO DE LEI Nº 102/18 
Cria um cargo de Especialista em 
Gestão Administrativa e Serviços -
Contador no quadro permanente 
de cargos efetivos da Fundação de 
Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de 
Bauru - FUNPREV. 

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 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Fica criado no quadro de cargos efetivos da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru - FUNPREV. OI (um) cargo de Especialista em Gestão Administrativa e Serviços -
Contador, na Classe "C", da grade salarial de Especialistas Técnicos 2. da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de 
dezembro de 2.010. 

Altera o Anexo XIV da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, que passa a ter a seguinte 
redação: 

"ANEXO XIV - QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS 
ESPECIALISTAS TÉCNICOS 1 E 2 

CARGOS DO PCCS - FUNPREV AREA LOTA CÃO 
Assistente Social 2 

Especialista em Gestão Administrativa e Serviços Contador 2 
Economista 2 

,, (NR) 

As.descrições do cargo efetivo de Especialista em Gestão Administrativa e Serviços - Contador. são as 
encartadas no Anexo 1 desta Lei. 

As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações do Orçamento vigente da Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV. suplementadas, se 
necessário, observando-se os recursos originados na Taxa de Administração prevista nos §§ 4° e 5°, do art. 43, 
da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação . 

Bauru •... 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE-

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO! 

REFERENTE AO ANEXO XX DA LEI MUNICIPAL N' 6.00611 O QUE TRATA DA DESCRIÇÃO DE CARGOS EFETIVOS 

CARGO: ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - CONTADOR 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo e registro no respectivo Conselho de Classe. 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas semanais. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência inicial C-1, da grade salarial dos Esp.ecialistas Técnicos 2 
HABILIDADES: Raciocínio lógico, atenção concentrada, organização e rapidez e exatidão para cálculos. 
CONHECIMENTOS: Acerca do Tribunal de Contas, Leis de Responsabilidade Fiscal, da Contabilidade Pública e suas 
alterações. 
RESPONSABlL!DADE GERAL: Manter a contabilidade da instituição atualizada. 
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Diretor de Divisão ou Chefe de Seção a qual pertencer. 

FUNÇÕES ESSENCIAIS DO CARGO 

• 
• 

Realizar procedimentos contábeis como, por exemplo, receitas, balanços, finanças, lançamentos, despesas, prestar 
informações contábeis, orçamentos, etc . 

Administrar os tributos da organização . 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Realizar atividades de supervisão, coordenação ou execução relativas à administração financeira e patrimonial, 
contabilidade e auditoria, compreendendo análise, registro e pericias contábeis, de balancetes, balanço e demonstrações 
contábeis. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Elaborar, implantar, fiscalizar a aplicação de plano de contas . 

Realizar tomada de contas. 

Examinar processos e emitir pareceres conclusivos . 

Colaborar na elaboração de estatística econômica e financeira do órgão e fornecer dados estatísticos de suas atividades . 

Acompanhar execução orçamentária 

Proceder à análise e avaliação das auditorias realizadas . 

Orientar, sob o ponto de vista contábil, o levantamento dos bens patrimoniais da fundação . 

Conferir os dados contábeis mensais da Administração Direta, Indireta e Legislativo Consolidados. 

Conferir mensalmente os procedimentos da execução orçamentâria e financeira da FUNPREV . 

Acompanhar mensalmente a conferência dos procedimentos da execução orçamentária e financeira da Fundação . 

Elaborar e publicar os dados contábeis mensais, bimestrais, trimestrais e quadrimestrais em atendimento às legislações 
vigentes . 

Elaborar e encaminhar as Prestações de Contas Anuais ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Câmara 
Municipal. 

Proceder aos cálculos mensais dos encargos sociais . 

Esclarecer dúvidas e/ ou orientar quanto aos procedimentos contábeis legais. 

Prestar informações e emitir documentos contábeis, quando solicitados . 

Orientar o preparo da prestação de contas . 

Elaborar e encaminhar as informações referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com o Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo e Secretaria do Tesouro Nacional. 

Elaborar rotinas contábeis, financeiras e orçamentárias. 

Planejar, organizar, coordenar e executar atividades contábeis . 

Participar na elaboração do orçamento-programa . 

Supervisionar o registro de operações contábeis e levantamento de balanço e balancetes patrimoniais, econômicos e 
financeiros . 

Supervisionar e coordenar trabalhos de auditoria. 
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PREFEITURA MUl\{ICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

• Coordenar ou executar o cumprimento dos prazos de entrega em atendimento à Legislação vigente. 

• Operacionalizar o sistema Contábil, Financeiro e de Execução Orçamentária. 

• Operacionalizar o sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

• Desempenhar outras tarefas de supervisão, quando necessário. 

• Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função e essenciais a Seção/Divisão a qual 
pertencer . 

3 
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Senhor Presidente. 
Nobres Vereadores, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
10, outubro, 18 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o presente projeto de lei que tem 
como finalidade criar no quadro permanente de cargos efetivos da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru - FUNPREV, um cargo efetivo de Especialista em Gestão Administrativa e Serviços -Contador. 

Os aspectos atendem os artigos 61 e 169 da Constituição Federal, bem como aos ditames da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que exigem a estimativa de impacto orçamentário e financeiro para a geração de despesa de pessoal de 
caráter continuado, que foram satisfeitos e acompanham a presente minuta 

Atualmente a FUNPREV conta com único contador, que é insuficiente para dar vazão a todo o trabalho, que 
milita contra o bom desempenho do serviço público e do próprio princípio da eficiência, uma vez que um departamento não 
pode depender exclusivamente de um único agente para dar seguimento às obrigações contábeis do cotidiano. Mesmo porque o 
servidor, como qualquer individuo, pode sofrer uma séria de intercorrências que podem gerar o seu afastamento para o 
tratamento de saúde ou outra circunstância e, até mesmo, para usufruir suas férias anuais. Acrescente-se ainda, que o único 
contador da FUNPREV está sobrecarregado em suas atividades. 

Frise-se novamente que atualmente a FUNPREV possui 1 (um) cargo efetivo de contador, fazendo-se 
necessária a criação de mais 1 (um) cargo, visando atender às necessidades e à relevância dos serviços executados à unidade. 

Em razão de todo o exposto, podemos concluir que a criação de mais um cargo de Contador adequaria a 
estrutura fundacional da FUNPREV, corrigindo esta lacuna funcional, até porque trata-se de atividade essencial ao desempenho 
da máquina pública a ser preenchida por servidor efetivo devido à complexidade e responsabilidade que demanda a função. 

Há que se. registrar, por fim, que a simples criação do cargo efetivo não acarreta impacto orçamentário 
imediato, o que somente se concretizará quando do seu provimento, após a realização do correspondent~ concurso público, que 
serã de R$ 6.088,00 mensal e de R$ 73.056,01 anual. 

Não obstante, a despesa corrente da criação do car a ui em estudo já se encontra aprovada no PPA 2.018-
2.021 e os valores constaram no.Projeto de Lei Orçamentária Anual p, ra o xercício de 2.019. 

Destarte, pela relevância da ma!!té·a·~""WlJ:Q!''jl rovação do projeto em questão. 

Atenciosas saudaç 

SER DE PROCEDIMENTOS lEG!StAll\!".)S 

Es:s~a: 

Em, ~..z. / 10 1 · .Y 

ALEXSSANOR BUSSOLA 
PP.E~TE 
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FUNDAÇÃO DE PREVID~NCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS , 
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV 

CNPJ 46.139.960/0001-38 
Rua Rio Branco nº 19-31 - CEP 17014-037 - Bauru - SP 

Fone/Fax - (014) 3009-5500 

ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.0 18 DE 28 DE SETEMBRO DE 2018 

CONSELHO FISCAL 

do processo nº 1570/2015 pelo Conselho Curador - este Conselho toma 
ciência; 12-) Processo nº 2343/2018 - Solicitação de equipamentos 
eletrônicos e materiais de informática - este Conselho toma ciência; 13-) 
Processo nº 4004/2017 - Requerimento para pagamento de nota fiscal nº 
1237, apensado processo nº 1849/2018 - documentação necessária para 
pagamento de serviços executados nos dias 07,08, 09,10 e 15 de maio, 
apensado processo nº 1850/2018 - encaminhamento para pagamento da 
nota fiscal nº 1479 referente aos serviços executados nos dias 07, 08, 09, 
10 e 15 de maio, apensado nº 2992/2018 autorização de pagamento da 
nota fiscal n°1559 - este Conselho toma ciência; ato contínuo, este Conselho 
aprova o Balancete de Receitas e Despesas do mês de julho de 2018 e acusa 
o recebimento do Balancete de Receitas e Despesas do mês de agosto de 
2018; ato contínuo, este Conselho acusa o recebimento do relatório de 
investimentos referente a julho de 2018 e aprova o resultado da carteira no 
montante de R$ 536.413.371,19 (quinhentos e trinta e seis milhões, 
quatrocentos e treze mil, trezentos e setenta e um reais e dezenove centavos); 
ato contínuo, a Presidência deste. Conselho convoca os membros para reunião 
extraordinária para o dia 18/10/2018, às 8 horas, visando estudos para 
reelaboração do Regimento do Conselho Fiscal. Ficam acordadas as próximas 
reuniões para os dias 1 30 de outubro às 8 horas na sede da Fundação. 
Nada a . ser a ~ciado, eu, Janaína Oliveira dos Santos, 
secretária 111(~ · l\,\flG lavrei a presente ata, que àpós lida e 
aprovada,\j gue 

1 
ssin a pelos demais membros, encerrando às 17 horas. 

Sirlei Sebastiana Polidora ~ 
Renata Avante ----;---T-------..........,t--+ .............................. _______ _ 

Kelly Guariento --M----==----___;, __ --=--,..._ __ ...,.,_ _ _ _ _ / 
Maria de Lourdes Alves do Carmo Fernandes 

~~~~~~----

Natalina de Oliveira Puliesi -~....!,___·..:::· ::.....:..._· ..:...:...--=--.....e.!~~~~---

A 
Presidência 
Apreciado conforme ata. )() oc ' 
Bauru /e -

~ 

. _,l.~_..../ 
Sirlel Sebastlana PolldonlcamPoS 

Presidente do Cor.se:~,0 fl.;.;;.t 
FU~:Pi'.:..' J 
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FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOJr : ÚBLICOS 

MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV 
CNPJ 46.139.960/0001-38 1 ., 

M l.!lt&l Rua Rio Branco nº 19-31 - CEP 17014-037 - Bauru - SP 
Fone/Fax - (014) 3009-5500 

ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.0 18 DE 28 DE SETEMBRO DE 2018 

CONSELHO FISCAL 

Nesta data, às 13h30min reuniram-se na sede administrativa da Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Bauru - FUNPREV - sito a 
Rua Rio Branco 19-31 , Bauru/SP, sob a Presidência da Sra. Sirlei Sebastiana 
Polidora Campos, as conselheiras Renata Avante, Kelly Guariento, Maria de 
Lourdes Alves do Carmo Fernandes, Natalina de Oliveira Puliese e Janaína 
Oliveira dos Santos (membro/secretária). HÁ QUORUM. Foi lida em reunião a 
ata nº 18 Conselho Curador e atas nº 32 e 33 do Comitê de Investimento. 
Foram colocados em pauta os seguintes processos: 1-) Processo nº 
2467/2018 - política de investimentos/2019 - este Conselho toma ciência, 
inclusive, Resolução nº 71, de 25 de setembro de 2018, que define a política 
anual de investimentos dos recursos em moeda corrente da Funprev, de forma 
a contemplar o modelo de gestão, a estratégia de alocação de recursos entre 
os diversos segmentos de aplicação e os limites utilizados para investimentos, 
para o exercício de 2019, assinada pelos membros do Conselho Curador; 2-) 
Processo nº 2880/2018 - Resumo da Assembleia FIDC Premium 
24/07/2018 - este Conselho toma ciência; 3-) Processo nº 2761/2018 -
Reavaliação de aposentadoria por invalidez - este Conselho toma ciência, 
inclusive, Resolução nº 70, de 14 de setembro de 2018, que altera a redação 
do item 14.5 do Anexo 1 da Resolução nº 26, de 6 de setembro de 2009, 
assinada pelos membros do Conselho Curador; 4-) Processo nº 1236/2016 -
Criação de cargo de contador - este Conselho toma ciência; 5-) Processo nº 
1147/2018 - Resolução de compras - este Conselho toma ciência, inclusive, 
Resolução nº 68, de 1 O de setembro de 2018, que dispõe sobre a Comissão 
Permanente de Licitações e sobre a Comissão de Pregão Presencial ou 
Eletrônico da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV, revoga as Resoluções nº 06 
de 15 de dezembro de 2003, nº 46 de 20 de janeiro de 2015, nº 48 de 24 de 
junho de 2015 e nº 49 de 17 de julho de 2015 e dá outras providências; 6-) 
Processo nº 422/2003 - Resolução da CPL - este Conselho toma ciência, 
inclusive, Resolução nº 69, de 10 de setembro de 2018, que estabelece 
procedimentos para compras e licitações da Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - Funprev, e dá outras 
providências; 7-) Processo nº 358/2016 - Aquisição de vale-transporte -
este Conselho toma ciência; 8-) Processo nº 2972/2018 - Minuta de 
Resolução instituindo procedimentos para autorização de cursos ou 
eventos - este Conselho toma ciência, inclusive, Resolução nº 72, de 25 de 
setembro de 2018, que regulamenta o afastamento de servidor público para 
participar de cursos, eventos, congressos, seminários, certames culturais, , 
técnicos e científicos, ou em missão da Funprev; 09-) Processo nº 2074/2018 
- Aquisição de capas de processos, ata nº318/2018 PMB - este Conselho 
toma ciência; 1 O-) Processo nº 2783/2018 - materiais para eleição - este 
Conselho toma ciência; 11-) Processo nº 1570/2015 - aposentadoria 
especial art. 125 da lei 4830/2002 súmula vinculante 33 Pis 122.97595.62.1; 
apensado processo nº 3727/2016 - solicita envio do feito a PMB - Sesmt 
para preenchimento adequado da PPP; processo nº 1347/2018 - análise 
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FUNDAÇÃO D E PREVIDENCIA DO S SE RVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

EFETIVOS DE BAU RU - FUNPREV 

CNPJ 46.139.9ó0/ 0001-38 
Rua Rio Branco nQ 19-31- CEP 17014-037 - Bauru - SP 

Fone/Fax - {014j 3009-5500 

CALCULO DO IMPACTO SALARIAL 
Criação de 01 (um) cargo de Especialista em Gestão Administrativa e Serviços - Contador 

~I. l;,,ir?L 
FUNPREV 

- BAURU 

VALE· - ·v ALE ~lft'l;~T AÇÃO PLANO DE 
GRATr~AT:ÃIJNA " . FÉRIAS ~~·-PAJ~9~ )f~GR MENSAL VALOR.ANUA[ ... 

CEspeciaii~tã Teífico 2) ALIMENTAÇÃO · GAAlY~Af~INA ·sÃúbê<"'-2· 
·- ·'- . . . . •.. 

R$ 3.758,46 RS 313,21 R$ 104,40 RS 895,77 RS 451,00 R$ 37,58 R$ 237,68 RS 

IMPACTO MENSAL NA FOLHA PAGAMENTO DA FUNPREV 

IMPACTO REALIZADO CONFORME DETERMINA O INCISO 1 DO ARTIGO 16 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000 

. ,).{c;'~úsf9:~Flt~'.\L - - I· .• '~ ' 2018 '" ;:.:}'Li·~~ :i919~: - ··• 2020~ 

R$ 5.798,10 1 R$ 6.088,00 R$ 6.392,40 
. ç~~TQ"NJQ~· ··,-. --~1 . r 201~. F~~~:tr~f:'fOJ9 " 

• 4 MESES 1 R$ 23.192,39 1 R$ 73.056,01 

., 
~-:.-~~ 

K 

~ ... ;,;~;- -· -~~: =~: TOTAL-.·,. . ~· ·· ~---

R$18.278,50 
TOTAL 

R$172.957,21 

5.798,10 R$ 69.577,16 

;;.- ~· 
. ~ ~ .. -· . '·:11, .~ 

"' 1;;. DATA: 23/08/2018 

g ,,....---·-.. \ 
~ ~ 

- o~ 
ell~~cnado de Ollveir. 
T ;;,,,,, de AOmlolst"''' 1 O 
lj FUNPREV I (f1 
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FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV 

CNPJ 46.139.960/0001-38 
Rua Rio Branco nº 19-31 - CEP 17014-037- Bauru - SP 

Fone/Fax - (014) 3009-5500 

ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 18, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018 

CONSELHO CURADOR 

Nesta data, às 9 horas, reuniram-se na sede administrativa da Fundação de Previdência 

dos Servidores Públicos Municipais de Bauru - FUNPREV - sito à Rua Rio Branco 19-31, 

Bauru/SP, os conselheiros Gilson Gimenes Campos, Dalete Demarchi, Nilton José de 

Oliveira, Lucinéia de Oliveira (membro/secretário), Luiz Antônio Silva Pires (Presidente) e 

• Tatiane Bertocco da Silva. Prese,ntes também, o presidente da Funprev, sr. Donizete do 

Carmo dos Santos e os membros do Comitê de investimentos. Há quórum, foi realizada a 

leitura da Ata nº 17 do Conselho Fiscal e Ata nº 31 e 32 do Comitê de Investimentos. Ato 

contínuo, o presidente dá as boas vindas à suplente Tatian~ Bertocco da Silva que nesta 

reunião substitui a conselheira Neusa Valdo. Na sequência passa a análise dos 

processos. 1)- Processo nº 2467/2018 - políticá de investimentos/2Q19. Este conselho 

após explicações dos membros do Comit~ :de Investimentos relativas as mudanças 

propostas bem como, as dúvidas levantadas por membros deste conselho, delibera pela 

aprovação da Política de Investimentos da Funprev para o ano de 2019 com a ressalva de 

que seja acrescentado no Capítulo. 10 o·as Disposições Gerais no Artigo 66 a 

obrigatoriedade da reanálise da presente proposta no primeiro trimestre do ano de 2019, 

• tendo em vista futura conjuntura politica/econõmica de um novo governo a se instalar. 2)

Processo nº 2880/2018 - Resumo da Assembleia FIDC Premium 24/07/2018. Este 

conselho, considerando a proposta apresenta pela Prime Importação e Exportação Ltda a 

fim de dar quitação do direito de crédito no valor de R$ 1.042.923,00 (um milhão, 

quarenta e dois mil e novecentos e vinte e três reais) mediante o pagamento de R$ 

350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais) em cinco parcelas de R$ 70.000,00 (setenta 

mil reais) que a nosso ver caracteriza uma renúncia de receita, delibera pelo voto 

contrário a proposta de quitação bem como, abre mão da ida de algum dos conselheiros d?. 
junto ao economista da Fundação.3)- Processo nº 2761/2018 - Reavaliação de -~ , 

' 
aposentadoria por invalidez. Os conselheiros assinam a resolução proposta. 4)-

Processo 1236/2016 - Criação de cargo de contador. Este conselho, considerando a 

necessidade da Fundação, conforme parecer exarado pelo Diretor da Divisão Financeira(} 

a fls.04 e parecer favorável à legalidade exarado pelo Procurador Jurídico as fls. 1~'?/Ji! 

1UU ~ 
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FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV 

CNPJ 46.139.960/0001-38 
Rua Rio Branco nº 19-31 - CEP 17014-037 - Bauru - SP 

Fone/Fax - (014) 3009-5500 
FUl\IPREV 

ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.0 18, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018 

CONSELHO CURADOR 

BAIJRll 

bem como, solicitação do senhor presidente da Funprev a fl. 20, este conselho delibera 

pelo encaminhamento ao senhor prefeito municipal para posterior envio a Câmara 

Municipal para aprovação da criação do cargo solicitado. 5)- Processo 1147/2018 -

Resolução de compras. Este conselho assina a Resolução 68.6)- Processo nº 

422/2003 - Resolução da CPL - Este conselho assina a Resolução 69 referente a 

procedimentos para compras em licitação. 7)- Processo nº 358/2016 - Aquisição de 

vale-transporte. Conforme parecer exarado as fls. 171/174 pelo procurador jurídico da 

Funprev este conselho delibera pela renovação do contrato nº 09/2016 referente ao 

fornecimento de vale-transporte aos funcionários da Funprev que a ele fazem justo. 8)

Processo nº 2972/2018 - Minuta de Resolução instituindo procedimentos para 

autorização de cursos ou even.tos. Este .conselho assina a minuta de ·resolução. 9)-

0fício 133/2018- Comunicado Presidência - Este conselho toma ciência. 10)- Processo 

nº - Aposentadoria Especial - Este conselho, analisando o recurso apresentado, 

verifica que trata-se de recurso apresentado pelo servidor público .municipal ativo, sr. 

lgor Beckmann Fournier, ocupante do cargo efetivo de Eletricista lns'talador, em razão 

do indeferimento do pedido de aposentadoria especial. O requerente embasa seu recurso 

alegando que o indeferimento do seu pedido de aposentadoria foi impróprio, haja vista a 

ausência de informações complementares por parte da Prefeitura, fato este que resultou 

em prejuízo ao mesmo. De acordo com a manifestação do médico perito da Funprev a fl. 

197, a documentação apresentada no presente processo foi suficiente para as análises 

realizadas pela perícia médica e parecer exarado. O presente recurso contesta apena~~ 
documentos que não foram juntados aos autos, assim sendo, não contesta o 

indeferimento proferido com base nos documentos apresentados. Ante o exposto, este ~ 

conselho delibera pela manutenção do indeferimento do mesmo. Ato continuo o sr. ( 

presidente abre a palavra aos membros do conselho. Fica acordada as próximas reuniões 

ordinárias para os dias 09/10/2018 e 23/10/2018 as 13:30 na sede da Fundação. Nada 

mais havendo a ser deliberado, eu, Lucinéia de Oliveira, secretária 

{) ~, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada 

pelos demais membros. 
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PARECER ATUARIAL 

Em atendimento à solicitação da Diretoria da FUNPREV - Fundação de Previdência 
dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru/SP e tendo em vista a 
necessidade do acompanhamento dos impactos atuariais das alterações salariais e das 
tabelas de remunerações de servidores no equilíbrio financeiro e atuarial do Regime 
Próprio de Previdência, emitimos parecer sobre a proposta de criação de um cargo de 
Especialista em Gestão Administrativa e Serviços - Contador no âmbito do quadro 
de servidores efetivos da FUNPREV. 

Abaixo demonstramos o impacto financeiro desta medida em relação à folha mensal 
de remunerações, base de incidência das contribuições dos servidores ativos . 

Data-Base: 31/12/2017 

Impacto Base 12/2017 Diferenca o/o Total 
Folha Mensal de Ativos 23.909.170,62 +5.798,10 +o,024% 

Qualquer impacto atuarial desta natureza deve ser avaliado individualmente, 
considerando a remuneração, idade, sexo, categoria e tempo de serviço do cargo a ser 
criado e também se esta nova verba ou vantagem será ou não considerada para efeitos 
de contribuição previdenciária e no futuro cálculo do beneficio. 

Considerando o plano de custeio ·em vigor e o tempo de serviço restante do servidor, 
o impacto atuarial de um aumento de remuneração pode até ser positivo, dependendo 
do tempo que cada servidor ainda contribuirá ao Regime Próprio. 

Mas neste caso como a diferença é muito pequena em relação ao valor mensal da folha 
de ativos, podemos afirmar com segurança que um eventual impacto atuarial positivo 
ou negativo será irrisório e irrelevante. 

Eis nosso parec.er, 

....,--....__~· Curitiba, 28 de agosto de 2018. 
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FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV 

CNPJ 46.139.960/0001-38 
Rua Rio Branco nº 19-31 - CEP 17040-012 - Bauru - SP 

Fone/Fax- (014) 3009-5530 

DE C LA RAÇÃO 

j 
,,...~-H-AS-N•---:1~'1~r~3'"1""J g=z;--.r 

Declaramos, para fins de atendimento ao artigo 16 inciso li da Lei Complementar nº 101/2000 -

Lei de Responsabilidade Fiscal, que o aumento da despesa a gerar com o preenchimento de 01 

(uma) vaga do cargo de de Especialista em Gestão Administrativa e Serviços - Contador do quadro 

de servidores efetivos da FUNPREV, previsto no impacto orçamentário financeiro e atuarial, tem 

adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual nº.7.007 11 de Dezembro de 

• 2.017, bem como está compatível com o Plano Plurianual 2018 - 2021 com a Lei de Diretrizes 

Orçamentária correlata. 

Bauru, 04 de Setembro de 2.018 
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' PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI NO 6.006, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2.010 
Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
(PCCS) dos servidores da Fundação de Previdência 
dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de 
Bauru (FUNPREV). bem como, reenquadra os 
respectivos cargos, reconfigura as carreiras, cria 
nova grade salarial, cessa o pagamento das 
gratificações e adicionais que especifica, e, dá outras 
providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO 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. lº 

§ Iº 

§ 2º 

Art. 2° 

Art. 3° 

TÍTULO 1 
Das Disposições Preliminares 

Fica instituído no âmbito da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru 
- FUNPREV, 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 
estatutãrio, conforme cargos relacionados no Anexo 1 da presente lei. 

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS baseia-se nas atribuições e responsabilidades previstas na 
estrutura organizacional da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru 
-FUNPREV. 

O Plano de Cargos, Carreiras e Salãrios - PCCS visa prover a Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, com estrutura de cargos e carreiras organizados, 
mediante: 

1 - A adoção de uni sistema pennanente de capacitação dos servidores: 

II - Reconhecimento e valorização dos servidores, através de critérios que proporcionem igualdade de 
oportunidades profissionais, garantindo a qualidade dos serviços prestados no âmbito da Fundação 
de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV. 

Fica criada uma Comissão Interna de Política de Administração e Remuneração da FUNPREV (CIPARF), 
composta por representantes das Divisões e da Procuradoria Geral da FUNPREV, em conformidade com o 
artigo 39, da Constituição Federal, que será regulamentada por Resolução do Conselho Curador da 
FUNPREV. 

TÍTULO li 
Dos Princípios e Diretrizes 

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 
efetivos no âmbito da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de 
Bauru - FUNPREV; 

li - Eqüidade - fica assegurado o tratamento igualitário para os servidores integrantes dos cargos 
idênticos, entendido também como idênticos os direitos, deveres e obrigações; 

UI - Participação na Gestão - para a implantação ou adequação deste plano às necessidades da Fundação 
de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV. deverá ser 
observado o princ(pio da participação bilateral, entre os servidores municipais da FUNPREV e a 
Administração Previdenciária; 

IV - Concurso Público - é a única forma de ingressar no quadro de cargos de carreira no âmbito da 
Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru~ FUNPREV; 

1 
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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 pennanente transparência; 

VI - Isonomia - será assegurado o tratamento remuneratório isonômico para os ocupantes de cargos 
idênticos que exijam o mesmo nível de escolaridade, observando-se a igualdade de direitos, deveres 
e obrigações. 

TÍTULO Ili 
Do Provimento e da Estrutura da Carreira 

Capítulo 1 

• Do Provimento 

• 

Art. 4º O provimento de cargos efetivos, compreendendo-se os atos administrativos pelos quais esses são 
preenchidos, dar-se-á obrigatoriamente, mediante Concurso Público de Provas e ou Provas e Títulos, 
ressalvados os cargos de livre exoneração e nomeação, na forma da lei. 

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

Art. 5º Para atendimento às necessidades transitórias, de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas 
contratações de pessoas fisicas, nos termos da Lei Municipal nº 3.373, de 29 de julho de 1.99 l. 

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 terminantemente proibido o desvio de função. 

Art. 6° 

Capítulo II 
Da estrutura da carreira 

Os cargos previstos no Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, com competência para atuar em 
atividades administrativa e serviços, jurídica, financeira. de manutenção, conservação, transporte, social, 
econômico, contábil, e serviços de auxílio em saúde e médico periciais, com os fins de auxílio, assistência, 
prevenção, fiscalização, economia, proteção, recuperação, planejamento, administração, produção, pericia 
médica e gestão, são assim denominados: 

l - Auxiliar - compreendendo os cargos nas disciplinas de natureza de nível auxiliar, cujo exercício 
exija no mínimo o ensino fundamental incompleto e que realizam atividades sob supervisão; 

II - Assistente - compreendendo os cargos nas disciplinas de natureza de nível assistente, cujo exercício 
exija no mínimo o ensino fundamental completo profissionalizante ou não, e que realizam 
atividades sob supervisão; 

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

IV - Agente - compreendendo os cargos nas disciplinas de natureza de nível médio, cujo exercício exija 
o ensino médio, profissionalizante ou não e que realizam atividades sob supervisão; 

V - Técnico - compreendendo os cargos nas disciplinas de natureza técnica, cujo exercício exija o 
ensino médio completo e/ou certificado de conclusão de educação profissional de nível técnico e 
que realizam atividades sob supervisão; 
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Art. 7° 

Art. 8° 

Art. 9° 

VI - Especialista Técnico, Especialista de Governo e Especialista em Saúde Médico - compreendendo 
os cargos multidisciplinares nas disciplinas de natureza técnica, correspondentes as profissões 
regulamentadas, ou não, em lei federal, cujo exercício exija fonnação de grau superior de graduação 
ou habilitação legal equivalente. 

Os cargos terão seus perfis profissionais e suas denominações, conforme anexos li a Vil desta Lei e 
integrarão o Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS através de enquadramento em conformidade com 
o anexo IX, sendo vedada a transposição de cargos. 

Os cargos discriminados nos anexos H a VII desta Lei classificam-se de acordo com o nível de ensino, cujas 
classes são compostas por níveis de salário base reajustáveis, estabelecidos por intemíveis, cuja grade salarial 
encontra-se especificada no anexo VIII . 

1 • Para os cargos de Auxiliares: 

Classe A - Ensino Médio/Técnico; 
Classe B - Ensino Fundamental Completo; 
Classe C - Ensino Fundamental Incompleto. 

II - Para os cargos de Assistentes e de Auxiliares em Saúde: 

Classe A - Ensino Técnico/Graduado; 
Classe B - Ensino Médio Completo; 
Classe C - Ensino Fundamental Completo. 

III - Para os cargos de Agentes: 

IV· 

V-

Classe A - Pós-graduação; 
Classe B - Ensino Técnico Completoffecnólogo Graduado/Ensino Superior; 
Classe C - Ensino Médio Completo. 

Para os cargos de Técnicos: 

Classe A - Pós-graduação; 
Classe B -Tecnólogo Graduado/Ensino Superior; 
Classe C - Ensino Médio Completo/Técnico Completo. 

Para os cargos de Especialistas Técnicos, Especialistas de Governo e Especialistas em Saúde 
Médicos: 

Classe A - Ensino Superior com Pós-graduação Stricto Sellsu; 
Classe B - Ensino Superior com Pós-graduação Lato Sensu; 
Classe C - Ensino Superior Completo. 

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 Vlll. 

TÍTULO IV 
Do Desenvolvimento na Carreira, da Progressão, da Promoção, do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento 

Capítulo 1 
Do Desenvolvimento na Carreira 

Art. IO O Plano de Desenvolvimento na Carreira (PDC) deverá ser consubstanciado, de acordo com: 

1 - Plano de metas institucionais; 
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Art. II 

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

§ lº 

§ 2º 

§ 3º 

Art.15 

U - Plano de metas das Unidades/Setores; 

IH - 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 nesta lei. 

O servidor poderá evoluir na carreira. desde que obedecidas as formas de evolução da presente Lei, até o 
limite da última referência. da última classe de cada cargo . 

Capitulo li 
Da Progressão 

A progressão é a evolução funcional do servidor na carreira, de forma horizontal, de um internfvel para o 
subseqüente e poderá ser conquistada após a avaliação de estágio probatório de duas formas: 

I - Progressão por Mérito Profissional (PMP), em razão do resultado da avaliação de desempenho e 
estágio probatório favorável, conforme estabelecido no art. 14, dentro da classe na qual o servidor 
estiver enquadrado; 

II - Progressão por Qualificação Profissional (PQP), em razão de apresentação de títulos ou cursos, 
conforme estabelecido no art. 18, dentro da classe na qual o servidor estiver enquadrado. 

A progressão por mérito profissional (PMP) dar-se-á de forma horizontal, mediante avaliação de desempenho 
e desenvolvimento. a cada 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo, correspondendo ao acréscimo de um 
nível de vencimento. 

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. 

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

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

H - A capacidade técnica assistencial no contexto da infra-estrutura dos serviços no âmbito de seu local 
de trabalho; 

III - A produtividade, a qualidade dos serviços e a pontualidade na entrega destes; 

IV - A avaliação das chefias imediatas e a auto-avaliação do servidor; 

V - A repercussão dos processos de desenvolvimento sobre os serviços prestados a Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV. 

O Programa de Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento (PADO) estabelece critérios capazes de avaliar 
a qualidade dos processos de trabalho, de cunho pedagógico, contínuo, permanente, crítico. participativo, 

abrangendo de forma integrada o servidor, com sua participação no processo de prestação de serviços à 
Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV. 

Os critérios para avaliação de desempenho e desenvolvimento do servidor serão elaborados e executados pela 
Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF), designada pela Presidência da Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, que terá a incumbência de observar: 
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I - Definição metodológica dos indicadores de avaliação; 

TI - Definição de metas dos serviços e das equipes; 

III - Adoção de modelos e instrumentos que atendam à natureza das atividades, assegurando os 
seguintes princípios: 

a) 
b) 
e) 
d) 

e) 
t) 

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 às condições reais de trabalho, de forma que 
caso haja condições precãrias 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. 

Art. 16 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 03 (três) anos, em conformidade com os critérios que 
serão regulamentados, após a publicação desta lei. 

Parágrafo único. As repercussões financeiras decorrentes da progressão por mérito profissional serão concedidas, mediante 
autorização da Presidência da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de 
Bauru - FUNPREV, subseqüentemente à avaliação de desempenho e desenvolvimento, a partir da data em 
que o servidor completar o periodo disposto no "caput" deste artigo. 

Art. 17 A Progressão por Qualificação Profissional (PQP) dar-se-â de forma horizontal, mediante avaliação de 
desempenho e desenvolvimento favorâvel e apresentação de diplomas e/ou certificados de participações em 
cursos, de acordo com o artigo 18 desta Lei, a cada 02 (dois) anos de efetivo exercício no cargo, 
correspondendo ao acréscimo de um nível de vencimento. 

Art. 18 

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

rt Mediante solicitação do servidor, acompanhada dos documentos comprobatórios, será dirigida à 
Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF), 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 - (PQP) ficam estabelecidas as regras abaixo: 

l - Para os Auxiliares, Auxiliares em Saúde e Assistentes: cursos de aperfeiçoamento em sua área de 
atuação ou correlata, cujo somatório 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; 

II - Para os Agentes: cursos de aperfeiçoamento em sua área de atuação ou correlata, cujo somatório da 
carga horária seja igual ou superior a 40 horas, garantem a progressão para o nível subseqüente até 
o limite do último nlvel de vencimento da classe; 

III - Para os Técnicos: cursos de aperfeiçoamento em sua área de atuação ou correlata, cujo somatório da 
carga horâria seja igual ou superior a 60 horas, garantem a progressão para o nível subseqüente, até 
o limite do último nivel de vencimento da classe. 

IV - Para os Especialistas Técnicos, Especialistas em Saúde Médicos e Especialistas de Governo: cursos 
de aperfeiçoamento em sua área de atuação ou correlata, cujo somatório da carga horária seja igual 
ou superior a 80 horas, garantem a progressão para o nível subseqüente, até o limite do último nível 
de vencimento da classe. 

Capítulo Ili 
Da Promoção 
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Art. 19 A Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE) poderá ser conquistada pelo servidor, de 
forma vertical, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, no nfvel de vencimento correspondente ao 
valor imediatamente superior ao valor percebido, na classe imediatamente superior, dentro do mesmo cargo 
após titulação, conforme disposto no artigo 8°, incisos 1 a V. 

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. 20 O servidor efetivo que foi beneficiado com alteração de classe e apresentar novo título, respeitando o período 
estipulado no artigo 19, ou que se encontre na última classe do cargo, poderá utilizar o referido título para 
progressão conforme segue abaixo: 

1 - Para os Auxiliares e Assistentes: 

a) avanço de seis níveis salariais, correspondendo ao adicional de 6% (seis por cento) para 
os servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, 
certificado de conclusão de curso de educação profissional técnico ou graduado, em sua 
área de atuação, ou correlata. 

II - Para os Agentes, Auxiliares em Saúde e Técnicos: 

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 educação profissional de nível técnico, em sua área de atuação, ou correlata; 

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 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, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação em sua área de atuação, ou correlata 

HT - Para os Especialistas Técnicos, Especialistas em Saúde Médicos e Especialistas de Governo: 

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 ârea de atuação ou correlata. com carga 
horária igual ou superior a 900 horas; 

c) avanço de dez níveis salariais, correspondendo ao adicional de IOo/o 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, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 
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Art. 21 

Art. 22 

§ Iº 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 23 

Art. 24 

conclusão de curso de pós-graduação Stricto Sensu nos níveis de mestrado e/ou doutorado em sua 
área de atuação ou correlata 

Contarão. para efeito de evolução na carreira por titulação, os cursos devidamente concluldos, 
regulamentados por órgão oficial e/ou competente, aprovados e homologados pela Comissão de 
Desenvolvimento Funcional (CDF). 

Capítulo IV 
Do Programa de Capacitação, Aperfeiçoamento e Educação Previdenciária (PCAEP) 

Caberá a Divisão Administrativa da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos 
de Bauru - FUNPREV, a organização, o planejamento, a promoção e o controle dos cursos ou programas de 
capacitação, buscando parcerias e realizando os convênios necessârios, vinculando a realização das 
qualificações ao melhor funcionamento, dentro dos interstícios estabelecidos. assegurando a todas as 
categorias funcionais, a oportunidade de participação. 

O Programa de Capacitação, Aperfeiçoamento e Educação Previdenciária (PCAEP) têm como objetivos: 

a) Conscientizar o Servidor para a relevância do seu papel no serviço público e no serviço 
previdenciário; 

b) Preparar o Servidor para desenvolver-se na carreira. objetivando seu engajamento no plano de 
desenvolvimento organizacional no âmbito da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, dos demais órgãos da Administração Pública Direta e 
Indireta. bem como, no âmbito dos outros Poderes; 

c) Promover o desenvolvimento integral desde a alfabetização até os mais altos níveis de educação 
formal. 

A participação no Programa de Capacitação, Aperfeiçoamento e Educação Previdenciária (PCAEP) será 
franqueada a todos os servidores públicos municipais efetivos da Administração Direta e [ndireta do 
Município de Bauru. bem como, da Câmara Municipal de Bauru. 

A regulamentação do Programa de Capacitação, Aperfeiçoamento e Educação Previdenciária (PCAEP) será 
realizada através de Resolução do Conselhó Curador da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru- FUNPREV. 

Todos os cursos de aperfeiçoamento ministrados no âmbito do Programa de Capacitação, Aperfeiçoamento e 
Educação Previdenciária (PCAEP), poderão ser utilizados na Progressão por Qualificação Profissional 
(PQP). 

TÍTULO V 
Da Gestão do Plano, da Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF) 

Capítulo 1 
Da Gestão deste Plano 

Compete ao Conselho Curador da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de 
Bauru - FUNPREV decidir propostas de modificações ou regulamentos suplementares deste plano, propostos 
pela Presidência da FUNPREV, após manifestação da Comissão Interna de Política de Administração e 
Remuneração da FUNPREV (CIP ARF). 

Compete a Presidência da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru -
FUNPREV: 

1- Autorizar e Promover a realização de concurso público e seus atos para provimento de cargos 
efetivos na FUNPREV; 
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Art. 25 

§ 1 o 

§ 2º 

Art. 26 

Art. 27 

II - Promover e executar programas de desenvolvimento de recursos humanos, em beneficio dos 
servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo e de provimento de livre nomeação e 
exoneração. 

Caprtulo II 
Da Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF) 

Compete à Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF), acompanhar, em parceria com a Divisão 
Administrativa da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru -
FUNPREV, o processo de implantação e desenvolvimento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, 
em suas diferentes etapas. 

A Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF) da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, será composta por representantes de cada uma das Divisões da 
FUNPREV e da Procuradoria Geral, possuindo as seguintes competências: 

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

II - Prestar infonnações a autoridades competentes sobre os recursos impetrados pelos servidores; 

Ili - Elaborar os critérios para a avaliação de desenvolvimento do servidor; 

IV - Emitir pareceres conclusivos 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 às partes, os prazos recursais estabelecidos na legislação 
vigente; 

V - Acompanhar, orientar e assessorar, quando necessário, a realização de concursos públicos para 
provimento de cargos abrangidos por este Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS; 

V.1 - Acompanhar a implantação e manutenção deste Plano de Cargos, Carreiras e Salários- PCCS. 

A Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF), no prazo de 30 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, da Integração e Enquadramento e da Grade Salarial 

Capítulo 1 
Do Quadro de Pessoal 

O Quadro de Pessoal dos servidores da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru - FUNPREV é composto pelos cargos de provimento efetivo, confonne quantitativo 
definido nos anexos X, XI, XII, XIII, xrv e, XV, devendo a lotação ser estabelecida de acordo com a 
necessidade do serviço. 

Capitulo ll 
Das Jornadas de Trabalho 

Seção 1 
Da Jornada Básica 

Com exceção das áreas discriminadas no artigo 28, fica estabelecida jornada bãsica de 40 horas semanais para 
os titulares constantes das áreas discriminadas nos anexos X, XI, XII, XIII, XIV e XV da presente lei. 

Seção li 
Das Jornadas Básicas e Especiais 
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Art. 28 

Art. 29 

Os titulares do quadro de cargos efetivos discriminados nas áreas a seguir, ficam submetidos a uma das 
seguintes jornadas de trabalho: 

I - Jornada básica de 30 (trinta) horas semanais, para os titulares de cargo nas âreas de: Auxiliar em 
Saúde, Procurador Jurídico e Assistente Social. 

li - Jornada básica de 12x36 (doze por trinta e seis) horas, para os titulares de cargo nas áreas de: Vigia; 

III - Jornada básica de 20 (vinte) horas semanais para os titulares de cargo nas ãreas de: Especialista em 
Saúde - Médico. 

Os servidores discriminados nos incisos I e IH do artigo anterior, que venham a optar pela jornada 
suplementar, enquanto esta perdurar, terão um acréscimo proporcional no vencimento, a ser calculado sobre o 
respectivo e então salário base por eles percebidos. 

Parágrafo único. Mediante autorização formulada pela Presidência da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, havendo conveniência para a Administração. o servidor 
admitido para o cumprimento das jornadas de trabalho de 08 (oito) horas diãrias ou 40 (quarenta) horas 
semanais, poderá. cumprir jornada de 06 (seis) horas diárias ou 30 (trinta) horas semanais, percebendo nestas 
circunstâncias remuneração proporcional a redução da jornada 

Art. 30 Os titulares de cargos de provimento efetivo com jornada básica e especial, enquanto no exercício de cargo de 
livre nomeação e exoneração ou função de confiança. ficarão sujeitos a jornada básica de 40 (quarenta) horas 
semanais. podendo fazer opção pela remuneração do cargo de provimento efetivo. 

Art. 31 As jornadas de trabalho básicas ou especiais, de que trata esta lei, têm as seguintes correspondências: 

Art. 32 

§ Iº 

I • Jornada especial de 20 (vinte) horas de trabalho semanais: a prestação de 4 (quatro) horas diárias de 
trabalho ou subdivididas em no mínimo 3 (três) dias da semana; 

li - Jornada especial de 30 (trinta) horas de trabalho semanais: a prestação de 6 (seis) horas diárias de 
trabalho; 

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

IV • Jornada bãsica de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais: a prestação de 8 (oito) horas diárias de 
trabalho. 

Seção III 
Do Ingresso e do Desligamento das Jornadas Especiais de Trabalho 

O ingresso nas Jornadas Especiais e suplementares de Trabalho de que tratam esta lei dar-se-á por solicitação 
do interessado ou disponibilidade de carga horária, mediante anuência do requerente e da Presidência da 
Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, ficando o 
deferimento condicionado a necessidade e ao interesse público. 

A pennanência na jornada especial de trabalho prevista nesta lei será de, no mínimo, 1 (um) ano, ressalvadas 
as hipóteses abaixo: 

[ - Em razão de nomeação ou designação para o exercício de cargo de livre nomeação e exoneração; 

1 [ - Em razão de remoção ou transferência de setor; 

IH - Em razão de afastamento para outros órgãos ou entes da Administração Pública, direta ou indireta, 
de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados. e dos Municípios, inclusive do Município de 
Bauru; 
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§ 2º 

§ 3º 

Art. 33 

§ lº 

§ 2º 

§3º 

§ 4º 

Art. 34 

Art. 35 

§ lº 

§ 2º 

§ 3º 

IV - A qualquer tempo, por conveniência da Administração, quando não mais se configurar a situação 
que ensejou a solicitação do servidor. 

Não poderão realizar jornada suplementar os servidores efetivos com restrição de atividades, em 
disponibilidade ou em adequado aproveitamento em função similar, nos termos da legislação vigente. 

Para cumprimento da jornada suplementar, será definida mediante portaria da Presidência da Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, desde que haja 
disponibilidade financeira e terá vigência somente a partir de sua expedição. 

Capitulo III 
Da Integração e Enquadramento 

A integração dos servidores ocorrerá em conformidade com o Art. 8° e seus respectivos incisos. 

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. 

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, retomando-se ao prazo inicial para escolha por parte do mesmo 
quanto a opção para integração ao novo plano: 

l - No mesmo prazo previsto no "caput" deste parágrafo, o servidor público deverá se manifestar 
expressamente quanto a recusa da sua integração no novo plano. 

H - Decorrido referido prazo, sem manifestação expressa do servidor, será este integrado no novo 
plano, na situação funcional infonnada na ficha de enquadramento. 

O servidor que se encontrar afastado por motivo de doença, férias e outros, o prazo consignado no § 2º deste 
artigo será computado a partir da data em que reassumir suas funções; 

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. 

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. 

Os atuais titulares de cargos de provimento efetivo serão primeiramente enquadrados, neste Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários na carreira conforme disposto no artigo 8° e anexo IX, mediante contagem de tempo de 
efetivo exercício na carreira na qual se encontrava no plano anterior, instituído pela Lei Municipal nº 3.373, 
de 29 de julho de l.991, apurado até a data da publicação da presente Lei, no Diário Oficial do Município, 
sendo que o tempo de efetivo exercício na carreira corresponderá ao intemivel da classe a qual o cargo foi 
enquadrado. 

O enquadramento previsto neste artigo será realizado, exclusivamente, para os fins de integração dos 
servidores efetivos nas carreiras de que trata esta lei. 

Após 12 (doze) meses da implantação deste Plano de Cargos, Carreiras e Salários, o servidor com mais de 05 
(cinco) anos de efetivo exercício na carreira. poderá, mediante apresentação de certificado de conclusão de 
cursos na área de atuação, conforme disposto nos artigos 19, 20 e 21. que não tenham sido utilizados como 
requisitos para o devido ingresso no cargo efetivo, concorrer à promoção para classe imediatamente superior. 

As progressões horizontais e promoções verticais que fizerem jus os servidores efetivos, serão calculados a 
partir da referência em que foram enquadrados. 
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Art. 36 

Art. 37 

§ Iº 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 38 

Art. 39 

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, bem como a devolução dos valores percebidos. 

Capítulo IV 
Da Grade Salarial 

Ficam instituidas as grades salariais das carreiras do quadro de cargos efetivos, confonne Anexo VIH, desta 
lei. 

Na composição das Grades Salariais dos servidores efetivos, observar-se-á, sempre, no minimo, o percentual 
de 1% existente entre o valor de cada intemível e a que lhe for imediatamente subseqüente e de 15% entre as 
classes "C". "B" e "A". 

Os servidores de cargos de provimento efetivo que forem designados para exercício de função de confiança 
de Diretor de Divisão perceberão o vencimento correspondente a referência C27 da grade salarial dos 
Técnicos+ uma gratificação de 35% da mesma referência, salvo se optar pelo vencimento do cargo efetivo, 
onde lhe será devido apenas a gratificação mencionada. 

Os servidores de cargos de provimento efetivo que forem designados para exercício de função de confiança 
de Chefia ou Encarregatura., farão jus a uma gratificação correspondente a 20% ou IOo/o, (vinte ou dez por 
cento), respectivamente, do vencimento de seu cargo efetivo. 

Os valores das grades salariais serão reajustados a partir de janeiro de 2.010 sofrendo as correções e 
valorizações concedidas aos servidores sempre na mesma data, nos tennos da legislação especifica 

TÍTULO VII 
Da Implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários 

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

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

li - A implementação da Progressão por Qualificação Profissional (PQP). dar-se-á de acordo com os 
títulos e ou certificados apresentados a partir da data da vigência desta lei, sendo que a vantagem 
decorrente dessa progressão se dará a partir do cumprimento do estágio probatório; 

III - A implantação da Progressão por Mérito Profissional (PMP), no prazo de um ano, através do 
Programa de Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento, sendo que a vantagem decorrente 
dessa progressão se dará a partir do cumprimento do estágio probatório. 

TÍTULO VIII 
Das transformações, das extinções e das criações de cargos efetivos 

Para dar plena execução ao Plano de Cargos, Carreiras e Salário. e mantendo seus atuais ocupantes, ficam 
transformados os seguintes cargos efetivos: 

1- de AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO em AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
SERVIÇOS - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO; 

li - de ASSISTENTE SOCIAL 1 em ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL -
ASSISTENTE SOCIAL; 

Ili- de ASSISTENTE SOCIAL li em ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL 
ASSISTENTE SOCIAL ; 
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Art.40 

IV -

V-

VI -

VII -

VIII -

IX -

de AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO em AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
SERVIÇOS - AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO; 

de AUXILIAR DE ENFERMAGEM II em AUXILIAR DE SAÚDE; 

de CONTADOR em ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
CONTADOR; 

de ECONOMISTA I em ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
ECONOMISTA; 

de ECONOMISTA II em ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
ECONOMISTA; 

de MÉDICO I em ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO 

X - de MOTORISTA I em AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE -
MOTORISTA; 

XI - de MOTORISTA II em AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE -
MOTORISTA; 

XII - de OPERADOR DE COMPUTADOR 1 em AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
SERVIÇOS - OPERADOR DE COMPUTADOR; 

XIII - de PROCURADOR JURÍDICO. 1 em ESPECIALISTA DE GOVERNO - PROCURADOR 
JURÍDICO; 

XIV - de PROCURADOR JURÍDICO II em ESPECIALISTA DE GOVERNO - PROCURADOR 
JURÍDICO; 

XV - de SERVENTE DE LIMPEZA [·em ASSISTENTE EM MANÚTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - SERVENTE DE LIMPEZA; 

XVI- de SERVENTE DE LIMPEZA II em ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - SERVENTE DE LIMPEZA; 

XVII - de TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO em TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
SERVIÇOS -TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO; 

XVIII - de VIGIAI em ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS- VIGIA; 

XIX - de VIGIA II em ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS- VIGIA; 

Ficam extintos os cargos efetivos abaixo. confonne anexo XV[: 

I - OI (um) cargo efetivo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM I; 

II - Ol (um) cargo efetivo de MÉDICO II; 

III - Ol (um) cargo efetivo de AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE -
MOTORISTA; 

IV - OI (um) cargo efetivo de OPERADOR DE COMPUTADOR II; 

V - OI (um) cargo efetivo de ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
VIGIA; 
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Art. 41 

Art. 42 

§ 1 o 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6º 

Art. 43 

Art. 44 

Art. 45 

Art. 46 

I - 04 (quatro) cargos efetivos de AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
AUXILfAR DE ADMINISTRAÇÃO; 

li- OI (um) cargo efetivo de TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 
PROGRAMADOR EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. 

TÍTULO IX 
Das Disposições Gerais 

O regime jurídico dos servidores públicos municipais da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV será o regime estatutário previsto na Lei Municipal n.0 1.574, de 
07 de maio de 1.971 ele o art. 1° da Lei Municipal nº 3.373, de 29 de julho de 1.991. 

Aplicam-se no que couber aos servidores da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru - FUNPREV as disposições contidas nas Leis Municipais nº 3.373, de 29 de julho de 
1.991, nº 3.781, 21 de outubro de 1.994, n.0 4.225, de 18 de junho de 1.997, nº 4.706, 31 de julho de 2.001, 
nº 5.365, de 16 de maio de 2.006, nº 5.524, de 28 de dezembro de 2.007 e suas ulteriores alterações. 

O Vale Compra, instituído através da Lei Municipal nº 4.225, de 18 de junho de l.997, fica estendido aos 
servidores ativos, inativos e pensionistas, bem como aos estagiários e legionários mirins do quadro de pessoal 
da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru -FUNPREV. 

Todas as vantagens pecuniárias, bem como eventuais direitos e deveres estabelecidos pela Administração 
Direta a seus respectivos servidores, que não demandem alteração na presente lei, ficam automaticamente 
estendidos aos servidores da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru 
-FUNPREV. 

A reposição anual das perdas salariais do período anterior, no âmbito da Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos· de Bauru - FUNPREV, salvo disposição em contrário e observado 
o disposto no art. 54 desta lei, seguirão os índices aplicados para os servidores públicos municipais efetivos 
da Administração Direta do Município de Bauru . 

Os valores devidos pela Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru -
FUNPREV, quanto aos gastos previstos nos parágrafos anteriores, serão custeados dentro do limite 
estabelecido para a Taxa de Administração, prevista na Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1.998 e 
Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002. 

A estrutura da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV 
fica constituída na forma dos Anexos XVIII e XIX desta Lei. 

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

Ficam asseguradas às acumulações de cargos da presente lei, desde que atendam às normas estabelecidas na 
Lei Municipal nº 5.795, de 22 de outubro de 2.009 e eventuais alterações, combinado com o art. 37 da 
Constituição Federal. 

Ficam asseguradas aos servidores abrangidos por esta Lei, as normas contidas nos artigos 86, 86A e 87 da Lei 
Orgânica do Município, e eventuais alterações. 

Imediatamente a partir da vigência desta lei, ficam extintos, exclusivamente, aos servidores da fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, os pagamentos do 
Adicional de Telefonista e Vigilância; do Adicional de Área Mecânica e Afins; da Produtividade dos 
Motoristas; da Gratificação dos Procuradores Jurídicos; e do Adicional Especial de Saúde, aos médicos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.006/lO 
! PROC. NI 

FOLHAS 

1:14~~+ 
Art. 47 Ficam incorporados a título de vantagem pessoal, os adicionais, gratificações e produtividades, exceção feita 

ao Adicional Especial de Saúde, mencionados no art. 46, na proporção de 1/30 (um trinta avos) por ano de 
recebimento. 

Parágrafo único. Os servidores que possuírem vantagem pessoal, concedida anteriormente, ficarão acrescidas a vantagem 
pessoal referida no '"'caput" deste artigo. 

Art. 48 Nenhum servidor abrangido por esse Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, ficará com vencimentos 
inferiores aos recebidos no último mês anterior à vigência desta lei, sendo incorporadas as eventuais 
diferenças a título de vantagens 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- PCCS, serão reajustadas no mesmo índice de correção anual atribuído 
a grade salarial deste plano, de acordo com a legislação especifica. 

Art. 49 Fica a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV 
autorizada a aproveitar, para provimento dos cargos na fomta desta lei, os candidatos remanescentes 
aprovados em concursos públicos cujo prazo de validade esteja em vigência, na data da publicação desta lei, 
realizados para cargos anteriormente correspondentes aos constantes nos Anexos I, II, III, IV, V, VI e VI[ e 
suas respectivas grades salariais, concedendo aos mesmos no ato da nomeação e posse, a opção do artigo 33. 

Parágrafo único. O aproveitamento a que se refere este artigo dar-se-á, obrigatoriamente, no cargo reenquadrado, observada a 
área, atividades técnicas, auxiliares e especialidades, conforme o caso, de acordo com o Anexo IX desta lei. 

Art. 50 O "caput" do art. 8.0
, da Lei nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 51 

Art. 52 

Art. 53 

Art. 54 

"Art. 8° Os membros do Conselho Curador e do Conselho Fiscal perceberão o equivalente a 01 (um) piso da 
classe "C", internível "l", do cargo de auxiliar, da grade de salários base da Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru -f'UNPREV e não poderão se 
afastar de suas funções originais, salvo para o período necessário destiriado a realizar diligências, 
estudos e reuniões no desempenho das suas atividades de Conselheiros previstas nesta lei." (NR) 

O parágrafo l ºdo art. 8º. da Lei nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"§ l 0 O Presidente da FUNPREV se afastará das suas funções originais com todas as vantagens do cargo 
e receberá além de seus vencimentos normais, que ficarão a cargo do órgão de origem do Servidor; 
uma gratificação equivalente a 04 (quatro) pisos da classe "C", internível "I", do cargo de auxiliar, 
da grade de salários base da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos 
de Bauru - FUNPREV, que ficará a cargo da FUNPREV." (NR) 

Havendo alterações nas tabelas de vencimentos e no plano de cargos, carreiras e salários da Administração 
Direta, que afetem cargos e carreiras equivalentes existentes na Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru-FUNPREV, haverá de ser observado o art. 161, da Lei Municipal nº 
4.830, de 17 de maio de 2.002, competindo a Comissão [ntema de Política de Administração e Remuneração 
da FUNPREV (CIP ARF) os estudos pertinentes para a elaboração de Projeto de Lei tendente a promover as 
mesmas alterações preconizadas pela Administração Direta, na presente lei, observando-se as disposições 
legais e as competências pertinentes aos referidos atos. 

A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV poderá 
instituir programa de premiação a produtividade que será feito mediante lei específica. 

As omissões desta lei serão supridas pela Lei Municipal nº 3.373, de 29 de julho de 1.991 (Regime Jurídico 
Único) e Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais). 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.006/10 1=: :1is!'S-
Art. 55 

Art. 56 

As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações do Orçamento vigente da Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, suplementadas, se 
necessário, observando~se os recursos originados na Taxa de Administração prevista nos §§ 4° e 5°, do art. 
43, da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002. 

A partir da vigência desta lei as regras constantes dos artigos 70 a 83 e 87 a 90 da Lei Municipal nº l .574, de 
07 de maio de 1.971; o artigo 12, o artigo 13, o artigo 14, o artigo 16, o artigo 17, o artigo 18, o artigo 19, o 
artigo 20, o artigo 24, os incisos l e III do artigo 27, o artigo 28, § 1.0 e incisos Ia III, o inciso VIII, do artigo 
31, o artigo 39, o artigo 41, o artigo 42, o artigo 44, o artigo 45, o artigo 49 e o artigo 50 da Lei Municipal nº 
3.373, de 29 de julho de 1.991; a Lei Municipal nº 3.654, de 09 de dezembro de 1.993; a Lei Municipal nº 
3.746, de OI de Julho de 1.994; a Lei Municipal nº 3.922, de 17 de agosto de 1.995; a Lei Municipal nº 
4.050, de 29 de março de l.996; o inciso VI, do art. !.º,da Lei Municipal nº 5.387, de 28 de agosto de 2.006, 
não se aplicam aos servidores municipais da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru. 

Parágrafo único. A partir da vigência desta Lei, os servidores abrangidos pela mesma, deixarão de ser contemplados pelo art. 
3º, da Lei Municipal nº 5.895, de 14 de abril de 2.010. 

Art. 57 Esta lei entra em vigor em OI de janeiro de 2.011. 

Art. 58 Ficam expressamente revogadas as Leis Municipais nºs 4.998, de 08 de agosto de 2.003 e, 5.489, de 08 de 
novembro de 2.007. 

Bauru, 16 de dezembro de 2.010. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

RENATO GRAGNANI BARBOSA DA SILVA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

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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ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 56.562/I S ( 1.899/1 S - FUNPREV) 
LEI Nº 6.197. DE 22 QE JIJNHO DE UH 
Transfonna cargos efetivos. altcn e 
acrescenta vúios dispositivos na Lei 
Municipal n• 6.006. de 16 de dcmnbro de 
2.010, que disp6e sobre o Pluo de Carp. 
Carrcilu e SaJ6rios (PCCS) dol ICfYidorcs da 
Fundaçlo de Previdlllcia doe Scrvidorcs 
Públicos Muaicipais Et'ctiwl de Buru 
(FUNPREV). 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do lll '1 da Lei Orglnica do Mun~lpio de Bauru, fu saber que 1 

Clmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulp a squinte lei: 

Art. ,. 

An.r 

An. )º 

Art. 4• 

Art. s• 

An. 6• 

Art. 7• 

Acrcsccnta o art. 4° - A 6 Lei Municipal n• 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, com á squinie redaçlo: 

Para efeitos desta Lei, o conceito de "Cancin" refere-se ao percurso profwional dentro da mesma sradc 
salarial cm dircçlo i promoçlo salirial almejada por meio de aprimoramento conforme os crit~rios 
estabclccidos nesta Lei." (NR) 

Altera o Mcaput" do art. 6° da Lei Municipal n• 6.006, de 16 de dezembro de 2.01 O, que p1111 a ter a seguinte rcdaçlo: 

Os cargos previstos no Plano de Cargos, Camiras e Salários - PCCS, com compc:tmcia para atuar em 
atividades administrativa e serviços. jllrfdia. flnanc:cüa. de lllUIUICllÇlo, · ~. transporte. toeial. 
econômico, condbil. e IGViços de aaidlio 1111 sa6dc e .mdico periciais, com os fins de auxilio, assistmcia, 
iwevençlo, fiscalização, ecooomia, proleÇlo, recupcraçlo, planejammto, administração, produçlo, pericia 
médica e gcstlo, slo classificados por catepril e usim denominados:" (NR) 

Altera o inciso V do art. 8º da Lei Municipal n• 6.006. de 16 de dezembro de 2.010, que pusa a tc:r a seguinte rcdaçto: 

MAn .. 8° ( ,., ) 

V - Para OI carsos de Especialistas ncnicos, Especialistas de Governo e Especialistas em Saúde 
Médicos: 

Classe A-

Classe 8 -

ClasscC-

Ensino Superior çom Pós-sraduaçlo Strlcto Scn1u ou 02 (duas) Pós·graduaçlo 
LatoScruu; 

Ensino Superior com Pós-.,..Suaçlo LalO Scnw. 

Ensino Superior Completo.• (NR) 

Altera o "caput" do art. 11 da Lei Municipal n• 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, que passa a ter a seguinte redaçlo: 

O Desenvolvimento na Carreira li a íonna de cvoluçlo deruro da arade salari1I. independentemente do 
biênio e da sexta parte, no mesmo ClflO, atravds de mecanismos do propaslo, a partir da aprovação no 
cstigio probatório no C1f10 efetivo, levando-se cm c~ o tempo de excrclcio no cargo, a 
qualifiçaçlo profissional e o m«ito profissional, coaíonnc cricáios :estabelecidos nesta lei." (NR) 

~Itera o ~caput" do art. 14 da Lei Municipal ... 6.006, de 16 de dcmnbro de 2.010, que passa a teu seguinte mlaçlo: 

"An. 14 A progresslo por múito profission1l (PMP) dar-se-á de íorma horizontal, mediante avaliaçlo de 
desempenho e desenvolvimento, por meio da composição de m6dia de pontos anuais, uma vez a cada 
período de 03 (tlis) anos, correspondendo 10 acriscimo de um nlvel de veacimento." (NR) 

Altera o§ 3" do art. 14 da Lei Municipal n• 6.006, de 16 de dezembro ele 2.010, que passa a ter 1 seguinte redaçlo: 

~An. 14( ... ) 

§ 3• O Programa de Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento (PADO) cstabdccc cri1érios capazes de 
avaliar a qualidade dos processos de trabalho continuo, pennucnte, critico, participativo, abrangendo de 
forma in1egrada o servidor, com sua panicipaçlo no processo de prestação de serviços à Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Munlcip1is Efetivos de Bauru· FUNPREV." (NR) 

Aller.1 o "capu1" do an. 17 da Lei Municipal n• 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, que passa a ter a seguinte n:daçilo: 



Art.S-

An. cr 

Art. 10 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

An. 14 

Art. 15 

"An. 17 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

A Progrcsslo por Qualificaçlo Profmional (PQP) dar·sc·i de fonna horizontal, mediante avaliaçllo de 
desempenho e desenvolvimento favodYCI e aprescataçlo de díploinu e/ou certificados de panicipações em 
cursos, de acordo com o an. li dcs1a Lei. uma wz a cada Ol (dois) ltlOI no cargo. correspo11dc:ndo ao 
acréscimo de O 1 (um) n{vel de vencimeftto." (NR) 

Altera o inciso li do an. 17 da Lei Municipal n• 6.006. de 16 de dezembro de l.010, que pusa a ter a seguinte rcdaçlo: 

"Art.17( ... ) 

li · Dar-se-á mediante solicillÇlo do, servidor, ICOmplfthada dos documentos comprobatôrios, seri 
dirigida l Comisslo de Desenvolvimento flmciollal (CDF). a: partir do mà que completar os 02 
(dois) anos de efccivo exerclcio, nlo sendo admitido papmetllO i1Rccip1clo." (NR) 

Acrescenta o inciso Ili ao an. 17 da Lei Municipal n•6.006, de 16 de dcmnbro de2.0l0,coma seguinte redaç!o: 

."Art. 17 { ... ) 

Ili· Os cursos de aperf'eiçounato, cjescrilOS nos incisol I, 11, lllc IV0 4o are.. ta. des&a Lei. ministrados 
por servidor na sua úea de lhllÇIO Otl c:orrclaaa serio équlvalentes l panicipeçlo. para fins da 
Propesslo por Quallficaçlo Proftssional (PQP). mencionada no caput date ani10. limitado a 60% 
(sessenta por cento) ela rapectiva c:arp holiria." (NR) 

Acrescenta o inciso IV ao an. 17 da Lei Municipal n• 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, com a quinte rcdaçlo: 

"Art. 17 ( ... ) 

IV • Para efeito de PrOlfCSSlo por Qualific:açlo Profissional (PQP) nlo serio aceitos, no mesmo ciclo, 
cursos com o mesmo c:ontcúdo propulitico." (NR) 

Acrescenta o parágrafo único 10 an. 18 ela Lei Municipal n• 6.006, de 16 de da.embn:i de 2.~10, com a seguinte redação: 

'"Art. 18 ( ... ) 

( ... ) 

Parágrafo único. Ao servidor será concedida a Proarcss&o por Qualiíicaçlo Profissional (PQP). indepeodmrc das funções 
especificas do C1f10 que OCllpa. podendo o mesmo qualificar-te .,.;. desempenhar u funções inerentes 10 

local de sua lotaçlo, otimizando, assim. a pfCSUIÇIÍ> do serviço pilblico." (NR) 

Altera o "capul'' do art. 19 da Lei Municipal 11• 6.006, de 16 Íle dczcmbn> de 2.010, que pusa a ler a segumte redaçio: 

"Art. 19 A Promoçlo por Qualificaçlo ProflSSional por ~ (PQPE) podert ser coaquistada pelo servidor. 
mediante apresentaçlo de ccnificaclo de concluslo de cursos na úea de ·atuaçlo, cOt1fonne disposto no art. 
8", incisos 1 a V, ou na úea correlata, de fonna vertical a eada 05 (cinco) anos de cfccivo exercicio no 
cargo, no 11lvd de vcncimaito corcespoudente ao valor imedi111mcnte superior ao valor percebido, na 
classe imediatamente superior, dentro do mesmo carp ap6s ticulaçlo." (Nl.) 

Altera o "caput" do art. 21 da Lei Municipal nº6.006, de 16 de dezembro de 2.010, que pusa a ter a seguinte mlaçlo: 

~Art. 21 Conlarlo, para efeito de cvoluçlo 111 cam:ira por titulaçlo, os cunos devidame11te concluldos, 
regulamentados por 6rglo o6cial elou competente, na úea de atvaçlo ou correlata ao cargo efetivo do 
servidor, aprovados e homolopdos pela ComiSSlo de Desenvolvimento Funcioaal (CDF)." (NR) 

Acrescenta o§ 1• oo an. 21 da Lei Municipal n• 6.006, de 16 de dcumbro de 2.010. com a 1eauintc rcdaçlo: 

"Art. 21 ( ... ) 

§ Iº A área de atuaçlo concsponde is jreas discriminadas no Allexo IX.desta Lei." (NR) 

Acrescenta o § 2" ao art. 21 da Lei Municipal n• 6.006, de 16 de deumbro de 2.010, com aseguinte rcdaçlo: 

" Art. 21 ( ... ) 

§ 2• A área correlata corresponde aos cursos que atendam cumulativamente aos requisitos 1baixo: 

1 - A$ especificidades das atividades executadas pelo servidor no pcrlodo da realização do curso e; 
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Rcf. Lei n• 6.807/16 

Art. 16 

An. 17 

Ali. li 

An. 19 

Art. 20 

Art. 21 

An. 2l 

Art. 23 

[PRIJC. tJS 
FOlHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

li - A aplicabilidade ou adcqulÇlo cio que llesla o titulo IO loeal de lnbalho e ao exm:icio do cargo 
efetivo." (NR) 

Acrescenta o§ 3• ao art. l 1 da Lei Municipal n• 6.006, de 16 de dacmbco de 2.010. com a 1quintc rc:daçlo: 

~.Art. 21 

§ 3º 

( ... ) 

No caso do servidor com titu~ u úea c:orrelà a promoçlo sai devida a partir da solicitaçlo e após a 
vigência desta lei." (NR) 

Ahcra o§ 4• do art. 22 da Lei Municipal n• 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, que pasa 1 ter a scpintc rcdaçlo: 

"An. 22 

§ 4• 

( ... ) 

Os cunos de aperfeiçoamento minislndos no lmbito do Prosnma de CapKhaçlo. Apcóeiçoamcnto e 
Educeçlo Previdenciária (PCAEP), poderio ser utilizlldos na PIOpCSllo por Qualiíicaçlo Proíissional 
(PQP), dctdc que na sua úea de ltU8Çlo CM& conelala. • (NR) 

Altera o inciso 1do111. li da lei Municipal n• 6.006, de 16 de dcmmbro de 2.010, que pua 1 ter a seguinte rcdaçlo: 

··Art. 18 ( ... ) 

1 • Jornada bhica de JO (lriída) bocu ltl'lllD&is, para os W•lua de c:uao nas úeas de: Auxiliar de 
Enfcrmapm. PToc9rldor Jllridico e Assflleal8 Social." (NR) . 

Altera o inciso li do ut. li da Lei Municipal.- 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, que pusa 1ter1 squinte redaçlo: 

,.Art. 28 ( ... ) 

li - .loruda bhica de llx36 (doze por trinta e seis) boca cmtduu íolps mensais ou jornada básica 
de 06 (seis) horas diúiu com folps conapondcntcs aos domíap de cada m& para os titulares 
de cargos na úea de: Vip. • (NR) 

Altera o inciso Ili do art. 28 da Lei Municipal ri• 6.006, de 16 4e dezembro de l .010, q11e pusa 1 ter a sepinte redaçio: 

" Art. 28 ( ... ) 

Ili· Jomada bhica de IS (qulrm) llocu de trai.lho ICllllllll para os titulares dos C8fJOS de 
Espcc:ialista em Salidc: • ~ico Pailo PreviclCJ1ciúio e do Trai.lho." (NR) 

Acrescenta o inciso IV ao ut. li da lei Municipal n" 6.006, de 16 de dezembro de 2.QIO. com 11qui11tc redaçlo: 

"Art. 28 ( ... ) 

IV • Jomada bhica de 40 (qlllftlltl) horu de trabalho semanais paia os titulares dos CUJOS de 
Scnentc de Limpei.a. Motorista, Operador de Comput14or, • Programador de Sistemas de 
lnfOl'llllÇlo. Tknico de Admiti~. Coaador e Ecoaol;nlsta." (NR) 

Altera o puáerafo único do art. 29 da lei Municipal n• 6 .006, de 16 de dezcmbÍo de 2.010, que passa 1 ler a seguinte 
redaçlo: 

- Art. 29 ( ... ) 

Panigraío único. Mediante autoriaçAo r-lada pela Prcsidâcia. havendo convcnifnc:ia pera a FUNPREV, o servidor 
admitido para o cumprimento das jornadas de trabalho de OI (oito) horas dWias ou 40 (quarenta) horas 
semanais. podcri, cumprir jomada de 06 (seis) honas diúiu oa 30 (trinta) horas semanais. pcn:ebcndo 
nestas circunstincias rcmuneraçlo proporcional a n:duçlo dajonaada." 

Altera o inciso 1 do art. 31 da Lei Municipal n• 6.006, de 16 de dczicmbro de 2.010, que passa ater aseguinte rcdaçlo: 

- Ast. 31 ( ... ) 

1 - Jornada especial de 15 (quinze) horas de trai.lho semanais: a prcstaçlo de 3 (Uis) horas diárias de 
trabalho ou subdivididas em no mlnimo J (ufs) dias da sanana." (NR) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Rcf. Lei n• 6.107/16 · 

An.24 

An. lS 

Art. 26 

An. 27 

Art. 23 

Altera o inciso IV do § 1• do art. 32 da Lei Mualcipal n• 6.006. de 16 de dcmabro de 2.010. que passa 1 ter 1 seguinte 
redaçlo: · 

"An. 32 ( ... ) 

f 1• ( ... ) 

IV· A qualquer tcmpO, por cot1venimcia da FUNPREV, quando Dlo -is se coafigurar 1 si1uaçlo que 
ensejou 1 solicitaÇlo do senldor." (NR) 

Altera o § 2º do art. 3S da Lei Municipal n• 6.006, de 16 de dczierabro de 2.010, que pua a ler 1 squU.te redaçlo: 

~An. 3S ( ... ) 

Após 12 (doze) meses da implantaçlo deste PCCS, o llMdor com mais ele OS {cinco) anos de cfecivo 
cxerclcio na cam:ira, pocleri, mediante 1pracn11Ç10 de c:enifteado ele conc:luslo de cursos na 6rca de 
atuaçlo, ou correlata, confonne disposlO DOS arts. 16, 20 e 21 que alo tenham sido utilizados como 
requisitos pua o devido ingraso ao cario d'ctiYo. c:oacorrtr"i promoçlo para a clusc imediatamente 
superior." {NR) 

~craccnta o f 4• ao art. JS da Lei Municipal 11•6.006, de 16 de daemblo de 2.010,com 1111uin1e redaçlo: 

"Art. JS 

§ 4• 

( ... ) 

Ao 1mnino do Estágio Probatório. mediHte homolopçlo, ICd cioncedido ao servidor OI (um) nivd na 
escala salarial." (NR) 

Altera o wcapul" do art. 37 da Lei Municipal n• 6.006, de 16 de daembro de 2.010, quo pma a ler a scguinle ~çlo: 

"An. 37 Ficam instituldu u p..sa salariais do quadro ele c:ups efetivos, coafonnc Anexo VIII, desta lei. 
acrescentando os nlveis 31, 32. JJ, J4 e JS." (Nll) · 

1.llera os incisos 1. li. Ili. IV. V, IX e XII do an. 39 da Lei Municipal n• 6.006, de 16 ele~ de 2.010, que: passam a ter 
as seguintes redações: 

"Art. 39 (. .. ) 

I • de AGENTE EM OESTÃO ADMINISTRATIVA ' E SERVIÇOS • AGEl'ITE DE 
ADMINISTRAÇÃO cm rtCNtCO EM OESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS • 
TÉCNICO DE ADMINISTRACÃO; 

li· de ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL • ASSISTENTE SOCIAL em 
ESPECIALISTA EM OESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS· ASSISTENTE SOCIAL; 

Ili· de ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL • ASSISTENTE SOCIAL ma 
ESPEctAUSTA EM OESTÃO ADMINISTRATIVA E SERV~ ·ASSISTENTE SOCIAL; 

IV · de AOEl'ITE EM OESTÃO ADMINISTRATIVA ·E SERVIÇOS • AUXILIAR DE 
ADMINISTRAÇÃO em rtCNICO EM OESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS • 
rtCNICO DE ADMINISTRAÇÃO; 

V • de AUXll.IAR EM SAÚDE cm AUXll.IAR EM SAÚDE • AUXll.IAR DE ENFERMAGEM; 

( ... ) 

IX de ESPECIALISTA EM SAÚDE • MÉDICO cm ESPECIALISTA EM SAÚDE • MÉDICO 
PERITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO; 

( ... ) 

XII- de AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS • OPERADOR DE 
COMPUTADOR em AGENTE EM OESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO • 
OPERADOR DE COMPUTADOR." {NR) 
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Rcf. Lei n•6.107/16 

Art. 29 

An. 30 

Art. 31 

An. 32 

Art. 33 

An. 34 

Art.H 

Art. 36 

PREFEITURA MUNICIPAL DE.BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Fica transformado o cargo efetivo do TÊCNICO EM OESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS· PROGRAMADOR DE 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO cm TÊCNICO EM OESTÃO DE TECNOLOOIA DE INFORMAÇÃO· PROGRAMADOR 
DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, na Clute "C" da ... sallrial doe Tbicol. • 

Ficam criadas na Estrutun Orpnizacional da Fuadaçlo de Previdinc:l1 dos Servidores Píibllcos Municipais Efetivos de 
Bauru (FUNPREV). 03 (trâ) MlçGa de COllfilaça de cbefias de Seçlo. 

Fica criada na Estrutura Orpoizacioaal ela F~ de PTPid&cia dos Scnridota rtblicDI M1111icipais Efeti~ de Blunt 
(FUNPREV), OI (uma) ptifbçlo ele sarvlço de 20% (YÍDtC por cento) sobre 1 rc~la C-1 da grade salarial do 
Especialista Técnico 1, ao servidor efetivo atbel rapoaáwl pelo COllcrolc iaeallo ela F.-.,. 

O servidor efetivo esüvd desipldo pelo collbOle ialcnto ela FllDll8;io dewm poaair ~ cm nlvd superior completo 
nu ireas de C~ias Jwidicu/Diftito, Cl&cia Coftt6bcis1Coatidadc, Economia °" Admlaistnçlo de Empresas; 
idoneidade moral; rcpulaçlo illb9cla e nocórios conhccimcRIOl u 6rca de coatrole Úllenlo e de ldministraçlo pública e nlo 
possuir processo administmivo clcatro da Adminiscnçlo M•icipal. com de:islo ~ llUlitada cnt julpdo. 

A pliíic:açlo ele serviço mencionada no "l:aput• deste artigo. nlo sofceri daeontos ptniclclleiaios e nlo sert objeto de 
incorponiçlo. 

Allcra os Anexos VIII, lX, X, XI. Xll, Xlll, XJV, XV, XVII, XVUI e XIX da Lei M1111lcipal rf 6.006, de 16 ele dezembro de 
2.010. 

As descrições dos car1os efetivos referidos no Anexo IX da Lei Munic1pll n• 6.006, de 16 ele dezembro de 2.010, do as 
encartadas no Anexo XX desta Lei. 

A Lei Municipal n• 6.006, de 16 de dcumbro de 2.010 com suu allcnçOa posacriores, será publicada devidamente 
consolidada com as allcraçõos dctcnninaclas por aia lei. 

As despesas dccormllcs desta lei conalo t COllll elas dat8Ç&s do Olçwulo vipalc da Fmclaçlo de Previdàlc:ia dos 
Servidores Públicos Municipais EfCli1'0t de Blllna • FUNPREV,lllplancnladll. se accnl6rio, obscrvlndo-sc os n:canos 
originados na Taxa de Administntçlo prevista nos tf 4• e .s•, do ut. 43, da Lei M1111icipal ri' 4.130. de 17 de maio ele 2.002. 

Esta Lei cnua cm vigor na dala ele sua public8çlo. 

Balln&, 22 de junho de 2.016. 

RO~ -LI~TlNHO MENDONÇA ~~~WaPAL 

Projeto de iniciativa · 
PODER EXECUTIVO 

Rqlstnda no Depanamento de Comunicaçlo e Oocumeni.çto da Prefeitura, na mesma data. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Rcf. Lei n• 6.807/16 [::~· . 
ANEXO VIII - GRADE DE SALÁRIOS BASE - P.C.C.S. - fUNPREV 

lntcmives· 1%- Classe· 15% 
CARGO CLASSE 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 li 12 

A 1.124 8S 1.136. 10 1.147 46 l.IS8 94 1.1 70,S3 1.182.23 1.194,0S 1.20S.99 1.2 18,0S 1.230.23 1.242,S4 1.254,96 
9 978.13 987,91 997,79 1.007,17 l.01785 1.028,oJ 1.038.31 1.048.69 l.OS9,IS 1.069.77 1.080.47 1.091.27 
c 850..SS 8S9,06 867,6S S76J2 88S.09 893 94 902,aa 911 ,9 921.02 930.23 939,S4 948.93 

CLASSE 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
A 1.267,S 1 1.280,19 1 .. 292 99 l.30S,92 1.318,98 1.332,17 l.34S,49 1.358 94 1.372 53 1.386.26 1.400.12 1.4 14,12 

AUXILIAR 9 1.102. 18 1.113.21 1.124.34 1.13S,S8 1.146,94 l.lSS,41 1.169.99 1.181,69 1.193.51 l.205.44 1.217.SO 1.229.67 
c 9SS.42 968.01 977,69 9&7.46 997,.34 1.007.31 1.017.38 1.027,.56 1.037,SJ 1.04&.21 1.0S8,69 1.069.28 

CLASSE 2S 26 27 2S 29 30 ~'3L......; • • 32.:.~ . .... "33 34 ' • JS 
A 1.428,26 1.442.SS l.4S6 97 1.471 S4 1.486,26 l.SOl.12 i!U l6.t1 l..S31:2l> l.s.46 61 1.562.07. 1.577.69 
B 1241.97 l .2S4.39 1.266 93 1.279.60 1.292.40 1.305.32 .J3.fl.37'i J:33}.56. ·1<344.17. , LJSS.32 1.371.91 
c 1.079.97 l.090.77 l.101.6S 1.1 12.70 1.123.82 1.13S.06 :fü46:'41 . H!lSUS. W69.46" lJSl,IS 1.192.96 

CARGO CLASSE 1 2 3 4 s 6 7 s 9 10 li 12 
A 124064 l.2S3.04 l.26S.S7 l.278.23 1.291,01 l.303 92 1.316,96 1.330.11 1.343,43 l.3S6,87 1.370.44 1.384 14 
B 1.078,82 1.089,60 1.100 so l. li 1,50 1.122.62 1.133.8S l.14S 18 l.IS6,64 1.168.20 1.179,88 1.191,68 1.203,60 
e 9.18.1 947.48 9S6.96 966,Sl 916,19 98S.9S 99S,81 l.OOS,77 l.OIS.13 l.02S,99 l .036.2S 1.046.61 

Ct.ASSE 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
A 1.397.98 1.41 1,96 1.426.08 1.440,34 1.454,74 1.469.29 1.483,99 1.498 82 l.S 13.81 1.528.95 l.S44,24 1.559,68 

ASSISTENTE 9 l.21S,64 1.221.79 1.240.07 1.2S2,47 1.26S,OO 1.277,6S 1.29042 1.303,33 1.316.36 1.329.52 1.342.82 l.JS6.2S 
c 1.0S7.07 1.067,6S 1.071.32 1.089,10 1.100,00 1.111,00 1.122,11 l.IJl,33 1.1'4 66 l.IS6.ll 1.167,67 1.179.34 

CLASSE lS 26 27 28 29 30 l.i ~k . ... ,...J2H<~ • ..,33 : • ~ ·34 - '.3S 
A 1.S7S,28 l.S91,0l 1.606 94 1.623,01 1.639,24 1.655 64 •l.612:.l9: 1.611.91 .1.70580 •l.722,86 1.740 09 
B IJ69 81 1.383,SI 1.397,34 1.4 11 ,32 l .42S.43 1.439.68 .1:414:.081 ·1.'46162. L4S3.31 ' l.498.14 ' 1.513.1 2 
e 1.191.14 1.203.0S 1.21S,08 1.221.23 1.239.SO l .2Sl,90 !fa64:42· :Jan.06. -1.21913 l .302:73 1.31.S.16 

CARGO CLASSE 1 2 3 4 s 6 1 8 9 10 li 12 
A 1.397,79 1.411.77 l.42S,89 1.440.14 1.454 ss 1.469,09 1.483,78 1 498,62 l.SIJ,61 l.S2&,74 l.S44,03 l.SS9,47 
B 1.21S,47 1.227,62 1.239,90 1.252.30 1.264,82 1.277,47 1.290.2.S 1.303,IS 1.316 18 1.329,34 1.342,63 1.356.06 
e l .056.9J 1.067.SO 1.078.17 1.088.96 1.099,U l.110.84 l.121,9S 1.133 17 1.144,SO l. ISS.95 1.167.SI 1. 179,18 

CLASSE 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
A l.S7S 06 1.590.82 1.606 72 1.62219 1.639.02 1.6SS,4 I 1.67 1,96 1.688.68 1.70S.S7 1.722.63 1.739.SS l.7S7 2S 

AGENTE E B 1.369,62 1.383.32 1.397,IS 1.411 ,12 1.42S.23 1.43949 l.4S3 88 1.468,42 1.03 10 1.497,9.l 1.512.91 1.528,04 
AUXILIAR EM c 1.190,98 1.202.88 1.214,91 1.227,06 1.239.33 1.251.73 1.264.24 1.276.89 1.219.66 1.302,SS l.l1S,S8 1.328.73 SAÚOE 

CLASSE 2S 26 27 28 29 30 ~ ..J.l~" 32 .< .. 33 . t .,.34.., ' .3, 
A 1.774.82 1.792,S7 1.810.SO 1.828 60 1.846.89 l ,86S.36 '1:8":-0f: J .902" 1'1:921 as 11.9"1 10 1.960,SI 
B l.S43.32 l.SSS,76 l.S74,34 l.S90 09 1.605.99 1.622,0S 4.'638at .. ~.6'SHS, .:.11671!20 1.687,91 11.704 :79 
c 1.342,02 l .35S.44 1.369.00 1.382.69 1.396,SI 1.410 48 l -.424 51 11.431,83) · l .4S3.22 11:467,?S IA82 43 

CARGO CLASSE 1 2 3 4 s 6 7 s 9 10 li 12 
A 1.98S.02 2.004.87 2.024 92 2.04S,17 2.065,62 2 .. 086,28 2.107.14 2.128.21 2.149,49 2.170,99 2.192,70 2.l 14.62 
B 1.726,10 1.743 37 1.760.80 1.77841 1.796,19 1.814 1 s 1.832,29 u so 62 1.869 12 1.887,81 1.906,69 1.92S 76 
c l.S00,96 l.S IS.97 l.Sll,13 l.S46.44 l.S61 ,90 l.S77 S2 1.593.30 1.609.23 l .62S 32 1.641 .SS 1.6S7.99 1.674,S7 

CLASSE 13 14 IS 16 17 li 19 20 21 22 13 24 
A 2236 77 2.259.14 2.281.73 2.304 ss 2.327,S9 2.3SO 17 2.374,38 2.398.12 2An. 10 2.446.)2 2.470.79 2.495.49 

TÊCNICO 
B l .94S,02 1.964.47 1.984,11 2.003.9S 2.023,99 2.044 23 2.064 67 2.0SS.32 2.106.17 2.127.24 2.148.S I 2.169,99 
c 1.691,32 1.708,23 1.72S.3 I l.742.S7 1.7S9.99 1.777.59 1.19S 37 1.813.)2 1.831.46 1.849,77 1.861.27 l .886,9S 

CLASSE 2.S 26 27 28 29 30 .. ... ·31 .~ ~ 32 ~~ 1"··33 ~ "14"<!_ 3S • 
A 2.S2<>.4S 2.s4S,6S 2571.1 1 2.S96.82 2 622.79 2 649.02 ·2.62S~l; 2:102 .26~ 'l.129.28 2.!2S6..Sa '2.784 14 
B 2.191,69 2.21 3,61 2.23S,75 2.2S8,IO 2.280,69 2.303,49 1~2:'326'S31 a.349·79, ·2!373,291 2.39:7,02: .'2.420 99 
c 1.905,82 1.924,88 1.944,13 1.96l,S7 1.983,20 2.003.04 ·2.023<07! .2.0:43;30: '.2.063,73 2.084;37. 2. lOS 2l 

6 



Rcf. Lei n• 6 807116 

CARGO CLASSE 1 
A 3.308.)7 
B 2.876.84 
e 2 . .SOl,60 

Ct.ASSE 13 
A 3.727,9.S 

ESPECIALISTA 
B 3.241 .10 

TÊCNICO 1 e 2.818.87 

CLASSE 2S 
A 4.200.7.S 
B J.652.82 
c 3.176.37 

CARGO CLASSE 1 
A 4.466.29 
B 3.88).73 
c ~ .377.16 

CLASSE 13 
A 5.03213 

ESPECIALISTA 
B 0 76,29 

TÊCNIC02 c 3.80S,47 

CLASSE 25 
A 5.671,01 

B 4.931.l 1 
c 4.2S8. IO 

CARGO CLASSE 1 
A 5.293.39 
B 4.602,94 
e .s.()02.56 

CLASSE 13 
A 5.964 72 

ESPECLAUST A DE B 5.116,71 
GOVERNO c 4.SIO 18 

Ct.ASSE 25 
A 6.7l I 20 
B S.144,S2 

c S.082.19 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

2 3 
3.34 1.45 l .374.86 
2.90.S.61 2.934 .66 
2 . .S26.62 2.5.Sl,88 

14 15 
3.76S.2J 3.&02.88 
3.274. 11 3.306.SS 
2.847.05 2.875 52 

26 27 
4.242 7S 4.285.18 
3.689.3.S 3.726.25 
3.208.13 3.240 21 

2 3 
4.510.96 4.556 .• 07 
3.922.57 3.961.80 
3.410.93 3.445 04 

14 IS 
S.0&3.06 S.133 89 
4.420.0S 4.464 2S 
3.843,Sl 3.881.96 

26 27 
5.727.72 S.785 00 

4.980.62 S.030,43 
030.98 4.374.29 

2 l 
5.346,32 S.399.78 
4.648,97 4.695.46 
4.042.S9 4.0UOI 

14 IS 
6.024.37 6.084.61 
S.238.58 S.290.97 
4.S5S,29 4.600.14 

26 27 
6.788,41 6.856,29 
S.902.96 5.961 .99 
S.133,01 5.18434 

ESTADO DE SÃO PAULO 

4 5 6 
3.403.61 3.442.70 3.477.13 
2.964.01 2.99l.6S 3.02J.S9 
2.577,40 2.603.17 2.629.21 

16 17 18 
3.840.91 3.879.32 3.918.11 
3.33992 l .373.Jl 3.407 os 
2.904.28 2.933 32 2.962 66 

28 29 30 

4.328.03 4.371.31 4.4 IS 03 
3.763.51 3.801.14 3.339,IS 
3.272.62 3.305,34 3.338 39 

4 5 6 
4.601.63 4.647.64 4.694 12 
4.001.42 4.041.43 4.081 84 
3.479.49 3 514.29 3.549,43 

16 17 18 
H8Sl3 S.237 08 S.219.4.S 
4.508.89 4.SS3 98 4.599 Sl 
3.920,78 3.9S9.99 l .999 • .S9 

28 29 30 
S.842,15 S.901 27 S.960,29 
.S.080,74 S.13 1.54 S.182,86 
4.418.03 4.462.21 4.S06,83 

4 s 6 
S.453.78 s.sos 32 S.S63,40 
4.742.42 4.789,84 4.337,74 
4.123.34 4.16S.08 4.206,n 

16 17 18 
6.14.S,46 6.206,91 6.268,98 
S.343.18 S.397JI S.451.29 
4.646,15 4.693,32 4.740.2S 

28 29 30 
6.924,85 6.994 10 7.064,04 
6.021.61 6.0Sl ,83 6.142.65 
S.236.18 S.288.55 S.341.43 

lPROC. N• 

FOLHAS 

7 8 
3.511.90 3.547.02 
3.0S3.8l 3.084.36 
2.6SS.SO 2.682.0'5 

19 20 
3.9.S7.29 3.996.87 
3.441.12 3.47S.S4 
2.992.28 J.022.21 

' 31.-.. '!32. ••. 
, t4.4S9à8; .4.503:?'7. 
i\J).811.Sf !3.9J~1?. 
'337.Q78l '3!405~ 

1 8 
4.741.06 4.78847 
4. 122,66 4.163.89 
3 584.92 3.620 77 

19 20 
s 342.3.S 5.395.?7 
4.645.Sl 4.691.97 
4.039.SI 4 079.98 

~~1u~ ':1:.32 :i:~ 

6':01.i~ _6;oao,09.. 
.sn:t·~9: ,$;287,03: 
HSl.90, .4.591:42 

7 8 
S.619.04 S.67S,23 
4.886.12 4.934.98 
4 241.80 4.291 .29 

19 20 
6.331 .67 6.394.99 
5.SOS.80 s 560.86 
4.787,65 4.SJS H 

... ~ l~h ... 
i/Ml4~ 8:20603• 
'6.:204'.0'l.c 6':26'&.:U".. 
-S:394'.8Si :$.'448 :79~ 

9 10 li 
3.S82.49 3.618,31 3.6S4.49 
3. l IS.21 J.146.36 3.177.82 
2.708.87 2.73.S.96 2.763.32 

21 22 23 
4.036,84 4.077.lO 4.117.98 
3.SI0.29 l .S4S,39 l .S80.8S 
J .0'2.43 J.082.95 3.113.78 

~}..~ .34 1 . . 35 

·4'54UL .4.594.JO, 4 .640;24 
:3;9"•48 · 3.995.041 ..4.034 99 
·l.~39.5S• 3.473.95 3.508.69 

9 10 l i 
4.136.36 4.884,72 4.933..57 
4.20"53 4.247.58 4.290.06 
3.656.98 3 693,SS 3.730.49 

21 22 23 

S.4-49,73 S.S04 n S.SS9,27 
4.738,19 4.786,28 4.834,IS 
4.120.78 4.161 ,98 4.203,60 

d~ ~! • 34,. .: .JS 
6.l4089. f>.,.202.30 6164.32 
"339..90 ..S.393.30. ' S.4-47.24 
4.643,39 .4.689.83 4.73673 

9 10 li 
S.731 .98 5.789,30 S.847,19 
4.984,33 S.034,17 S.OS.UI 
4.33-4.20 4.J77,S4 4.421 32 

21 n 23 
6.458.94 6.S23.S3 6.S88.76 
S.616.47 s.672,63 S.729.36 
4.883 88 4.932.72 4.982 os 

".:!1':33 • 44 ~ .35 
'1i21S;09 ·'1..3S0,11· 1.424.38 
~6".321n 6392;.06 6.4H.98 
·S!.5óJas S.SS8.!32 1•5.613.90 

12 
3.691.0-I 
J.209.60 
2.790.96 

24 
4.159.16 
l .616.66 
J 144.92 

12 

4.982.90 
4.332.96 
3.767.79 

24 
.S.614.86 
OSl.49 
4.24S.64 

12 
S 90S.66 
5.135.)6 
4.465,53 

24 
6.6S4,6S 
S 786,6S 
S.031,87 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE Jlã:URU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Re(. lcí n• 6.107116 

ANEXO IX - QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS CARRSIRAS E S 
AREA CAROOSPCCS CLASSE ENQUADRADA 
Ví1.ia Assístcale ena Oc:ldo Admiailnbva e Senicm e 

Assistate cm .... li ~.e .. .-. 
Savcncc de Llmpcu 

T 
e 

Motorista A-leem - - . - e't B . de Cftmnutadw .U.18 cm Oado da li . .- - e 
Auxiliar de Enfermagem Allldlf8r ena Sdde B 

Proavnedor de Sisicmas de ln(onnaçlo Talco .. Oado de T de' - e 
Tknic:o de Admininnrlo Talco ... Gesllo Adatiailmlin e~ e 

Assiamec Social e 
Contador Especialista m Gesllo Admiailmliva e~ e 

Ecottomisca - e 
Procuredor Juridico E-ialista de OoYCnlO e 

M~ico Perito Prcvidcnciirio e do Trabalho E-Wilta em Sa!Mlc e 
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PREFEITURA NICIPAL DE BAURU 

·"~;~6.107116 . /::: "gw'.~~ 
ANEXO X - UADRO DE CARGOS 00 PLANO DE CARGOS CARREIRAS E SALÁJllOS ·AUXILIAR EM SAUDE 

1 

1 

l 
1 ., 
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Ref. Lei •• 6.807116 

1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

IPROC.N• 
FOLHAS 

1Ai!~ 
ANE·XO XI • UADRO DE CAROOS DO PLANO DE CAR.OOS CAIUlE1RAS E 
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Rcf. Lei n• 6.107/16 

•• 1 . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

IPROC N• 
FOLHAS 17g/,t,~?:(-

UADRO DE CAROOS DO PLANO DE CAR CARREIRAS E SAl.Álllm • AOENTES 
AllEA LO'I' ~ o 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Rer. Lei n• 6.107116 · 

T~nico cm Gado Administrativa e Servi 

T~nico cm Oesllo ele Tecnologia de lníonmçlo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei n• 6.807/16 /~· 
ANEXO XIV · QUADRO OE CARGOS 00 PLANO DE CARGOS. CAIUlEIJt.AS E SALAJU0S - ESPECIALISTAS TÉCNICOS 1 E 2 

CARGOS 00 PCCS - FUNPREV .t.u:.a. LOTACÃO 
Allitlate Socill 2 

Espccialisia cm Gcstlo Administrativa e Serviços Canlador 1 
EcoaomilCa 2 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Rcf. Lei n• 6.807116 

ANEXO XV. QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARRElllAS E SALÁJUOS ·ESPECIALISTAS DE GOVERNO E 
ESPECIALISTAS EM SAÚDE- MéolCO PERITO · 

CARGOS DO PCCS - FUNPREV AREA LOTACAO 
Esnec:ialis1a de Oovcmo PloculMar .hlrldico 2 

Especialista cm Saúde 
~lco Pcri10 Prevlclalcl6rio e 2 cloTl'lbelllo . 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei o• 6.807116 I::~: . 1:y3f ~ ~t 
ANEXO XVII - QUADRO PERMANENTE DE CONSELHEIROS E DE FUNCÕES DE CONFIANCA 

<CLASSIFICACÃO E LQT&rAn\ 

CAROOS ELEITOS / INDICADOS .... ,~..i· LOTAl'AO 
Uma lflriRcaçlo equivllentc a dlfàaça 
de ICUI vcneilnallOI nonaais • ...., de 
origcni, para 2 (dau) veza a rcf'crtacia 

Praiden1e "Cr c1o1EspecWiltas•0owno . 1 
Proct.ndor Jurldlco ou 4°" (quarall 
por cano) de .. rcferillda "CI'" • 
Especiallsca de Oowmo Procundor 

Jllrfdico. 

Conselheiros Fiscais 
1 X RctC-1 dol Auiliarcs • PCCS • 

6 FUNPREV 
Conselheiros Curadotts lx Ref.C-1 dol Auxiliares- PCCS - 6 FUNPREV 

Diraor de Oivlslo Iler. C-27 dos TbiCOI • PCCS + ~ 3 dc-itieadn 
Chefias de Sedo 20% da rct'tr&lcit do 9CrYidor • 9 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE~BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Rcf'. Lei n• 6.807116 :~gÊk:f l 
ANEXO XVUI • ESTRUTURA OROANIZACIONAL 

A Ulnltura Ol'fani=aclonol da Fundação dt Prtvidi1telo dos ~rYldon4 Plibllcol lilwtklpob (fo11wM • Bow. • FUNPREY ·fico COIUlllflltlo 
dtu _,.,1n1ts t1111d«ks: 

1 • Conselhos Cunidor e Fiscal; 

li • Prcsidmcia; 

Ili • Secretaria da Pmidàtcia; 

IV • Procuradoria Geral; 

V • Controladoria Interna; 

VI· Divislo Administrativa 

a) Scçlo de lnf'orm6tica e Estatlstica; 
b) Seçlo de Apoio Admiaistrativo; 
e) Scçlo de Apoio Opetadoaal • 

. VII • Divido Prcvidencltria 

a) Seçlo de 8cnctlcioe: 
b) Scçlo de Aposcalldoria e Pcmacs; 
e) Scçlo de Pericia ~ica. 

VIII • Divislo Financeira 

a) Scçto de COlllabilidadc e OrçalllClllD; 
b) Scçio de Tcsowaria e Custeio. 
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PREFEITURÁ.MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Rer. Lei n• 6.807/16 

ANEXO XIX • OROANOORAMA DA FUNPREV 
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PREFEITURA MUNICIP~ DE BAURU 

Ref: Lei n• 6.807116 

ESTADO DE SÃO PAULO 

l
PRDC. N• 

_FOLHAS 

ANEXO XX· DESCRIÇÃO DECAllOOS EFETIVOS 

CAROO: ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS· VIOIA 
ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRlA): 12136 (doze hOfllS de ttabalho por trinra e seis horas de folp) ou' 06 (seis) horu diirias com folps 
comspoodcntes aos dominaos de cada mes. 
REFEÜNCIA SALARIAL: C-1 dos AssiSlcntes. 
CONHECIMENTOS: Noções sobre segurança e funcioaamcnto de equipmnanos etcuillicos. 
HABILIDADES: Atcnçlo concentrada e cortesia no acadimcato ao páblico. 
RESPONSABILIDADE GERAL: Zelar pela segurança de filnc:loMrios, civis e pelo patrim6aio público. 
NIVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Diretor de Dlvislo ou Cllcfc de~ a q1lll patcrKW. 

FUNÇÕES ESSENCIAIS DO CARGO 
• Zelar pelo patrimõnio público. 
• Orientar e controlar o fluxo de pessoas. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
• Olhar as dcpendlncias e interiores do estabelecimento público, veriflc:Udo M W alpsM irrepii.ridade antes de assumir o posto do 

outroviP. 
• Comunicar supervisor e/ou pol!cia caso receba o po110 com alpma incplaridade. 
• Assumir o posto do outro vigia, recebendo as chaves cm caso de atabelcdmams p6blicos fecbldos. 
• Realiar rondas nos estabelecimentos e amdom, nocifü:ando irrcplaricladcs ao supervisor e/ou poUcia. 
• Contatar proprictúio de veiculo cstaciollldo ineplarmclltc. 
• Verificar o deslipmcnto de equipamentos. computadores, luza.• cOIMlickMlado, wntiladorcs, etc. 
• Confeccionar rel11órios, auxiliando cm depoimentos para bolccim de OCGnâcia e inveaipç&ls, an cuos de infrações oconidas cm 

esfabelccimcntos públicos. 
• Entrepr as. chaves do estabelecimento (se houwr) pua o irixilao via!L 
• Olhar e manter as cimeru de scsurança cm fiincionamcato adlqudo, trocando as fl1as, solicilaDclo rep8'0S, quudo neccsÁrio. 
• Abrir as portas do estabelecimento cm hortrio de ftmciommen9o. 
• Identificar os funcionários que tenham permisslo e abrir as ponu do estabelccimea10 an hcririos cXuaorclin6rios ao funcionamento 

normal. 
• Prestar i11fonnaçõcs sobn: horários, locais, runc:ionamcnto e rqimcnto interno do cstabelccimcato. 
• Advcttír sobre infraçlo (trajes inapropriados, atiliDçlo de ciprros. cimdlr an locais nlo 1atoriaclos, de). 
• Conduzir l saída caso a pessoa pcnista no ato iahcional. 
• lnfonmr os funcion6rios sobre quaisquer irrqularidades no pmlio (inc6ulio. vazamentos. roubos. etc). 
• Orpnizar filas e ou acesso de pessoas. 
• Atentar-se para pessoas que apresentem comJ!C)l1lnlento suspeito (porte de 11m1J, peuou desconhecidas, c&c). 
• Evcntmlmcntc auxiliar cm outras tarefas aíans. · 

CARGO: ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E TRANSPOR.TE· SER.VENTE DE LIMPEZA 
ESCOLARIOADE: Ensino Fundamental Completo · 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRlA}: 40 (quarenta) horas semanais. 
REFElltNclA SALARIAL: C-1 dos Assistentes 
CONHECIMENTOS: Saber discriminar produtos de limpeza. 
HABILIDADES: Atcnçlo e habilidade manual. 
RESPONSADIUDADE GERAL: Limpar e conservar loclla pl1blicos. 
NIVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Diretor de Oivislo ou Chefe de Scçlo 1 qual pertencer. 

FUNÇÕES ESSENCIAIS DO CARGO 
• Realiur a limpeza do local 
• Auxiliar na manutcnçlo do local. 

Ralizar o serviço de copa. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
• Varrer corredores, salas, elevadores, banheiros, alçadas, etc. 
• Passar pano umedecido com água e desinfetante no chio (cozinhas, banheiros, entrt outros). 
• Tirar pó dos móveis. 
• Limpar mesas, janelas, paredes, portas, divisórias e annArios. 
• Encerar o chão. 
• Guardar objetos nos locais determinados. 
• Lavu banheiros, uulcjos, pias e vasos sanitirios. 
• Fazer a limpcu dos utensílios de cozinha, inclusive caixas de marmitas, azulejos, pias e chio da cozinha. 
• Realizar limpeza e organiz.açlo das despensas de produtos e/ou alimentos. · 
• Tirar lixo. 
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• Solicitar ln!lteriais de limpei.a 10 almoxarifado. 
• Repor papel higi!nico no banheiro. 
• Fazer c:aíé. 
• Auxiliar na distribuiçlo de 6gua e caft nos setores. 
• Evcntualm:cnte auxilia cm ourras tarefas afim. 

CARGO: AOENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE- MOTORISTA 
ESCOLARIDADE: Ensino M~io Completo. 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarcam) bons semanais. 
REFEllNCIA SALARW.: Refcdncia inicial 8-1, da .,.ele saWfal dos Aptcs. . 
CONHECIMENTOS: Possuir Carteira Nacional de Habilitaçio u calepia D, DOÇOes bUicu de mcdnica de veiculos e conhecimento de 
localidades do municlpio. 
HABILIDADES: Atcnçlo eonccntnda, coordcnaçlo motora e oricotaçlo espacial. 
RESPONSABILIDADE GERAL: Diriair com rcsponsabilidadc. llUlpOnlndo pasou e malerials. 
NivEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Diretor de Divislo ou Chef'e de Scçlo a qual pencncer. 

FUNÇÕES ESSENCli\IS DO CARGO 
• Dirigir velculos. 
• Verificar cond~ de funcionamento do vdcalo. 
• Realizar transpones, respons1bilizando-se por pessoas • cargas. 

DESCRJÇÃO DETALHADA 
• Checar o painel de controle do veiculo, utilizando todot os accu6rios necaÃrios pu1 sinalizaçlo IM> tdnsito. 
• Ajustar blnco do motorista e retrovisores para que fiquem ldeqllldos ao uso. 
• Atcntat-se para sinalizações, respeiti-las e manter-se atualizado qunto A leaislaçlo e nomm ele ~io. 
• Ellaeionar o veiculo cm loe1is seguros e adequados. 
• Respeitar os limites de velocidade. 
• Respeitar o5 pedestres. 
• Verificar as condições climiticas, utilizando os equipamentos de segurança do veiculo ldequados ele ICOfdo com o clima e temperatuta. 
• Atentar-se para u próprias condições de saúde antes de 1uiar o ftfculo. 
• Guardar os vek:ulos cm local adequado. 
• Realizar a sinalizaçlo do local cm que a viatura estiver cs&ac:iouda (COQC/faixas) ou a ira an q• os servidores estiverem trabalhando. 
• Checar indicações do painel de controle do veiculo, eonstallllclo possfvcis altcraçOcs e tomando medidas adequadas para sua utiliuçlo. 
• Veriíicar as condições do veiculo par1 a circulaçlo. 
• Dirigir-se ao local responsivel pela manutcnçlo do veiculo, quando nec:cssúio ou de acordo com a frcqumcia estabelecida pela 

Seção/Divisto a qu1I pertencer. 
• Verificar nível de combustível. água e óleo. 
• Verificar a .calibragem dos pneus. 
• Conservar a organizaçlo e higienizaçlo dos ambientes intcmos e externos do ftfculo. 
• Observar constantemente dispositivos elâricos. 
• Checar equipamentos de squrança como cintos, nlidade de extintcxa de iac:&dio, limpUcires de pan~ lanternas, etc. 
• Checar instrumentos de primeiros soconos exislcatcs no veiculo. 
• Comunicar imcdi1t1mentc o superior no cuo de qualquer inqularidade com o vdc:ulo. 
• Levar e buscar documentos, malotes e/ou publicaç6cs. efetuando seu pratOCOlo de recebimento ou entrega. 
• Entregar cargas/materiais, auxiliando na carga e descarsa das vlaturu leves • pesadas. 
• Guiar viaturas, auxiliando no embarque e desembarque de passqeiros. 
• Transportar pessoas para o desempenho de suas ft.rnçõcs. 
• Anotar nas fichas du viatur1s os holirios de salda e chepda do veiculo e os percursos realiDdos ao dia. 
• Executar em confonnidade com sua 6rea de atuaçlo as demais atividades de competmcla da FUNPREV de acordo com as 

determinações de seu superior hicdrquico. 

CARGO: AGENTE EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO · OPERADOR DE COMPUTADOR . 
ESCOLARIDADE: Ensino M~io Completo. 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenm) horas ICmllllis. 
REFEÜNCIA SALARIAL: Referencia inicial C-1, da grade salarial dos Agentes. 
CONHECIMENTOS:-T6cnico e operacional na área de atuaçlo. 
HABILIDADES: Racioclnio numérico e lógico, conc:cntraçlo, sc:ruo aniúhico e lnlciadva. 
RESPONSABILIDADE GERAL: Manter o funcionamento adequado dos sistemas operacionais dos computadores. 
NivEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Diretor de Divislo ou Chefe de Scçlo a qual pertencer. 

FUNÇÕES ESSENCIAIS DO CARGO 
• Assegurar funcionamento de hardware e software. 
• Elaborar e garantir segurança das informações 
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• Monilontr sistemas. 
• Prestar atendimento ao publico c funcionários. 

DESCRJÇÃO DETALHADA 
• lnicialiur e desativar sistemas e aplic1tivos. 
• Confiaunar e desconfigurar hvdware. 
• Ralizar limpezas paiódicas dos cquipcneatos. 
• Asscgunar funcionamento de cquip1men10 reserva. 
• Analisar necessidades dos funcioMrios no que se refere ao uso de computadores, pmaramu e equipamc.ntos, tentando supri-las. 
• Pesquisar novos recursos na 6rca que atendam as necessidades da FUNPREV. 
• Alimentar cqui.,.mcntos com suprimcnios. 
• Solicitar novos progntm15, cquipuncntos e computadcxa. 
• Auxili1r na compnt de novos computadores. 
• Anexar e desanexar compu11docu cm redes. 
• Solicitar consertos. qu1ndo necessários. 
• Orientar funciodrios quinto 10 uso adequado dos equipamentos. 
• Veriíicar tempaatunt c umidldc do local onde te encontram os equipamentos. 
• Faur cópiàs de segurança (backup). 
• Controlar acesso de usuirios. 
• Crilr e cxcc:utar m:1usos de 1rmu.cnamcnto de dados. 
• Digitar dados. informações e textos. 
• Gerar dados, emitir bolccos e impressões. 
• Imprimir documentos, relatórios e 1visos. 
• Lançar infqnnaçOes cm sistema. 
• Controlar informações do sistema. 
• Atualiur cadastros da rede. 
• V eriíicar e alterar dados quando cnconlrldos cnos de infonlllçlo. 
• Prestar inf~Oes. 
• Atcndct reclamações e solucionar problemas. 
• Rcali:r.ar verificações na rede de informações, banco de dados e dlculos. 
• Encaminhar casos que nlo slo possíveis de resoluçlo pelo operador de compul8Çlo IO seu supervisor. 
• Orientar funcionários sobre o funcionamento e manejo dos listcnm. 
• Executar cm conformidlde com sua 6rca de atuaçlo as demais atividades de compcthia da FUNPREV de 1cordo com as 

determinações de seu superior hicrirquico. 

CAROO: AUXILIAR EM SAUDE ·AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
ESCOLARIDADE: Ensino M~io Completo + Cu"° Tbico de Eammagan. 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 30 (trinta) horas semanais. 
REFE~NCIA SAL~IAL: Referência inicial B-1, da ande salarial dos Auxiliara cm Saúde. 
CONHECIMENTOS: Conhecer procedimentos patÚIClltes ls ativw.dcs dcscmpeMadu pela Pericia M6Sica da FUNPREV. 
HABILIDADES: Habilidade manual, atcnçlo, controle emocional e COl1CSia DO Mclldimeato IO público. 
RESPONSABILIDADE GERAL: Auxiliar m~icos. outros licnicos 1 pmwcm ale!ldimeato aos segurados. 
NIVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Diretor de Divido ou Chefe de Seçlo 1 qual patencu. 

FUNÇÕES ESSENCIAIS DO CARGO 
• Efccuar pfl>CC(fimentos de acomodaçlo dol squrados. 
• Prestar wist~ncia aos segurados. 
• Org1ni1.1r ambiente de trabalho. 
• Auxiliar cm procedimentos espcciíicos da equipe tknica e máticos da Fllllâçlo. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
• Situar o seaurado em local adequado para ser atendido. 
• Exercer suas atividades cspcciíicas na afcriçlo dos sinais vitais, .m como: praslo aneriaJ. f"Rqubcia cardiaca e 1cmpa1tuna; 

vcrificaçlo de pno e mcdid1 do periciando. 
• Orientar os segurados e familiares desses sobR formas de buscar informaçiões. 
• Zelar pela segurança e pelo conforto do segurado. 
• Trabalhar cm conformidade com as normas e procedimencos de biosseaurança. 
• LIVlr e esterilizar as mãos antes e após cada pn>cedimcnto. 

Descartar material contaminado. 
• Auxiliar no controle da demanda de atendimentos dos scaunadol. 
• Apoiar os Médicos Periros singulares e: a Junta Médica cm suu atividldes. 

Atuar na Sala de Pericias Médicas, local de cume de lodos os servidores/segurados encaminhados pela SESMT. 
• Encaminhar os relatórios de alcndimcnto dos pcriciandos. 

Executar outras tarefas compatíveis com as exigências pana o excrcicio da funçlo e essenciais a Seção/Divisão a qual pertencer. 
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CARGO: TÊCNICO EM GESTÃO DE TECNOLOOlA DE INFORMAÇÃO- PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
ESCOLARIDADE: Ensino M~dio Completo+ T~ico cm lníom*ica ou similar Completo. 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quanmla) bom smmais. 
REFER~NCIA SALARIAL: Referc!ncla inicial C·I, da grade salarial dos T4cnicos. 
CONHECIMENTOS: Hardware e Rede, Rede de Comput9dores, Sistemas Opcncionais e Aplic:alivos, Desenvolvimento de Sistemas e Banco de 
Dedos e Propamaçlo. 
HABILIDADES: Racioclnio nultll!rico e lógico, demonstrar criatividade, Rcxibilidade o iniciativa. 
RESPONSABILIDADE GERAL: Manter o funcionamento adequado dos sistemu·opcnc:ionals cios computadores. 
NIVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Diretor de Oivislo ou Cbeíe de Scçlo a qul peneaccr. 

FUNÇÕES ESSENCIAIS DO CARGO 
• Projetar e impl1ntar sistemas e 1pticeções. 
• Ralizar manutençlo de sistemas e apliclções. 
• Selecionar ·m:ursos de trabalho. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
• Planejar ClapU e eções de tr1balho. 
• DcsenvolvéT programas e interface pfica. 
• Codificar propamas. 
• Compilar programas. 
• Tesw progremas. 
• Montar estrutura de banço de dados. 
• Prover sistemas de rotinas de segurança. 
• Gcnr aplic;ativos para installÇJo e gcrenc:iemento de sislcmu. 
• Documentar sistemas e aplicações. 
• Atualizar iníomtaç&s gráficas e textuais. 
• Atu11iur documentações de sistemas e aplicaçlla. 
• Converter sistemas e 1plicaçõcs para outra linpagcns ou pllt1romuis. 
• fornecer sÜpC>f1e t~nico. 
• Alterar sistemas e 1plicaçõcs. 
• Alterar estrutura de 1nnazcnamcnto de dados. 
• Monitorar desempenho e performance de sistemes e 1pl~. 

• Selecionar metodoloaias de desenvolvimcato de slslcmas. 
• Selecionar linguagem de programaçlo. 
• Selecionar ferramcnw de desenvolvimento. 
• Definir critérios ergonómicos de navegeçlo cm slstcmu e apllc:aç&s. 
• Executar outras tarefas compativeis com as cxipiu pera o cxcrclcio da íunçlo e essenciais 1 Scçlo/Divislo 1 qul pertencer. 

CARGO: TÊCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS· TÊCNICO DE ADMINISTRAÇÃO 
ESCOLARIDADE: Ensino M~ioffécnico Completo. 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas Mmlllais. 
REFE~NCIA SALARIAL: Referência inicial C-1, da gredc selaria! dos Tknicos. 
CONHECIMENTOS: Buico de lnfonnática. 
HABILIDADES: H1bilidade vetbaJ e escrita, organizlçlo, alel!Çlo conccau.da e coon1aaçlo viscMnoton.. 
RESPONSABILIDADE GERAL: Zelar pelo íuncionlll1ClllO adcqllldo do setor, ate11dendo fuacion6rios e público cm geral. 
NIVEL HIERÁRQUIÇO: Subordinado ao Din:tor de Divislo ou Chefe de Scçlo 1 qual pcnaccr. 

FUNÇÕES ESSENCIAIS DO CARGO: 
• Auxiliar na organizaçlo e no controle administrativo da Seçlo/Divislo. 
• Prestar sen:iços de atendimento ao público. 

DESCRIÇÃO DETALHADA; 
Realizar procedimentos administrativos da Scçlo/Divislo. 

• Elabonr oficios. memorandos, despachos, relat6rios, documentos diversos, etc. 
• Imprimir e fotocopiar documentos. 
• Realizar trabalhos de digítaçlo. 
• Conferir, organizar, localizar e arquivar documentos/proccssot. 
• Controlar a entrada, salda, localizaçlo e arquivamento de documentoslproccuos. 
• Criar e organizar arquivos eletrónicos. 
• Realizar, organizar e: atualizar cadastros ou rccadastramcntos de dados. 
• Realizar controle de agendamentos. escalas e demais documentos diversos. 
• Solicitar materiais necessários 1 ScçlolOivisio. 
• Atender ao telefone e ao público interno e externo. 
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• Enc•minhar pcssou aos tocais solicitados. 
• Receber e enviar informações por correio cletr6nico. 
• Elaborar minutas de convenlos e contratos. 
• Elaborar objetos nos processos de compras de c0t1sumo ou contrltlçlo de l«VÍÇOS. 

• Elaborar manuais peninentcs i ârea de a&uaçlo. 
• Inteirar-se dos trabalhot desenvolvidos em cada ScçlolDMslo, visando orleftllr e facilitar a obcençlo de dados, documentos ou outras 

solicitações dos supcriofcs. 
• Particip11r de estudos e projetos a serem elaborados e clcscnvolvidos na Fandaçlo. 
• Desenvolver e preparar expedientes adminisrralivos que se fizaan MCCSdrios, daado sçonc IS atiY~ cb Fundaçlo. 
• Receber, analisar e instruir pedidos de benc:Rcios previclenc!Uiol e os que venham 1 exdlir, nos.....,. da lcgisleçio vigente. 
• Requerer junto aos 6tglos de lotaçio dos segurados infOlllUIÇOel necetáriu 1 coecrulo de blMllcios previdellciârios. 
• Prestar todas as infonNções solicitadas pelos segurados e dependenles referente a documengçio necesslria pera protocolo dos pedidos 

refem1tes aos benefícios do plano de previcUncia social 
• Operacionilizar o sistema de Compensaçlo Previdencimia (COMPREV). 
• Operacionaliur o sistema Contábil, Financeiro e de Execuç1o Orçamcndria. 
• ôpeflcionaliur o sistema AUDESP do Tribunal de CoellS do Emdo de Slo Paulo. 
• Auxiliar no controle de credenciamento de ln1d1U~ Fiaaaccitu. 
• Auxiliar nó envio e recebimento, fisico e/ou di1i11I, de relatóriol liudrioe e de blvatiniclllOI. 
• Entrqar e retirar út loco documentos nu apelas benclriu. 
• Controlar e registrar 1 frequencia/aíastamc11tos dos servidora (aboDO, fúiu. licenças, ecc:.). 
• Veriíicar documentos de acordo com as nonnu da FUNPREV. 
• Realizar cadastramento e atualizações de us!Wios e serviços. 
• Confeccionar orpnoaramu, Ouxognmas e Cl'OllOpamal. 

• Realstrar p,rodutividade da SeçlolDivislo a qual pa1CDCCr. 
• Elaborv csllltlsticas. 
• Realizar e divulgar projetos e programas desenvolvidos na lrea em que lnbelha. 
• Colaborw no planejamento de ações do Soçloll>ivislo. 
• Propor altemativas de mudanças e mdborias de proc:cssos e coecrola. 
• Realizar pe;.qu isallevantamenro de dados. 
• Agendar reuniões e. posteriormente, elabanr atas. 
• Fornecer informações referentes à ârea adminlttrativa da Seçlo/Oivislo. 
• Atender reclamações e procurar solucioú-lu. 
• Executar outras tarefas compatíveis com IS exiabcias para o exen:lclo da íunçlo •essenciais ao CUJO de técnico. 

CARGO: ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRA TIVA E SERVIÇOS • ASSISTEN'Tt: SOCIAL 
ESCOLARIDADE; Ensino Superior Completo e rqistro no rapcctivo Conselho ele Classe. 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 30 (tri1111 horas semanais). 
REFEJlêNCIA SALARIAL: Referencia inicial C·I, da pldc salarial dos Especialislm TécDic:os 1. 
CONHECIMENTOS: Direitos Humanos, Estatuto do ldot0 e Legislaçlo pettineftte • atividede. 
HABILIDADES: Emp'atia, habilidade interpessoal, comu11lcadvo. 1n111ter siaalo. orpniaçlo e trabelbar Cll'I eqttipo. 
RESPONSABILIDADE GERAL: Prestar serviços usistcnciais aos segurados, informando-a de HUI direitos e deveNs. 
NIVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Diretor de Divíslo ou Chcl'e de Seçlo a qual pertencer. 

FUNÇÕES ESSENCIAJS DO CARGO 
• Realizar atendimentos aos segurados. 
• Desenvolv~r projetos que atendam IS 11cccssid8des da Fundaçlo. 
• Criar vinculos com outras entidades assistenciais. 
• Realizar trabalhos administrativos e buroc:dticos. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
Promover estudos sociocconômicos vl .. ndo. emisslo ele ptuec:er social,.,. substihlir o reconhecime•to o a manutcnçlo de direitos 
previdcncjjríos, bem como a decido mMico-pericial. 

• Rellliur avaliaç4o social quanto 10 acesso 1os direitos prevídeac:iúios e usistenciais. 
• Elaborar, executar, avaliar planos, proaramu e projetos na 6rea de~ IOCial e reabilitaçlo profissional. 
• Prestar atendimento e acompanhamenro aos usuários dos serviços praladoe pela FUNPREV e .os seus servidores ativos. aposentados e 

pensionistas. 
• Esclarecer junto aos beneficiários seus direitos e os meios de exerd-los, bem com estabelecer o processo de solução de problemas que 

emcrgimn de sua relaçlo com o RPPS. 
• Discutir com equipe profissional, estabelecendo metas de trabalho e iAtcrveftçlo. 
• Atender 1os seaurados. familiares. responsáveis, amigos e outras pessoas envolvidas, que possam prestar esclarccimenlos sobre a 

situaç1o do segurado. 
• Atender soiicitaçõcs de diversos órgãos competentes p11ra realizar atendimentos. 
• Fazer convocaçlo dos intcresS11dos no atendimento. 
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• Realizar visitu domiciliues, hospitalares e cm quaisquer lupra qac te fizer neccss6rio. 
• Averiguar da situaçlo cncontnda. 
• Levanrar hist6C'ico sócio econômico, ed11CKioaal e familiar do sepndo. 
• Examinar doçumcntos relacionlldos. i pn>blcm61ica do usúrio. 
• Orientar o usuário acen:a dos direitos pertinentes ao problema cm quatlo. 
• Orientar o usuário dos procedimentos necesArios pua 1tiaair acus obj9riwl. 
• Realizar encaminhamento do usuário para outras ariclmda, flUlldo julpr necatArio. 
• Encaminha~ usuários para atendimento mHico, psicológico ou demais profistiOMis da saúde, quando necesdrio. 
• Levantar necessidades, através de entrevistas e oblclnçlo das condiçOa da pclp"leçlo a qual alaldc. 
• Escudar projetos já existentes na ira do aleadUncnto IOCial. 
• EstNturar projetos de acordo com necessidades da conaunidade. 
• Solicitar pennisslo dos 6rglos competentes para a Rllbaçlo ele projetos. 
• AprcsalU o projeto para outras entidades usistaclais qwc elllllo Yiacallldas IOI propamu. 
• Planejar, desenvolver, executar projetos na úa, delimitando o p6blic:o alvo a ser atingido. 
• Estudar possibilidades de criar vlnculos com OllUU ntidades. 
• Trabalhar em equipe maltiprofwioul c:ona cacidada cpe .i' .._wolwaa ... .,. • ...._ 
• Fazer 1eompanhamento dos usdrios encaminhados para OldrU entidades. 
• Realízar relatórios, pareceres e laudos periodicamente e/o11 quando neca*io. 
• Elabonr e atualizar relal6rios referaiteS aos casos alcftdidos. 
• Fazer controle estatlstico da prcstaçto de serviços ofcrec:idos aos scauraás da Funda91o. 
• Realizar mensalmente a prova de vida dos inativos e pcuioaiscu da FUNPREV. 
• Executar em conformidade com sua 6ra de atalÇio u demais atiYidades de COlftllCl&Cia da FUNPREV de acordo com u 

determinações de seu superior hiairquic:o. 

CAROO: ESPECIALISTA EM OESTÀO ADMINISTRA TtV A E SERV1ÇOS ·CONTADOR 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo e rqlsuo no rcspcctivo Coasdbo de Classe. 
JORNADA BÁSICA (CAROA HORÁRIA): 40 (quarenta) horu ICllllll&b. 
REFEllNCIA SALARIAL: Refcdncia inicial C·I, da grade salarial dos Especialistas Túilic:os 2 
HABIUDADES: Racioclnio 16aico. atençlo concentrada, orpaiuçlo • npidcz e cxaticllo pua dlculos. 
CONHECIMENTOS: Acerca do Tribunal de COlltas, Leis de Respoasabilidade Fiscal, da.Contabilidade Nblica e suu alterações. 
RESPONSABILIDADE GERAL: Manter a contabilidade da lnsticuiçlo atualiDda. 
NIVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Diretor de Divislo o. Clldc de Seçlo a qual pertaDCcr 

FUNÇÕES ESSENCIAIS DO CAROO 
• Realizar procedimentos contibcis como. por exemplo, rcccitas, t.lanços, fiDançu, lançameatos, despesas, pres111r inf~ 

contibeis, orçamentos, etc. 
• Administrar os tributos da organ iuçlo. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
• Realizar a(ividades de supervislo, coordenaçlo ou exec:uçlo relatlvu i administraçlo fuaancelra e jMltrimo11ial, contabilidade e 

auditoria, compreendendo anilise, reaisuo e pericias coalibeis, de belanc:etes, e.1Mço e~ coadbeis. 
• Elaborar, implantar, fiscalizar a aplicaçto de plano de coatu. 
• Realizar tomada de contas. 
• Examinar processos e emitir pareceres coaclusivos. 
• Colaborar na elaboC'açlo de estatlsiica c:coa&nica e fmaaccin do 6rllO e fonaecer dados estaristicos de sau atividades. 
• Acompanhar eJtecuçlo ()l'Çamentiria. 
• Proceder i ·anilise e avaliação das auditoriu realizadas. 
• Orientar, sob o ponto de vista contibil, o levantamento dos bens jMltritnODiais da Fundaçlo. 
• Conferir os dados contibcis mensais da Administnçlo Direta, Indireta e Lcablatlvo Consolidlldos. 
• Conferir mensalmente os procedimentos da cxccllçlo orçamadria e ftnancefra da FUNPREV. 
• Acompanhar mensalmente a confcRncia dos procediiMatol da cxccuçlo orçmmndrili e fiaanccira dà Fltfldaçlo. 
• Elaborar e publicar os dados contibcis mensais, bimestrais. trimestrais e quadrimestrais cm atendimento is legislações vigentes. 
• El1borar e encaminhar as Prcs11çõc:s de Contas Anual ao Tribuaal de Contas do Estado de Slo Paulo e amara Municipal. 
• Proceder aos cilculos mensais dos cncaraos sociais. · 
• Escl1rcc:er dúvidas e/ ou orientar quanto aos procedimentos contibcis lepis. 
• Prcs1ar infonn1çõc:s e emitir documentos contábeis, quando solicitados. 
• Orientar o preparo da prcstaçlo de conta. 
• Elaborar e ·encaminhar as informações referentes i Lei de Responsabilidade Fl1eal, de acordo com o Tribunal de Contas do Es1ado de 

Slo Paulo e Secretaria do Tesouro Nacional. 
• Elaborar rotinas contibcis, financeiras e orçamcntiriu. 
• Planejar. organizar, coordenar e eJtccutar atividades contábeis. 
• Participar na elaboração do orçamento-programa. 

Supervisionar o registro de operações contibcis e levantamcnlo de balanço e balancetes patrimoniais, ccon6mieos e: financeiros. 
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• SupctVisionar e coordenar 1rabllhos de auditoria . 
• Coordenar ou executar o cumprimcnlo dos pruos de cnuep cm atendicaano i Lqislaçlo vtSClftc . 

• Opcncíon1lizar o sistema Contábil, Financeiro e de Exccuçlo Orçamca1'1ia • 

• Operacionali1.1r o sislema AUDESP do Tribunal de COfttll do EstlClo de Slo Paulo . 
• Desempenhar outras tarefas de supervislo, quando nccadrio • 

• Executar outras 11refas compativcis com as cxipcias pua o exm:lcio da f'tlllçio e csscnc:ials a Scçloll)ivislo a qual pertencer . 

CAROO: ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -ECONOMISTA 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo e registro no respectivo COCllClho dCOuse. 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÂRJA): 40 (quarmta) bons ICNUÍI. 
REFEÜNCIA SALARIAL: Referàtcia inicial C· I, da lflde salarial dos Especialistas Tblcos 2 
CONHECIMENTOS: Leis. municipais, estaduais e f'cdcnb e Wsico de ial'onn6dca. 
HABILIDADES: Racioclnio verbal e numérico, mem6ria visual e 1ta!Çlo conc:et1tndL 

RESPONSABILIDADl! GERAL: Pelos recursos ccOll6micos da lutit•içlo. 
NlvEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Diretor de Olvido ou Cbefe de Seçlo a qual pertencer. 

FUNÇÕES ESSENCIAIS DO CARGO 
• Otimizar recursos. 
• Realizar estudos macrocc:onõmicos. 
• Assessorar na el1boraçlo. controle e exccuçlo de orçamcntOS. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
• Formular planos para o incremento du atividades cc:on6micu da FUNPREV. 
• Analisar processos. 
• Dar orientaçlo técnica e fornecer informações sobre a adminiltrlçlo de nep\c:ios. 
• Analisar levantamentos de custos dos serviços da Fundtçio, visando a 1KlouliDçlo da utilizaçlo cios recursos públicos. 
• Aaalisar conjuntura. 
• Realiiar análises setoriais e regionais. 
• Analisar ambiente polltico-institucional. 
• Analisar tcndencils de longo pnm. 
• Construir cenirios. 
• lnterpmar dados c:statlsticos e matemáticos. 
• Fazer previsões de alteração e traçar planos econômicos. 
• Asscssonr 1 tomada de dccisllcs cstrat.icas do poder cxccutiYo. 
• Analisar dados relativos a 1plicaçlo e resultados da polkica lribudria muaicipal, propondo SÔI~ pera a melhoria da arrecadaçlo 

com justiça social. · 
• Estimar impactos sociais. 
• Realizar c5tudos de implantação de projetos veriticand(> seu impacto no desenvolvimento do munic:lpio, através de anilisc de custos 

bcneflcios. 
• Execuw outras 11rcru compatíveis com as exi&Cncias para o cxerclclo da filnçlo e essenciais a Seçlo/Divislo a qual penenccr. 

CARGO: ESPECIALISTA DE GOVERNO • PROCURADOR JUIÚDICO 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo (badwclato cm Dimto) e regislro illsaiçlo aa Ordem dos Adwpdos do Brasil (0.A.B.). 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 30 (lrinta) horas semanais. 
REFE~NCIA SALARIAL: Rcfcttncia inicial "C·I ", da ande salarial dos EspeeialiltlS de Oowno. da Lei Mtmiéipll a• 6.006/2.010. 
CONHECIMENTOS: Conhecimento especifico em direito e bUico de infonn6dc:a. · 
HABILIDADES: 

• Leitura, compreensio e elaboração de textos, atos e documentos jurfdic:os ou normativos, com a devida utiliuçlo das normas técnico
jurldic:u; · 

• lntcrprctaçlo e aplicação do Direito, considerando a compreendo adequada dos fcn6menos pollticos, sociais, econ6micos. subjetivos e 
psicoló1icos, dentre ouuos; 

• Pesquisa e utilizaçlo da lcgislaçlo. da jurisprudência, da doulrina e de ouuu fontes do Direito; 
• Adequada atuaçto 1tcnico-juridic:1, cm diferentes insdnclas. admialsnúvu ou judic:iais, c:om a clcvicla u&ili~ de processos, atos e 

proc:cdimcnlos; 
• Correta utilizaçlo d1 tcmtinologia juridica ou da Ci~ia do Dileico; . 
• Utilizaçlo de nicioclnio jurldico, de argumentação, de pcrsuUlo e de rcllcxlo critica e xnsivd, bem como capacidade mct1fórica e 

an1lóaica: 
• Julgamento fundamentado o tomada de dccisõos; 
• Domlnio de tecnologias e mttodos alternativos para pennanente comprcenslo e aplicaçio do Direito; 
• Compreensão e: relaçilo dos fundamentos filosóficos e teóricos do Direito com sua aplicaçlo pritlca: 
• Capacidade de argumentação; 
• Habilidade de relacionamento interpessoal; 
• Habilidade ve1bal; 

Proatividadc. 
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RESPONSABILIDADE GERAL: Defender os interesses da Fundaçlo de Prcvicl&cia dos Sctvidores Púb~icos Municipais Efetiws de Baun111CN 
aspectos juridicos, judiciais e extrajudiciais, em diíereates insdnciu. edmÜÚlúllivu ou judiciais, com~ devida utiliDçlo de processos. ICOI e 
procedimentos. 

NIVEL HIERÁRQUICO: Subordinado i Praidincia da Fundaçlo ele Pmlcl&icia dos Servidora Públicos Muicipais Efetivos de Bauru • 
fllnpRY. 

FUNÇÕES ESSENCIAIS 00 CARGO 
• Defender os intcn:ues da Fundaçlo de Prcvídmcla doe Scrvidonls Públicos Mu11icipais Efetivos de Bauru nos aspcclOs jurldicos, 

judiciais e cxtnjudiciais, cm difcmites insdnciu. edmiaisantivu ou jlldiciais, com a devida atiliaçlo de processos, atos e 
procedimentos. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
• Rcpn:sentar, na qualidade de procundor, a Fuadaçlo de Pmid&cia dos ~ P6blic:os Muaicipeis Efccivos de Biuna cm juizo ou 

cxtnjudicillmcntc, ativa e pusivamcritc. nos termos da lqlslaçlo pn>eaSllll (civil, pcaaJ e admioislratlva) viacnte. sempre visudo o 
interesse público: e praticar todos os demais atos incrutcs i ..tvcacia pl'lbllca. 

• Acompanhar e atuar cm processos admini*1divos cm trami-.çlo ao Tribual de Colltas do Esllido ele Slo hulo. Minlsürios Públicos, 
cm órglos da AdministniÇlo Direita e/ou lndlma e junto aos Podem l.qisllli\IOI de quisqlMr das csfau de Govcmo, quaado houver 
inrc:rcssc da Fundaçlo de Prcvidbicia dos Servidores PúblÍCOI M1111lcipais Efetivos de Bauru. 

• Examinar previamente e aprovar as minutas de editais de lici&açlo, contrllOI, acordos, conv&tios e ajUICcs a serem firmados pela 
Fundaçlo de Prcvldmcia dos Servidores PVbllcos Municipais Efetivos de Blllna, nos rcrmoa do pedplo inico, do artigo li. da Lei 
Federal n• &.666/1993. 

• Examinar previamente os editais pera coaanos ou scleç6es p6bllcu, mÍIMlllS de IDlepl'Ojet°' de leis. decretos, moluç6es. portarias 
etc., nos termos do Regimento Interno da Fundaçlo de Pmld&c:ia doe Semdora P6bllcos MmUcipais Ef'edvos de Bauru. 

• Nos termos das Constituições Federal e do Esudo de Slo Paulo, bem como obtervudo-te 1 Lei. Qrslnlca do Municlpio de Bauru, 
realiar an6lise prévia da eventual inc:outitucionalidade e/ou illplidlde clol atot admill~ t:loa .....no. emaudos "° lmbito 
desta Fundaçlo de Prcvidbicia dos Savidola· Públicol M•icipú EtetMI de 8111n1: f'aar oblcnlr OI pMcfpÍOI constituc:loalls da 
Administraçlo P~blica, nos termos do artigo 37, •caput", da CCIDltihliçlo Federal. IU....., 81 ptovid&acias cablwit pen 
regularização do ato, sua revog1çlo ou anulaçlo, nos tcnnos da jurispnidhcla dominante. · · 

• Emitir manifcsuções e pareceres jurldicos, quando solicitado e laouver díividajurfdlca envolvida. 
• Cclcbrar acordos judiciais cm todas as illsdnciu. bem como acocdos ldmilllmátivos aa todu u DmsOa, tempre que houver interesse 

público. confonne anumcia prévia da Praidmcia da FWldaçlo de Pn:Yid&cla dos Servidora P6blicol Muicipals Efetivos de Bauru. 
ou. se o caso, de dclibcraçlo por seu Conselho Curador, nos termos da Lei Municipal n• 4.130/2002 ou lqitlaçlo municipal cm visor. 

• Prestar auxilios diversos, consultas verbais a servidores e coleps de trabalho. aueaonr as ~Chefias. Conselhos e Prcsidtncia 
da Fllftdaçlo de Prcvidmcia dos Servidores Nblicol Municipeis Efedvos de a-na, compor COlniss&I, pnsidir seslGcs e/ou reuni&:s 
quando assim detenninado ou estipulado 111 Ponlria de ~ da Comistlo ou da Rcuilo., ou na lcaislaçlo municipal. cicpcdir 
processos administrativos, despachos etc. 

• Executar outras tarcfu compatlveis com u exigfncias .,.... o cxen:lcio da fiançlo e csscacilit a Seçloll)ivislo a qual pertencer. 

CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE • MÉDICO 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior completo cm Medicina e registro no CRM. 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 15 (q11in21e) horas semanais. 
REFE~NCIA SALARIAL: Rcfmncia inicial C-1 da .,-. salarial dol Especialillas cm Saúde. 
CONHECIMENTOS: Conhecimentos das enfermidades gerais e relacionadas 10 trDDto • erpomia e lcaisl8çlo Clpcclíica da irca. 
HABILIDADES: Lidar com situações adversas, demonstrar rapidez ele pcn:epçlo, iniciativa pera resolvs problemas, propor novas ahemativu, 
tomar decisões e manter siailo. 
RESPONSABILIDADE OERAL: Promover ações de pericias ~icas e iaterwaçOcs q9e promovam 1 salide do lrlbdtador. 
NfVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Diretor de Dlvislo ou Chefe da Scç1o a qul )ICltalccr. 

FUNÇÕES ESSENCIAIS 00 CARGO 
• Reali7.ar perfciu médicas e exames mHicos acrais. 
• Proaramar ~auxiliar em atividades de~ da saúde do trabalhador da Fundaçlo. 
• Elaborar documentos ~icos. 

• Zelar pelo uso correto dos materiais utilizados. 
• Orientar pacientes, íamilia~s. profissionais e eventuais óralos. 
• Realizar encaminhamentos. 

DESCRJÇÃO DETALHADA 
• Rcali7.ar exames médicos admissionais, periódicos, periciais, dcrni~ an61isc de go7,0 de licença sal'lde, 1ratamcnto de pcssoes da 

íamUia. ex•~ para comprovaçio de deflc~cia flsic:a ou licença ma&cmict.dc. 
• Realizar demais exames solicitados pela FUNPREV. 
• Realizar pericia médica cm filho/pretenso dependente de servidor para avcriauar condiç6cs para recebimento de ajuda de cus10. 
• Elaborar, planejar e executar prognmas de conlrolc médico da saúde ocupacional, prevençlo de doenças, acidcn1cs de 1rubalho. 
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• Repassar seus c:onhccimcntos na •reapara demais profissionais cavolvidos. 

IPROC. Ni 
_FOLHAS 

Faur uso de sistcmu informatizados pua inclullo, cxcludo e aerenciamato de pronhl6riol inHlcos ·c1os scrviclorcs. 
• Emitir a.udos periciais. 
• Elaborar relatórios. emitir pareceres e: declarações, de ollcio Oll IClllPft que IOlicitado. 
• Atestar necessidade de relocaçlo do servidor devido ao qllldro de allde ........... 
• Atestar possibilidade de: o servidor voltar ao trabelho ou COlltilluçlo do~. 
• Solicitar materiais, quando necc:ss6rio. 
• Atentar-se para o proc:c:sso de higicniiaçlo dos materiais uriliudos. 
• Zelar pelo aso adequado dos equipamc:atos -.Slcos utiliZldos. 
• Orientar pacientes e: familiares sobre: .. c:ondiçOcs de sailde e lafomlar me os proccclialcntos raliZldos. 
• Indicar possibilidades de: tratamento, aconselhando o m1is IClequado pia o C9IO. . 

• Notificar a vi1ilãncia sanit•ria diante de casos de donçlt iaf~ inediaalc coatamiftaçlo por alimentos ou demais 
produtos que: possam se: alastrar para populaçlo local ou muaicip9l • 

• Encaminhar casos para os órglos de oriacm. 
• Realizar encaminhamentos de eximes para profissionais da U.-.Sica ou de outras 6rca. 
• Prescar auxilio como Assistente T6c:nico e manifestar« cm proccuosjadic:lals. 
• Participar da Junta Mbfica Oficial. emitindo parecer conctum quamo 6 cancteriDçlo da invalidez para bcncíicios previdcnc:i6rios. 
• Realizar pericias e procedimentos administrativos rdatiVOl 6 6rea 8*lica. · 
• Execvtar outras tarefas compatlveis com as cxi1enciu para o cxen:lclo da funçlo e cstc11clais a ScçloJDlvislo a qual pcncncu. 
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PROC. te-!3-~,__....,.. 
. FOLHAS _ ---""""_i:..._"'"" _ .... _-_-_. _ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO · 

LEI N• 4830 DE 17 MAIO DE 2 

PROC. N•-"--........ ~f--__..,,_ 

FOLHAS 

TRANSFORMA O SERVIÇO DE 
PREVIDÊNCIA DOS ~UNICIPIÁRIOS 
DE BAURU - SEPREM - NA 
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU • 
FUNPREV. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos do art. S 1 da Lei Orgânica do · 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

TiTULQI 

DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICCS MUNICIPAIS EFETIVOS 
DE BAURU - FUNPREV 

CAPITULOI 
DA TRANSFORMAÇÃO, NATUREZA JURIDICA, SEDE e FORO 

CAPITULO li 
DOS OBJETIVOS - Art. 3° 

CAPITULO Ili 
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - Art. 4° 

Seção 1 
Dos membros do Conselho Curador, do Conselho Fiscal e da Presid~ncia - Art. 5º 

Seção li 
Do Conselho Curador - Art. 1 O 

Subseçlo 1 
Da Competencia do Conselho Curadqr - Art. 14 

Subseção li 
Das Atribuições do Presidente do Conselho Curador - Art. 15 

Subseção Ili 
Das Atribuições do Secretário do Conselho Curador - Art. 16 

Seção IV . 
Da Presidência da FUNPREV - An. 17 

Subseção 1 
Da Comperência do Presidente da FUNPREV - An. 20 
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Scçio V 
Do Conselho Fiscal - Art. 21 

Subseçlo 1 
Da Competfncia do Conselho Fiscal - Art. 23 

Subseçlo li 
Da Eleição dos Membros do Conselho Curador, do Conselho Fiscal e seus Suplentes - Art. 24 

Seçlo VI 
Da Gestlo - Art.33 

TITIJLO li 
DO REGIME DE PREVIDêNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

CAPITIJLO 1 
Do Plano de Beneflcios 

Scçlo Única 
Das Disposições Gerais - Art. 49 

CAPITIJLO li 
Dos Beneficiirios - Art. 52 

Seção 1 
Dos Segurados -Art. 53 

Seçlo li 
Dos Dependentes - Art. 55 

CAPITULO Ili 
Das Inscrições 

Scçiol 
Dos Segurados 

Subseçlo 1 
Da Inscrição do Segurado - Art. 56 

Subseção li 
Da Suspensão da Inscrição de Segurado - Art. 58 

Subseção Ili 
Do Cancelamento da Inscrição do Segurado - Art. 59 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Seçlo li 
Do Deperi.~tc 

Subseçlo.I 
Da Inscrição do Oepejldentc - Art. 60 

Subseção li 
Da Perda de Qualidade de Dependente e Çaneelamento da lnscriçlo - Art. 61 

CAPITULO IV 
Da Base de Contribuiçlo 

Seção Única 
Das Disposições Gerais - Art. 62 

CAPITULO V 
Da Contagem do tempo de contribuiçlo e de serviço - Art. 63 

CAPITULO VI 
Das Prestações em' Geral 

Seção 1 
Das Espécies de Prestações-Art. 73 

Seção li 
Dos Perlodos de Carencia - Art. 79 

Seçlo Ili 
Do Cálculo do Valor dos Beneficios 

Subseção Única 
Do Salário-de-beneficio ..: Art. 81 

Seção IV 
Do Reajustamento do Valor dos Beneflcios - Art. 85 

Seção V 
Dos Beneílcios 

Subseçlo 1 
Da Apo~tadoria por Invalidez - Art. 86 

Subseçlo li 
Da Aposenradoria por Idade e Tempo de Contribuiçlo-Art. 92 
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DA FUNDAÇÃO DE PREVID~NCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS 
OE BAURU - .FUNPREV 

Art. 1° -

§ 1º. 

§ 2º. 

Art. 2° • 

Art. 3º · 

Art. 4° • 

Art. 5° · 

CAPÍTULO! 

DA TRANSFORMAÇÃO, NATUREZA JURÍDICA, SEDE e FORO 

O Serviço de Previdência dos Municipiários de Bauru-SEPREM·, autarquia municipal, fica 
transformado na Fundação de Previdênéia dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de 
Bauru - FUNPREV • entidade descentralizada da Administtação Pública Municipal, com 
personalidade jurldica de direito público, com autonomia patrimonial, administrativa, 
financeira e contábil. 

VETADO. 

VETADO. 

A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru -
FUNPREV, tem como sede e foro a cidade de Bauru, Estado de São Paulo. 

CAPITULO li 
DOS OBJETIVOS 

A FUNPREV, tem por objetivo: 

1) Gerir o regime de previdência social dos servidores públicos municipais efetivos da 
Administração Direta, Autárquica., Fundacional e da C4mara Municipal de Bauru, com 
base em nonnas gerais de contabilidade, de modo a garantir o seu equillbrio finance iro e 
atuarial; 

li) Gerir os recursos previdenciários. 

CAPITULO Ili 
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Constituem órgão deliberativo, fiscal e administrativo da FliNPREV, respectivamente: 

1- Conselho Curador; 
li- Conselho Fiscal; e, 
111 - Presidência. 

SEÇÃOI 
Dos membros do Conselho Curador, do Conselho Fiscal e da Presidência 

Os membros do Conselho Curador, do Conselho Fiscal e da Presidência devem pertencer aos 
quadros de servidores ocupantes de cargos efetivos, ativos ou inativos, da Administração 
Direta. Autarquias, Fundações e Cãmara Municipal. 
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Parágrafo Único - Somente poderá integrar o Conselho éurador, o Conselho Fiscal ou a Presidência o servidor 
ativo ou inativo que contar no mlnimo com 3 (tr6s) anos de serviço público municipal, não ter 
sido condenado em processo criminal com sentença transitada em julgado ou punido 
administrativamente e nem estar respondendo à sindicãncia ou processo administrativo. 

Art. 6° -

§ lº -

§ 2º -

§ 3º -

Art. 7º -

Art. 8° -

O mandato dos membros dos Conselhos e a Presid~ncia será de 02 (dois) anos, a contar da 
nomeação, possibilitando uma única ~nduçlo por igual periodo . 

Os membros dos Conselhos e a Presid!ncia pcrmaneccrlo no exen:icio das funções para as 
quais foram eleitos até a data da investidura de seus sucessores. 

No caso de vacãncia do cargo de membro efetivo, o respectivo suplente assumirà até a 
conclusão do mandato e no caso de vadncia do cargo da Presidancia da FUNPREV, o 
Conselho Curador elegerá outro membro para concluir o mandato. 

A posse dos cargos constantes deste artigo.dar-se-6 na mesma data. 

Perderá o cargo de membro do Conselho Curador, do Conselho Fiscal e a Presidência aquele 
que: 

1 - Automaticamente, faltar a t~ (3) reuniões consecutivas ou a cinco (S) alternadas, sem 
motivo justificado. 

li - For punido, em decisão final, em processo administrativo ou em processo criminal por 
infração patrimonial ou contra a Administração Pública, com sentença transitada em 
julgado. 

Ili - For nomeado ou assumir cargo ou função publica de confiança. 

Os membros do Conselho Curador e do Conselho Fiscal receberão remuneração equivalente a 
02 (dois) pisos (Padrão 1-A) da grade salarial de oito horas dos Servidores da Prefeitura 
Municipal de Bauru e nlo poderão se afastar de suas funções originais, salvo para o periodo 
necessário destinado a realizar dilig&lcias, estudos e reuniões no desempenho das suas 
atividades de Conselheiros previstas nesta lei. 

§ 1 º - O Presidente da FUNPREV se afastará das suas funções originais com todas as vantagens do 
cargo e receberá além de seus vencimentos normais, uma remuneração equivalente a 04 
(quatro) pisos (Padrão 1-A) da grade salarial de oito horas dos Servidores da Prefeitura 
Municipal de Bauru 

§ 2º - Os suplentes dos Conselhos quando convocados em razio de faltas ou impedimentos dos 
titulares farão jus a rcmuneraçlo proporcional.· 

§ 3º - Os titulares dos cargos ocupados nos Conselhos. em razão de suas faltas ou impedimentos, 
perderllo a remuneração proporcional às ocorrf!'lcias. 

§ 4º - As remunerações de que tratam este artigo e paràgrafos serio pagas pelos cofres da 
FUN PREV. 
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Art. 9° -

Art. 10 -

Art. 11 -

PREFEITUM MUNICIPAL DE lJAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Não poderão integrar o Conselho Curador, o Conselho Fiscal e a Presi~ncia da FUNPREV, ao 
mesmo tempo, representantes que guardem entre si relação conjugal ou de parentesco, 
consangüíneo ou afim e de convivencia: até o terceiro grau, inclusive. 

Seção li 
Do Conselho Curador 

O Conselho Curador é constitufdo inicialmente por 04 (quatro) membros, da seguinte forma: 
1 - 02 (dois) membros titulares e . seus respectivos suplentes, indicados pelo Poder 

Executivo; 
li - 02 (dois) membros titulares e seus respectivos suplentes, eleitos, sendo os 02 (dois) 

primeiros mais votados os tirulares. 

O Presidente, o Secretário do Conselho Curador e o Presidente da FUNPREV serão eleitos 
entre os seus membros, na primeira reunilo oficial. 

Parágrafo Único - A partir da sua eleição o Presidente da FUNPREV ficará automaticamente impedido de 
integrar o Conselho Curador. 

Art. 12-

Art. 13 -

Art. 14-

O Conselho Curador poderá reunir·se, ordinariamente, mensalmente, e só poderá deliberar 
com a presença de pelo menos 213 (dois terços) dos seus membros, devendo a decisão ser 
através da maioria simples dos votos dos presentes. 

O Conselho Curador pode ser convocado êxtraordinariamente pelo seu Presidente, ou através 
de requerimento assinado por maioria dos seus membros. 

Subseçlo 1 
Da Competen~ia do Con.selho Curador 

Compete privativamente ao Conselho Curador: 

1 - Aprovar e alterar o Regimento da FUNPREV, através de votação de 213 (dois terços) 
de seus membros; 

li - Eleger o seu Presidente e Secretjrio, bem como o Presidente da FUNPREV; 
111 - Participar, avaliar e acompanhar sistematicamente, a gestlo administrativa, contábil, 

econômica e financeira dos recursos; 
IV - Estabelecer normas gerais de contabilidade e atuária de modo a garantir o equilíbrio 

financeiro e atuarial da Fundação; 
V - Autorizar a aceitação de doações; 
VI - Autorizar a alicnaçlo ou aquisiçlo de bens e direitos; 
VII - Detenninar a reali~ção de inspeções e auditorias por inspetores ou auditores 

independentes; 
VIII - Acompanhar e apreciar atrav~s de relatórios gerenciais a execução dos planos, 

programas e orçamentos da Fundação; 
IX - Autorizar a celebração e rescisão de acordos, convenios e contratos ern todas as suas 

modalidades ainda que sob a forma de prestação de serviços por terceiros; 
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X - Aprovar a prestação de contas anuais a ser remetida ao Tribunal de Contas do Estado 
-TCE; 

XI - Aprovar o encaminhamento, ao Prefeito Municipal, da proposta orçamentária anual e 
dos pedidos de C~itos Adicionais; 

XII - Apreciar sugestões e encaminhar ao Prefeito Municipal as propostas de modificação 
desta lei, devidamente justificadas, inclusive quanto as alterações das alfquotas de 
custeio do plano de previdbtcia; 

XIII - Julgar, em grau de recurso, atos e decisões proferidas pela Presidencia da FUNPREV; 
XIV - Orientar e decidir, sobre eventuais lacunas, omissões ou obscuridade sobre situações 

relacionadas à previdencia disci~linada nesta lei; 

Parágrafo Único - As alterações da estrutura técnico admlnistrativa da FUNPREV, a criação de cargos e plano 
de carreira dos servidores, se fart por lei de inidativa do Poder Executivo, desde que haja 
proposta prévia fundamentada do Conselho Curador. 

Art. 15 -

Art. 16 -

Art. 17 -

Art. 18-

Art. 19-

Subseção li 
Das Atribuições do Presidente do Conselho Curador 

Ao Presidente do Conselho Curador compete: 

1 - Convocar as suas reuniões ordinárias e extraordinárias e presidir seus respectivos 
trabalhos; 

li - Convocar, nos casos de aus&lcia ou impedimento do membro do Conselho Curador, o 
seu suplente; 

Ili - Apresentar o balanço anual ao Prefeito Municipal, à Cimara Municipal e ao Promotor 
de Justiça Curador de Fundações, até quinze ( 1 S) dias após a data fixada ao Presidente 
da FUNPREV, caso o mesmo não o faça até o dia 30 de março de cada exercício. 

Subseção Ili 
Das Atribuições do Secretário do Conselho Curador 

São atribuições do Secretário do Conselho Curador: 

1 - Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos temporirios; 
11 - Secretariar as reuniões do Conselho Curador; 
Ili - Indicar outro membro para secretário na ocomncia do inciso 1. 

Seção IV 
Da Presid&ncia da FUNPREV 

A FUNPREV será representada por um Presidente, eleito pelo Conselho Curador. 

VETADO. 

O Presidente da FUNPREV não pode fazer parte, ao mesmo tempo, do Conselho Curador ou 
do Conselho Fiscal. 
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Art. 20 -

Art. 21 -

Art. 22 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO OE SÃO PAULO 

Subseção 1 
Da Compet~ncia do Presidente da FUNPREV , 

Ao Presidente da FUNPREV compete: 

1-
li -

Ili -

IV-

V-
VI-

VII -

VIII -

IX -

X-

XI -
XII -

Representar a FUNPREV, judicial ou extra-judicialm~te; 
Cumprir e fazer cumprir a legislação, bem como 'as deliberaçGes do Conselho 
Curador; : 
Elaborar o orçamento anual e plurianual da FUNPREV. juntamente com o Conselho 
Curador e Fiscal; 
Propor ao Conselho Curador a abertura de cr~ito~ adicionais suplementares e 
especiais, quando necessitar; 
Constituir comissões; 
Solicitar do Conselho Curador autorização para celebrar e rescindir acordos, 

I • 

convênios e contratos em todas as suas modalidades, ainda que sob a forma de 
prestação de serviços por terceiros; , 
Decidir em primeira instJncia pedidos e pareceres em !processos admi"nistrativos no 
âmbito da FUNPREV; 
Admitir, demitir, contratar, transferir, exonerar, dispensar servidores, bem como 
praticar todos os demais atos, rcl~tivos ao pessoal 'diretamente vinculado pela 
FUNPREV; ' 
Movimentar contas bancárias, assinando conjuntamente Çom o responsável financeiro 
da FUNPREV, cargo que sera definido na estrutura cri~ pelo artigo 18 desta Lei; 
Efetuar ou determinar o recebimento de todas as importlncias devidas a FUNPREV, 
encaminhando à Contabilidade os elementos necessirios à escrituração e à 
fiscalização; 
Praticar todos os demais atos administrativos, inerentes à FUNPREV; 
Apresentar o balanço anual ao Prefeico Municipal, à ctmàra Municipal e ao Promotor 
de Justiça Curador de Fundações, até o dia 30 de março de

1 

cada exerclcio. 
1 

Seção V 
Do Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal é constituído por 04 (quatro) membros, da seguirite forma: 
1 

1 - 02 (dois) membros titulares e seus respectivos suplent~s, indicados pelo Poder 
Executivo; e, 

11 - 02 (dois) membros titulares e seus suplentes, eleitos, sendo os primeiros mais votados 
os ti tu lares. 

Aplicam-se a este Conselho, as mesmas condições. pressupostos, prazos de mandatos, 
impedimentos, supl~ncia e demais critérios .estabelecidos para a tomposição do Conselho 
Curador. ' 

Parágrafo Único - O Presidente do Conselho Fiscal somente votará quando ocorrer empare nas decisões. 
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Subseçlolll 
Do Auxflio-doênça - Art. 96 

1 

Subseçio IV 
Do SalArio-famllii -Art. 102 

Subseçto V 
Do Saltrio-matemidade - Art. 113 

~. Subseçlo VI 
Da Penslo por m~e - Art. 11 S 

Subseçlo VII 
Do Auxflio-recluslo-Art. 120 

Subseçlo.V.tll 
Do Auxflio-acidente - Art. 121 

Seçlo VI 
Das Disposições Diversas Relativas às Prestações - An. 122 

Seçlo VII 
Da Gratificação Natalina - Art. 138 

TITULO Ili 

·ee DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

CAPITULO ÚNICO 
Dos Serviços de Reabilihlçlo Profissional - Art. 139 

TITULO IV 

CAPITULO 1 
Das Disposições Finais - Art. 141 

CAPITULO i1 
Das Disposições Transitórias - Art. 165 

TITULO 1 
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Art. 23 • 

Art. 24 • 

Subseção 1 
Da Competência do Conselho Fiscal 

Compete privativamente ao Conselho Fiscal: 

1 • 

li . 

Ili . 
IV· 

V-

VI· 

Fiscalizar os atos dos membros do Conselho Curador e da Presidência da FUNPREV e 
verificar o cumprimento de seus deveres legais e regulamentares; 
Aprovar os balancetes mensais ou balanço anual da FUNPREV, emitindo pareceres 
e/ou recomendações complementares que forem julgadas necessárias a serem 
cumpridas pelo Conselho Curador, 
Manifestar-se sobre os relatórios exarados pelo Conselho Curador; 
Examinar todas as contas, escrituração, documentos, registros contábeis e demais 
papéis da FUNPREV, suas operações e. ainda, demais atos praticados pelo Conselho 
Curador; 
Examinar os resultados gerais ~o exerclcio e proposta orçamentária para o exercício 
subseqüente, sobre eles emitindo pareceres; . 
Praticar todos os atos de fiscalização que forem julgados necessários ou 
recomendáveis, para o fiel desempenho de suas atribuições e compctencias. 

Subseção li 
Da Eleição dos Membros do Conselho Curador; do Conselho Fiscal e 

Suplentes que representarão os Servidores Efetivos 

Os membros titulares e suplentes do Conselho Curador e do Conselho Fiscal que representarão 
os Servidores efetivos serão escolhidos através de eleição direta e secreta, coordenada por uma 
Comissão de Eleição. 

Parágrafo Único - A Comissão de Eleição será composta por 03 (t~s) membros da Diretoria Executiva do 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e regilo • SIRSERM -

Art. 25 · A Comissão de Eleição adotará todas as providencias necess4rias para a realização da eleição 
que se realizará no primeiro domingo do segundo mês anterior ao t~rmino dos mandatos dos 
Conselheiros e Suplentes. 

Parágrafo Único - A Comissão de eleição dará ampla publicidade de todos os atos praticados e a serem 
praticados, com antecedência mlnima de 03 (t~s) dias, publicando-se, inclusive, súmulas no 
Diário Oficial de Bauru. 

Art. 26 • 

An. 27 · 

Art. 28 • 

Somente poderão concorrer à eleição, servidores que se inscreverem at~ 05 (cinco) dias antes 
do pleito e que preencham os requisitos estabelecidos no artigo 5° e seu parágrafo único desta 
lei e não tenham parentesco atd terceiro grau, com os membros da Comissão de Eleição. 

Somente poderão votar os servidores ocupantes de cargos efetivos, ativos ou inativos, da 
Administração Direta, Autarquias, Fundações e Cimara Municipal. 

A Comissão de Eleição. após apurar os votos. declarará o resultado da votação, publicando-o 
no Diário Oficial de Bauru. 
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Art. 29 -

§ Iº -

§ 2º -

Art. 30 • 

Art. 31 -

§ Iº. 

§ 2º. 

Art. 32 • 

Art. 33 · 

" 

PROC. Nº--......... ....-...u..A 

FOl.HAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

IPROC. NI 
FOLHAS 

Os eleitos para os Conselhos, no primeiro dia de mandato, elegerão os Presidentes e 
Secretários de seus respectivos Conselhos, enquanto que os eleitos para o Conselho Curador 
escolherão o Presidente da FUNPREV. 

As eleições de que tratam este artigo serio nominais e abertas, considerando-se eleitos os mais 
votados. por maioria simples. 

Em caso de empate na votação será considerado ele!to o que tiver maior tempo de serviço 
municipal. 

Os membros da Comissão de Eleição e ócupantes de cargos no SIRSERM são ineleglveis para 
os Conselhos e Presid!ncia da FUNPREV. 

Todas as reuniões da Comissão de Elei~o deverão ser realizadas com a presença de seus três 
membros, devidamente convocados pelo seu Presidente atrav~ de oficio, e suas deliberações 
deverão ser aprovadas por maioria simpl~. 

O Presidente da Comissão de Eleição designará um de seus membros para atuar como 
secretário e lavrar as atas de suas reuni~ e deliberações. 

Todas as atas e documentos referentes a Comissão de Eleiçlio, após o pleito, deverão ficar com 
o Presidente do Conselho Curador da FUNPREV. 

Os servidores ativos ou inativos da Administração Direta, Autarquias e Fundações eleitos, 
serão nomeados por Decreto do Prefeito Municipal, enquanto que os Servidores do Poder 
Legislativo eleitos, serão nomeados por l,\to da sua Mesa Diretora o que se fará em ambos os 
casos. imediatamente após o recebimento da relação fornecida pela Comissão de Eleição. 

Seção VI 
Da Gestão 

O orçamento da FUNPREV, integrará o orçamento do Municlpio, observando-se na sua 
elaboração, os padrões e nonnas da Constituiçlo Federal, Lei Orgânica do Municlpio de Bauru 
e demais legislações pertinentes, e evidenciara as polfticas e resultados dos programas de 
previdência do servidor Público Municipal efetivo. 

Parágrafo Único - O orçamento da FUNPREV, em obediencia ao principio da unidade, deverá observar na sua 
elaboração e execução, os padrões e noimas estabelecidas na Constituição federal, na Lei 
Orgânica do Municlpio e demais legislações pertinentes. 

Art. 34 • A elaboração e eicec:uçlo orçamentária será institulda obedecendo ao que dispõe a Lei Federal 
nº 4.320/64 e demais legislações pertinentes. 

Parágrafo Único - A receita e a despesa da FUNPREV serio demonstradas por seus valores integrais nos 
orçamentos respectivos. 

Art. 35 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas 
fontes determinadas nesta lei. 
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Art. 36 -

Art. 37 -

Art. 38 -

Art. 39 -

Art. 40 -

Art. 41-
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FOLHAS 

O saldo financeiro da FUNPREV, apurado em balanço será transferido para o exerclcio 
seguinte, a crédito do mesmo e mediante reprogramação no plano de aplicações. 

A contabilidade da f "UNPREV tem por Qbjetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e 
orçamentária, observados os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente. 

A contabilidade será organizada de forma a permitir o exerclcio das suas funções de controle 
prévio, concomitante ou subseqOente, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, 
visando consequentemente concretizar seu objetivo, bem como interpretar e analisar os 
resultados obtidos. 

A escrituração contábil será feita dentro das normas vigentes refletindo os resultados da gestão 
da FUNPREV. 

A FUNPREV administrará e tera suas contas distintas das do tesouro municipal. 

Constituem o ativo da FUNPREV: 

1 - disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa; 
li - aplicações financeiras; 
111 - direitos que porventura vierem a constituir-se; 
IV - bens móveis e imóveis que forem destinados ou doados, com ou sem ônus à Fundação. 

Parágrafo Ún ico - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados a FUNPREV, 
independentemente dos controles legais e contibeis pertinentes. 

Art. 42 -

Art. 43 -

Constituem o passivo da FUNPREV, as obrigações de qualquer natureza que porventura venha 
a assumir para a manutenção e funcionamento desta. 

Constituem recursos da FUNPREV: 

1 - Contribuição obrigatória, dos segurados ativos regularmente inscritos, na base de 
8%(oito por cento) incidente sobre o total das suas remunerações, observado o 
disposto no artigo 62 desta Lei. · 

li - Contribuição obrigatória da Administraçlo Direta, Autarquias, Fundações e Câmara 
Municipal, na base de 14,5% (quatorze e meio por cento) incidente sobre o total da 
remuneração paga ao servidor, a qualquer titulo, inclusive sobre a. gratificação 
natalina, observado o disposto no artigo 62 desta Lei. 

Ili - Contribuição facultativa, dos segurados facultativos, correspondentes as aliquotas 1 e 
li deste artigo, incidentes sobre a remuneração, observado o disposto no artigo 62 
desta Lei. 

IV - O produto da alienação dos bens e direitos de seu patrimônio; 
V - Reversão de saldos não aplicados; . 
VI - Produto de liquidação de bens e ativos de pessoa flsica ou jurldica em débito com o 

regime de previdência de que trata esta lei; 
VI 1 - O resultado das aplicações financeiras dos recursos; 
VIII - As doações. legados, rendas extraordinàrias ou eventuais; 
IX - Rendimento do patrimônio, incluldo os investimentos de caráter reprodutivo; 

-~ 
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X-

XI -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

j~· 1 <J~1K-J 
As transferências de recursos e subvenções consignadas no orçamento do tesouro 
municipal e, 
Os demais recursos eventuais destinados para fins de incorporação à FUNPREV. 

Parágrafo Único - As aliquolas constantes dos incisos 1 a Ili deste artigo, somente poderão ser modificadas por 
Lei de iniciativa do Poder Executivo e desde que ocorra solicitação p~via do Conselho 
Curador, tão somente para garantir o equilfbrio financeiro e atuarial da FUNPREV e 
devidamente fundamentada. 

Art. 44 - As contribuições e quaisquer outras importâncias devidas à FUNPREV, serio arrecadadas e 
repassadas pelos órgãos/entidades responsáveis pelo pagamento do pessoal e por estes 
recolhidos a instituição financeira oficial; à conta da FUNPREV, até o 12º (décimo segundo) 
dia úlil de cada mês. 

Parágrafo Único - A inobservância do disi)osto neste artigo, constituirá falta grave, ficando os responsáveis 
sujeitos as sanções administrativas e judiciais cablveis. 

Art. 45 -

An. 46 -

An. 47 -

A contribuição do Município nlo poderá pceder, a qualquer titulo o dobro da contribuição do 
segurado. conforme definido em lei es~dfica. 

A aplicação das reservas técnicas, devera ser efetuada em confonnidade com a regras de 
prudência, aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, de modo a garantir a olimizaçlo da 
combinação de risco, rentabilidade e liquidez. 

À FUNPREV é vedado: 

1 - A utilização de bens. direitos e ativos para empmtimos de qualquer natureza, inclusive 
à União, Estados, Distrito Federal e aos Municlpios, às entidades da Administração 
Indireta, Fundações e Cãmara Municipal e aos respectivo~ segurados. 

li - Aplicação de recursos em tltulos públicos, com exceção de titulos do Governo Federal. 
Ili - Atuar como instituição financeira, b'em como prestar fiança, aval, endosso ou obrigar-se 

por qualquer outra modalidade. 
IV - Aplicar quaisquer de seus recursos ~nanceiros em Fundos de Saúde. 

Parágrafo Único - A taxa de administração do regime próprio de previ~ncia nlo poderá exceder ao limite de 
2% (dois por cento) do valor total da remuneração dos servidores ativos e inativos da 
Administração Direta, Autárquica, Fundaci9nal e Clmara Municipal. 

Art. 48 - A gestão da FUNPREV, observará os princlpios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
probidade, cfici!ncia e publicidade administrativa e perenidade de sua polftica. lavrando-se 
atas das reun iões que sempre serio públicas. 

TITULO 11 
DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

CAPITULO 1 
Do Plano de Bencflcios 
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Art. 49 • 

An. 50 • 

An. 51 -

Art. 52 · 

Art. 53 -

i ' .. 

PREFEITURA.MUNICIPAL l>E BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

; . 

Seção Única 
Das Disposi~ Gerais 

O Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Municlpio de Bauru 
organizado na forma desta lei tem por finalidade assegurar, mediante contribuição, aos seus 
beneficiários os meios indispensáveis de subsistência nos eventos de incapacidade, velhice, 
inatividade e falecimento. 

O Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Municfpio de Bauru, de 
filiação obrigatória, será mantido pel~ Mµnicfpio, atrav~ de seus Poderes Executivo e 
Legislativo, pelas suas Autarquias e Fundaçôes. instituldas e mantidas pelo Municfpio e pelos 
seus segurados ativos, bem como pelos ~gurados facultàtivos, nos termos desta lei. 

O Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Municlpio de Bauru 
rege-se pelos seguintes princfpios: 

1 • universalidade de participaçlo nos planos previdenci•rios: 
li · irredutibilidade do valor dos benêflcios; 
Ili · veda a criação, majoração ou extensão de qualquer beneficio sem a correspondente 

fonte de custeio total; 
IV • custeio da previdência social dos servidores públicos municipais efetivos mediante 

recursos provenientes, dentre oütros, do orçamento dos órgãos empregadores e da 
contribuição compulsória dos segurados ativos, bem como da contribuição dos 
segurados facultativos; 

V • subordinação das aplicações de reservas, fundos e provisões garantidoras dos 
beneflcios mlnimos a crit6rios atúariais, tendo em vista a natureza dos beneflcios; 

VI· valor mensal das aposentadorias e pensões nlo inferior ao salirio mlnimo vigente no 
pais; 

VII • previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional. 
VIII • caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação dos 

servidores efetivos em atividade e dos aposentados. 

CAPITULO li 
Dos Beneficiários 

Os beneficiários do regime de previdência social de que trata esta lei classificam-se como 
segurados e dependentes, nos termos das Seções 1 e li deste Capitulo. 

Seção 1. 
Dos Segurádós 

Consideram-se segurados obrigatórios, ~ :servidores públicos titulares de cargos efetivos 
vinculados à administração direta, autárquica, fundacional e Câmara Municipal, os 
aposentados e os pensionistas na vig!ncia desca lei. 
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Art. 54 • 

Art. 55 • 

1 1 ll t l 
1 

PROC. NQ_J~ 
'; FOlHAS 

·~ 

PREFEI':(URA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

1~· ?~~. 
Consideram-se segurados facultativos, os servidores efetivos. descritos no artigo anterior, que 
venham entrar em licença para tratat ~ ~suntos particulares· ou que sejam cedidos a outros 
órgãos ou entidades, com prejufzo de 'vencimentos e que nessa condição se inscrevam e 
passem a recolher as contribuições devidas. 

Scçlo<ll 
Dos Depe~den~es 

Consideram-se beneficiários do regime de previdência social de que trata esta lei, na condição 
de dependentes do segurado: 

1 - o cônjuge, a companheira e o companheiro; 
li - o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um anos) ou 

inválido; 
Ili - os pais. 

§ Iº - A existência de dependentes elencados ,nos incisos 1 e li deste artigo exclui do direito às 
prestações os dependentes previstos no in~iso Ili. 

§ 2º - Equiparam-se a filho, nas condições do inciso li, os legitimados, os adotivos. os enteados e 
tutelados, mediante documento hábil e declaração do segurado, desde que ainda não receba 
qualquer beneflcio previdenciãrio, quer como segurado, quer como beneficiário.dos pais ou de 
outrem: 

§ 3° • O menor que, por determinação judicial, esteja sob sua guarda; 

§ 4º • Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que mantenha união estável com o 
segurado ou com a segurada, há mais de cinco anos. 

§ 5º. União estável é aquela verificada entre o homem e a mulher como entidade familiar, quando 
forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, enquanto não se separarem. 

§ 6° • A existência de filhos em comum, supre a condiçlo de prazo previsto no § 4°. 

§ 7º • A dependência econômica das pessoas elencadas nos incisos 1 e li deste artigo, exceção feita 
aos companheiros, é presumida; devendo ser comprovada a dos dependentes referidos no 
inciso 111. 

CAPITULcj> IH 
Das lnscriÇoCs 

Seção 1 
Dos Segurados 

1 
1 

Subseção 1 
Da Inscrição do Segurado 
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Art. 56 • 

§ 1º. 

§ 2º. 

Art. 51 • 

Art. 58 • 
' 

Art. 59 • 

Art. 60 • 

§ Iº -

§ 2º. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

~· =~~~:g , 
A inscrição do segurado junto ao regime de previd!ncia social de que trata esla lei decorre 
automaticamente do ingresso do servidor no serviço ~blico do Municlpio de Bauru, devendo 
ser cadastrado de imediato junto à FUN~REV. 

Todo aquele que exercer concomitantemente mais de um cargo efetivo sujeito a este Regime 
de Previdência Municipal, scli obrigatoriamente inscrito em cada um deles. 

Os servidores municipais elencados no art. 53 que estejam em exerclcio na data da publicação 
desta lei, terão suas inscrições procedidas automaticamente, após atendidos os requisitos e o 
cadastramento necessário. 

A inscrição dos segurados facultativos prevista no art. 54, somente ocorrerá pelo 
comparecimento junto a FUNPREV, com manifestação expressa neste sentido, a fim de que 
passe a recolher as contribuições devidas. 

Subscçlo li 
Da Suspenslo da Inscrição do Segurado 

O segurado que deixar de contribuir para este regime de previd!ncia por mais de 3 (t~s) meses 
consecutivos, ou 6 (seis) meses alter:nadamente, terá seus direitos de segurado suspensos até o 
restabelecimento e regularização das respectivas contribuições. 

Subseçlo Ili 
Do Cancelamento da Inscrição do Segurado 

Será cancelada a inscrição do segurado que, estando ou nlo em gozo do beneficio 
proporcionado por este regime de previd!ncia, perder a condição de servidor público do 
Município de Bauru. 

Scçlo li 
Do Dependente 

Subscçlo 1 
Da lnscriçlo do Dependente 

A inscrição do dependente junto ao regime de prcvi~ncia social de que trata esta lei é 
condição essencial à obtenção de qualquer beneficio, incumbindo ao segurado promovê-la 
simultaneamente a seu ingresso no serviço público municipal, mediante comprovada 
documentação hábil. 

Ocorrendo o falecimento do segurado sem que tenha sido efetivada a inscrição do dependente, 
a esle será permitido promovê-la. 

É obrigação do segurado, comunicar à Fundação, quaisquer modificações da situação rela1iva 
aos seus dependentes, bem como a exist!ncia de novos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
da ocorrência, sob pena de responsabilidade civil e criminal. 
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Art. 61 -

PROC. tf'J~ 
FOLHt\~ .. ~ 
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. r:=~· : ~' ~l.:~r· 
Subse~ li 

Da Perda de Qualidade de Dependente e Cancelamento da Inscrição 

A perda da qualidade de dependente oco.rrerá: 

1 -

li -

111 • 
IV· 
V-
VI· 

para o cônjuge, pela separação judicial ou pelo divórcio, desde que nlo lhe tenha sido 
assegurada a percepção de alimentos, ou em face certidão de anulação do casamento, 
com sentença transitada em julgado, ou certidão de óbito; 
para o(a) companheiro(a), quando revogada a sua indicação pelo segurado(a) ou pela 
cessação da união estável com o(a) segurado(a), desde que não assegurada a prestação 
de alimentos; 
para o filho não inválido, a emancipação ou ao completar 21 de idade (vinte e um anos); 
para os beneficiários economicamente dependentes, quando cessar esta situação; 
para o inválido, a cessação da invàlidez; 
para o dependente em geral, pelo falecimento ou pela perda da qualidade do segurado 
por aquele de quem depende. 

Parágrafo Único - Na hipótese dos dependentes previstos nos incisos 1 e li do art. SS, os quais vierem a receber 
alimentos, pennanecerlo inscritos e concorrerão em igualdade de condições com a dependente 
em que o segurado venha a contrair novas núpcias ou mantenha nova união estável. 

Art. 62 • 

CAPITULO IV 
Da Base de Contribuição 

Seção Única 
Das Disposições Gerais 

Considera-se base de contribuição, para os efeitos desta lei, o vencimento do cargo efetivo, 
acrescido das vantagens pecuniárias pe~anentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter 
individual, ou quaisquer vantagens, inclu~ive as relativas à natureza ou ao local de trabalho, ou 
outra paga sob o mesmo fundamento, bem como a gratificação natalina, excluldas: 

1 - as diárias para viagens; 
li - ajuda de custo para filho deficiente; 
Ili · a indenização de transporte; 
IV· o salário-familia; 
V· Vale Compra ou Vale Alimentação e 
VI - Auxilio-Acidente. 

§ 1°- VETADO. 

§ 2º - Para o custeio do regime de previdência social, deverão ser observadas as alíquotas constantes 
no art. 43, 1 a Ili desta Lei. · 

CAPITULO V 
Da Contagem do tempo de contribuição e de serviço 
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Art. 63 -

Art. 64 -

§ Iº. 

§2º-

Art. 65 -

Art. 66 -

Art. 67 -

Art. 68 -

Art. 69 -

Art. 70 -

Art. 71 -

'1 

l~~~:ãM&l 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO P.\ULO 

O tempo de contribuição federal. estadual ou municipal será contado para efeito de 
aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeilo de disponibilidade. confonnc 
determina o § 9° do art. 40 da Constiluição Federal. 

É garantido ao segurado, para efeito de aposentadoria, e em obediencia ao que estabelece o art. 
80 da Lei Orgânica Municipal, a contagem do tempo de contribuiçlo na atividade privada, 
hipótese cm que os regimes de previdencia social se compensarlo financeiramente. 

A compensação financeira será feita junto ao regime ao qual o servidor público esteve 
vinculado sem que dele receba aposentadoria ou tenha gerado pensão para seus dependentes, 
confonne disposto na legislação pertinente. 

O tempo de contribuição previsto neste artigo é considerado como de serviço efetivo para 
efeito de aposentadoria. desde que nlo c'Oncomitante com tempo de serviço público computado 
para o mesmo fim. 

As aposentadorias concedidas com base na contagem de tempo de contribuição prevista neste 
artigo deverão evidenciar o tempo de contribuição na atividade privada ou o de contribuição na 
condição do servidor público titular de cargo efetivo, confonne o caso, para fins de 
compensação financeira. 

O beneficio resultante de contagem de tempo de contribuição na fonna deste Capitulo, será 
concedido e pago pelo regime previdenciário responsivel peta concessão e o pagamento do 
beneficio da aposentadoria ou pensão dela decorrente ao servidor público ou a seus 
dependentes, observada a respectiva legislação. 

Na hipótese de acúmulo legal de cargos, o tempo de contribuição referente a cada cargo será 
computado isoladamente, nlo sendo pennitida a contagem de tempo anterior a que se refere o 
art. 64 desta lei para mais de um beneficio. 

Em hipótese alguma poderá ser estabelecido qualquer forma de contagem de tempo de 
contribuição fictlcio, bem como não sera admitida a contagem em dobro ou em outras 
condições especiais. 

Será considerado o tempo de contribuição, referente ao exerclcio de mandato eletivo federal, 
estadual ou municipal, desde que nlo ten~a sido contado para efeito de aposentadoria por outro 
regime de previ~ncia social. · 

Fica vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando 
concomitantes. 

A comprovação do tempo de contribuiÇão para os efeitos desta Lei, será feita mediante a 
apresentação de certidão para efeitos de reciprocidade, outros documentos previstos em 
regulamento, e ainda por decisão administrativ~ e/ou judicial. 

O beneficio resultante da contagem de tempo de contribuição e de serviço na fonna deste 
Capítulo e Lei. será concedido e pago pelo sistema a que o interessado estiver vinculado ao 
requerê-lo, e calculado na fonna da respectiva legislaçlo. 
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Art. 72 -

Art. 73 -

§ Iº -

§ 2º-

§ 3º -

Art. 74 -

§ Iº -

PROC. ~~ .-.2...IJ#-~Y-I 
FOLHi'f~ 

1 • 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
1 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Será considerado o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o previsto no art. 143, § 
Iº da Constituição Federal, ainda que ànte~ior à filiação n.:ste regime de previd!ncia social, 
desde que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças Annadas ou 
aposentadoria no serviço público ou privado. 

1 

CAPITULO VI 
Das Prestações em Geral 

Scçlq 1 
Das Espécies ~ Prestações 

O regime de previd!ricia social de que trata esta lei, compreende as seguintes prestações: 

1 - quanto ao segurado: 
a) aposentadoria por invalidez; 
b) aposentadoria por idade; 
c) aposentadoria por tempo de contribuição; 
d) auxilio-doença; 
e) salário-familia; 
t) salArio-maternidade; 
g) auxilio-acidente; 
h) reabilitação profissional 

11 - quanto ao dependente: 
a) penslo por morte; 
b) auxilio reclusão. 

111 - VETADO. 

Os beneflcios serão concedidos nos termos e condições definidas nesta lei, observadas, no que 
couber, as normas previstas na Constituição Federal e Estatuto dos Servidores Públicos do 
Municlpio de Bauru e legislação infraconstitucional em viaor. 

Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporirlo ou de emprego público, aplica
se o Regime Geral de Previd~ncia Social Federal. 

O recebimento indevido de beneflcios ha~idos por fraude, dolo ou má-fé, implicarà na 
imediata devoluçlo do valor total aufer~o, sem prejulzo de açlo penal cablvel. 

Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço do órgão ou pelo 
exercício do trabalho dos segurados referidos no art. SJ desta Lei, provocando lesão corporal 
ou perturbação funcional que cause a m~rte ou a perda ou reduçlo, pennanente ou temporária, 
da capacidade para o trabalho. 

O órgão de lotação do segurado, ou aquele o qual estiver cedido, será o rcsponsàvel pela 
adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do servidor. 
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§ 2º -

§ 3º -

Art. 75 • 

1 

PROC. M1J~-.:zn 
FOLHfl!!.__~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

o órgão que descumprir as normas de segurança e higiene do trabalho, estará sujeito as 
responsabilidades pelos seus atos. 

É dever do órgão prestar infonnações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e 
do produto a manipular. 

Consideram-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades 
mórbidas: · 

1 • doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exerclcio do 
trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada 
pelo Minist~rio do Trabalho e pelo Regime Geral de Previd&cia Social; 

11 • doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de 
condições especiais cm que o trabalho ~ realizado e com ele se relacione diretamente, 
constante da relação mencionada no inciso 1. 

§ Iº. Não são consideradas doenças do trabalho: 

§ 2º. 

Art. 76 • 

1 - doença degenerativa; 
li - a inerente a grupo etário; 
Ili · a que não produza incapacidade laborativa; 
IV - a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região cm que ela se 

desenvolva, salvo comprovação de que ~ resultante de exposição ou contato direto 
determinado pela natureza do trabalho. 

Em caso excepcional, constatando-se que a doença nlo inclulda na relação prevista nos incisos 
1 e li deste artigo resultou das condições especiais cm que o trabalho ~ executado e com ele se 
relaciona diretamente, a Previdência Social deve c:onsidcra-l!l acidente do trabalho. 

Equiparam-se tamb6m ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei: 

1 - o acidente ligado ao trabalho· que, embora não tenha sido a causa un1ca, haja 
contribuldo diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua 
capacidade para o trabalho, ou produzido leslo que exija atenção m~dica para a sua 
recuperação; 

li - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em conseqüência 
de: 

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro 
de trabalho; 

b) ofensa fisica intencional, Inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada 
ao trabalho; 

e) ato de imprud~ncia, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de 
companheiro de trabalho; 

d) ato de pessoa privada do uso da razJo; 
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de 

força maior; 
111 - a doença proveniente de contaminação acidental do servidor no exerclcio de sua 

atividade; 
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. r. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:_ na 
execução de ordem ou na reali~ de serviço sob a autoridade do órgão a que estiver 
vinculado ou cedido o servidor/5egurado; 

v - na prestação espontânea de qu~lquer serviço ao órgão para lhe evitar prejulzo ou 
proporcionar proveito; . 

VI - em viagem a serviço do órglQ, inclusive para estudo quando financiado por este 
dentro de seus planos para melhbr capacitaçlo da mio-de-obra, independentemente do 
meio de locomoção utilizado, inclusive veiculo de propriedade do segurado; 

VII - no percurso da resid!ncia para'? local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que 
seja o meio de locomoção, inclu~ive veiculo de propriedade do segurado. 

Nos perlodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras 
necessidades fisiológicas, no local do tiabalho ou durante este, o servidor é considerado no 
exerclcio do trabalho. 

Não é considerada agravamento ou complicaçlo de ar.idente do trabalho a lesão que, 
resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às conseqO!ncias do 
anterior. 

O superior imediato do seeurado, deven\ comunicar o acidente do trabalho à FUNPREV até o 
1° (primeiro) dia útil seguinte ao da oco~ncia e, em caso de morte, de imediato, sob pena de 
responsabilidade funciOl'lal. 

Da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia fiel o acidentado ou seus 
dependentes. 

Na falta de comunicação por parte do superior imediato, podem fonnalizá-la o próprio 
acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou 
qualquer autoridade pública, nlo prevalecendo nestes casos o prazo previsto neste artigo. 

A comunicação a que se refere o § 2° não exime o superior imediato da responsabilidade pela 
falta do cumprimento do disposto neste artigo. 

Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do 
início da incapacidade laborativa para o ~xerclcio da atividade habitual, ou o dia da segregação 
compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que 
ocorrer primeiro. 

Seção )t 
Dos Perfodos de Car~ncia 

A concessão das prestações pecuniárias da FUNPREV depende dos seguintes períodos de 
carência, ressalvado o disposto no art. 82 : 

1 - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; 
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Art. 81 -

Art. 82 -
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aposentadoria por idade e aposeniadoria por tempo de serviço: mlnimo de 10 (dez) anos 
de efetivo exerclcio no serviço público e 05 (cinco) anos no cargo efetivo em que se 
dará a aposentadoria. 

Independe de carência a concessão das quintes prestações: 

1 - pensão por morte, auxílio-rec~slo, salério-famflia, salário-maternidade e auxllio
acidente; 

li - auxilio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer 
natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de 
segurado que, após filiar-se a este Regime de Previdência Social, for acometido das 
doenças e afecções seguintes: tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, 
cegueira, hansenlase, cardiopati.a grave, doença Parkinson, paralisia irreversfvel e 
incapacitante. espondiloartrose. jmquilosante, nefropatia grave, estados avançados da 
doença de Paget (osteitedeformante). Sfndrome de Defici&tcia Imunológica Adquirida 
- AIDS, entre outras que atrav~. de análise de junta m~ica da FUNPREV considere o 
segurado incapaz para o trabalho e insuscetfvel de reabilitação para o· exerclcio de 
atividade que lhe garanta a subsistência. 

Seção Ili 
Do Cálculo do Valor dos Beneficios 

Subseção Única 
Do Salário-de-beneficio 

O valor do beneficio de prestação continuada, inclusive o exigido por· norma especial e o 
decorrente de acidente do trabalho, exceto o salário-familia, será calculado com base no 
sa lário-de-bene fie io . 

O salário-de-beneficio para os efeitos desta lei, consiste na última remuneração auferida pelo 
segurado, considerando esta, como sendo o vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens pecuniárias permanentes e incorporadas estabelecidas em lei, os adicionais de 
caráter individual. ou quaisquer vantagens, inclusive as relativas à natureza ou ao local de 
trabalho, ou outra paga sob o mesmo fundamento. 

Parágrafo Único - VETADO. 

Art. 83 -

Art. 84 -

Art. 85 -

O valor do salário-de-beneficio não sera inferior ao de um salário mfnimo. 

VETADO. 

SeçlolV 
Do Reajustamento do Valor dos Beneficios 

1 

O reajusramento dos valores de beneficiõs obedecerá às seguintes nonnas: 
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1 . é assegurado o reajustamento dos beneflcios para preservar-lhes, em caráter 
pennanente, o valor real da data de sua concessão. sempre que ocorrer a variação do 
vencimento ou remuneração dos servidores em atividade; 

li . sem prejuizo do inciso anterior,. os valores dos beneflcios serão sempre reajustados, 
quando ocorrer alteração de vencimentos ou remuneração dos servidores e na mesma 
proporção, sendo extensivos ao provento do aposentado e às pensionistas quaisquer 
beneficios ou vantagens posterionnente concedidas aos servidores em atividade, 
inclusive quando decorrentes de reenquadramento, transfonnaçlo ou reclassificação do 
cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de refe~ncia para a 
concessão da pensão, na fonna da lei. 

Parágrafo Único • Os beneficios devem ser pagos, no máximo at~ o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
competência. 

Art. 86 • 

§ Iº. 

§ 2º. 

Art. 87 · 

§ 1 o . 

Seção V 
Dos Beneflcios 

Subseção 1 
Da Aposentadoria por Invalidez 

Será concedida o beneficio da aposenéadoria por invalidez permanente, sendo os proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, mol~ia 
profissional ou. doença grave, contagiosa ou incurável, como: tuberculose ativa. alienação 
mental, neoplasia maligna, cegueira, hansenlase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 
paralisia irreverslvel e incapacitante, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, estados 
avançados da doença de Paget (osteitedefonnante), Slndrome de Defici~ncia Imunológica -
AIDS, entre outras que após análise de junta médica da FUNPREV considere o segurado 
incapaz para o trabalho e insuscetlvel de reabilitação para o exerclcio de; atividade que lhe 
garanta a subsistência. 

Tratando-se de aposentadoria integral, o valor do beneficio observará o disposto no art. 82 
desta Lei. 

Na hipótese de aposentadoria proporcional, o valor do beneficio corresponderá a um trinta e 
cinco avos da totalidade da remuneração do segurado, na data da concessão do beneficio por 
ano de serviço, se homem, e um trinta avos, se mulher, observando-se o disposto no art. 84 
desta Lei. 

A aposentadoria por invalidez, uma vei cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 
devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxilio-doença, for submetido à junta 
médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o 
desempenho das atribuições do cargo ou verificada a impossibilidade de readaptação nos 
termos da lei e ser-lhc-á paga enquanto pennanecer nesta condição. 

A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 
incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da FUNPREV, podendo o segurado, às 
suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. 
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Art. 88 -

Art. 89 -

Art. 90 -
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A doença ou lesão de que o segurado já ~ra portador ao filiar-se a FUNPREV não lhe conferirá 
direito à aposentadoria por invalidez, 5alvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 
progressão ou agravamento dessa doen~ ou lesão. 

O aposentado por invalidez que retomar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria 
automaticamente cancelada. a partir da data do retomo. 

Cessados os motivos geradores da incapacidade de trabalho, o segurado deverá retomar, 
imediatamente à funçlo que desempenhava no órglo quando se aposentou, sob pena de 
cancelamento do beneficio da aposentadoria. 

O servidor aposentado por invalidez esti obrigado, a qualquer tempo, sem prejulzo do disposto 
no parágrafo único e independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do beneficio, a 
submeter-se a exame m~dico a cargo~ FUNPREV, processo de reabilitação profissional por 
ela prescrito e custeado e tratamentQ dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a 
transfusão de sangue, que slo facultativC>s. 

Parágrafo Único - Observado o disposto no "caput", o. aposentado por. in\':tlidez fica obrigado, sob pena de 
sustação do pagamento do beneficio, a 'submeter-se a exames médicos-periciais, a realizarem
se bienalmente, por no mlnimo 02 (dois) médicos. 

Art. 91 -

Art. 92 -

Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, excetuando
se a situação prevista no art. 90, serio observadas as nonnas seguintes: 

1 -

li -

quando a recuperação for total e ocorrer dentro de cinco anos contados da data de 
inicio da aposentadoria por invalidez ou do auxilio-doença que a antecedeu sem 
interrupção, o beneficio ccssali: 
a) de imediato, para o strvidor que tiver direito a retomar . à função que 

desempenhava ao se aposentar, valendo como documento para tal fim, o 
certificado de capacidade. fom~ido pela FUNPREV; · 

b) após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxilio-doença e da 
aposentadoria por invalidez para os demais servidores; 

quando a recuperação for parcial ou ocorrer após o perfodo previsto no inciso 1, ou 
ainda quando o segurado for ~larado apto para o excrcfcio de trabalho diverso do 
qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida. sem prejuízo de volta à 
atividade: 
a) pelo seu valor integral! durante três meses contados da data em que for. 

verificada a recuperação da capacidade; 
b) com redução de cinqüenta por cento, no perfodo seguinte de trb meses; e 
c) com redução de setenta e cinco por cento, tam~ por igual período de três. 

meses, ao ténnino do qual cessa"' definitivamente . 

. 
SubseÇlo li 

Da Aposentadoria por Ida~ e Tempo de Contribuíçlo 

O segurado de que trata esta lei será aposentado: 
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1 • compulsoriamente, aos setenta ~os de idade, com proventos proporcionais ao tempo 
de contribuição; ! 

li - voluntariamente, desde· que cumprido tempo mlnimo de dez anos de efetivo exerclcio 
no serviço público e cinco anós no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, 
observadas as seguintes condições: 
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e 

cinco anos de idade e trintà de contribuição, se mulher, com proventos integrais; 
b) sessenta e cinco anos de ~e, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, 

com proventos proporcio.,.is ao tempo de contribuição. 

Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasilo da sua concessão, não poderão 
exceder à remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria 
ou que serviu de referência para a conce~o da penslo. 

§ 2° - Os proventos de aposentadoria., por ocisião da sua concessão, serão calculados com base na 
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto 
no art. 82 desta Lei. 

§ 3° - O cálculo dos valores proporcionais de proventos a que se refere o inciso 1 deste artigo, 
corresponderá a um trinta e cinco avos da totalidade da remuneração do segurado na data da 
concessão do beneficio, por ano de serviço, se homem, e um trinta avos, se mulher, observado 
o disposto no art. 82 desta Lei. 

§ 4° - O segurado que tenha preenchido os requisitos previstos ilO inciso li deste artigo, mas não 

§ 5º -

§ 6º -

§ 7º -

§ 8º -

Art. 93 -

tenha cinco anos no cargo efetivo, poderá aposentar-se com a remuneração do cargo 
anteriormente ocupado, desde que tenha o tempo de cinco anos neste cargo, cumulativamente 
com os demais requisitos. 

Os requisitos de idade e de tempo de contribuição, serão reduzidos em cinco anos, em relação 
ao dispostos no inciso li, afinca "a", deste artigo, para o professor que comprove 
exclusivamente tempo de efetivo exerclcio das funções de magistério na educação infantil e no 
ensino fundamental e médio. 

Considera-se, para efeito de parágrafo anterior, como tempo de efetivo exercicio das funções 
de magistério, exclusivamente a atividade docente. 

É vedada, a partir de 16 de dezembro de 1998, a adoção de requisitos e critéri9s diferenciados 
para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos abrangidos por esta.lei, ressalvados 
os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a 
saúde ou a integridade tisica, a serem definidos em lei. 

! 

Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição 
Federal, é vedada a percepção de inais de uma aposentadoria à conta deste regime 
previdenciário. 

A aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato, com vigência a partir do dia 
imediato ãquele em que o servidor atingir a idade-limite de perman~ncia no serviço ativo. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
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A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do ato. 

O provento de aposentadoria só poderá sofrer descontos autorizados em lei 

Subseçio Ili 
Do Auxilio-doença 

O auxilio-doença será devido ao seg&Jrado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 
período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua 
atividade habitual por mais de 1 S (quinte) dias consecutivos. 

Parágrafo Único - Não será devido auxilio-doença ao segurado que se filiar a este Regime de Previdência Social 
já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o beneflcio, salvo quando a 
incapacidade sobrevier por motivo de ptogressão ou agravai.tento dessa doença ou lesão. 

Art. 97 -

§ Iº -

§ 2º -

Art. 98 -

Art . 99 -

Art. 100 -

Art. 101 -

Art. 102-

O auxilio-doença será devido ao segu11do a contar do 16° (dkimo sexto) dia do afastamento 
da atividade, enquanto pennanecer incapaz. 

Ourante os primeiros t·s (quinze) dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo 
de doença, incumbirá ao órgão ao qual estiver vinculado o servidor/segurado pagar a sua 
remuneração. 

O ·órgão a que estiver vinculado o segurado, terá a seu cargo o exame médico e o abono das 
faltas correspondentes ao período referido no § 1°, somente devendo encaminhar o segurado à 
pericia médica da FUNPREV, quando a incapacidade ultrapassar IS (quinze) dias. 

O auxilio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal 
correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-beneficio, observado o disposto no art. 
84 desta Lei. 

O segurado em gozo de auxilio-doença. insuscetfvel de recuperação para sua atividade 
habitual, deverá submeter-se a processo de readaptação ct.·11fonne o estabelecido no Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais de :Bauru - ESPMB. 

O pagamento do beneficio ocorrerá •té a efetiva readaptação ou quando considerado não 
recuperável, até a concessão da aposentadoria por invalidez 

O segurado em gozo de auxilio-doença será considerado pelo órgão como licenciado. 

Subseção IV 
Do SalArío-famllia 

O salário-familia será devido, nos tennos do que estabelece os artigos 7°, inciso XII, § 3° do 
art. 39 da Constituição Federal ele al'.f. 13 da E.C. nº 20/98, mensalmente, ao segurado na 
proporção do respectivo número de dependentes previsto no an. SS desta Lei. 

Parágrafo Único - Estendem-se aos inativos e aos funcionários cm disponibilidade os beneflcios do salário 
familia desta subseção. 
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Art. 104-

Art. 105 -

§ Iº -

§ 2º -

Art. 106 -

Art. 107 • 
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O valor da cota do salário-família será
1 
efetuado em conformidade com o estabelecido pelo 

Regime Geral de Previd~ncia Social - RGPS. 
! 

o pagamento do salário-familia ~ condÍcionado à apresentação da cenidlo de nascimento do 
filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e à apresenração anuaJ de 
atestado de vacinação obrigatória do filh;o. 

As cotas do salário-familia serio pagas pelo órglo, mensalmente, junto com o vencimento, 
efetivando-se a compensação quando do recolhimento das contribuições, conforme dispuser o 
Regulamento. 

Os órgão deverão conservar durante 1:0 (dez) anos os comprovantes dos pagamentos e as 
cópias das certidões correspondentes, para exame pela fiscalização da FUNPREV. 

Na hipótese de eventual pagamento de sai.rio nlo for mensal, o salário-familia será pago 
juntamente com o último pagamento relativo ao mfs. 

A cota do salário-familia nlo será incorporada, para qualquer efeito,'ao salário ou ao beneficio. 

Quando ambos os cônjuges ou companheiros forem servidores, ou inativos, ou cm 
disponibilidade, o salário familia será ' concedido a apenas um deles, desde que vivam cm 
comum. 

§ 1 º - Se não viverem em comum, será concedido ao que tiver dependentes sob sua guarda. 

§ 2° • Se ambos os tiverem, será concedido a ambos, de acordo com o número de dependentes de 

Art. 108 · 

Art. 109-

Art. 11 O· 

Art. 111 · 

cada um. · 

O salário familia relativo a cada dependente será devido a pa~ir do m~s cm que for 
regularmente inscrito nos termos do art. 60 desta Lei, e regularmente requerido. 

É vedada· a percepção de salário famll.ia por dependente em relaçlo ao qual já esteja sendo 
pago este beneficio por entidade federar, estadual ou municipal. 

Sem prejuízo do disposto no § 2° do art. 60 desta Lei, o segurado que não fizer a devida 
comunicação de alteração na situaçld de seus dependentes, ten\ em seus vencimentos os 
descontos daquilo que recebeu indevidamente, com a devida atualização e estará sujeito a pena 
de demissão, uma vez noticiado ao órg•o a que estiver vinculado o segurado, pela FUNPREV. 

Não será pago o salário familia nos ca5os cm que o servidor deixar de perceber o respectivo 
vencimento ou remuneração. 

Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se aplica aos casos disciplinares ou penais, nem aos de licença por 
motivo de doença em pessoa da familia. 

Art . 112 · O direito ao salário-familia cessa automaticamente: 
1 · por morte do filho ou cquiparad~, a contar do mEs seguinte ao do óbito; 

í 
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11 - quando o filho ou equiparado completar 14 anos de idade, salvo se inválido, a contar do 
mês seguinte ao da data de aniversário; 

Ili - pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, a contar do mês 
seguinte ao da cessação da in~idade; 

IV - pela exoneração ou demissão do servidor. 

Subseção V 
Do Salário-maternidade 

O salário-maternidade é devido à segurada, durante 120 (cento e vinte) dias, com inicio no 
período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorr~ncia deste, observadas as 
situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade. 

Parágrafo Único - Urna vez ocorrido o parto, se não reqoerido nos 15 (quinze) dias subsequentes ao mesmo o 
salário maternidade será concedido pela metade, a contar do dia do evento. 

Art. 114 - O salário-maternidade para a segurada consistiri numa renda mensal igual ao salário-de
beneficio previsto no art. 82 e será pago pelo órgão a qual estiver vinculado, efetivando-se a 
compensação quando do recolhimento das contribuições, sobre a folha de salários. 

Parágrafo Único - O órgão pagador deverá conservar durante 10 (dez) anos os comprovantes dos pagamentos e 
os atestados correspondentes para exame pela fiscalização da FUNPREV. sob pena de não 
serem compensados referidos pagamentos. 

Art. 115 -

Art. 116 • 

Art. 117· 

§ Iº -

Subseção VI 
Da Pensão por morte 

A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 
aposentado ou não, a contar da data: 

1 - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; 
11 - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; 
111 - da decisão judicial, no caso de ll\Orte presumida. 

' 
O valor mensal da pensão por morte, será de cem por cento do valor da aposentadoria que o 
segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de 
seu falecimento, observado o disposto art. 82 desta Lei. 

A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível 
dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que impone em exclusão ou inclusão 
de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscriçlo ou habiliraçlo. 

O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por mone o companheiro ou a companheira, 
que somente fará jus ao beneficio a partir da data de sua habilitação e mediante prova de 
dependência econômica. 
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§ Iº. 

§ 2º -

§ 3º-

Art. 119 -

§ Iº -

§ 2º -

Art. 120-

§ 1 o -
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O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos 
concorrerá em igualdade de condições ~ com os dependentes referidos no inciso 1 do art. 55 
desta Lei. 

A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais, 
independente de eventual valor fixado anteriormente pelas panes a titulo de alimentos. 

Reverterá em favor dos demais a parte ~quele cujo direito à pensão cessar. 

A parte individual da pensão extingue-se: 

1 - pela morte do pensionista; 
li - para o filho ou pessoa a ele equiparada, pela emancipação ou ao completar 21 (vinte e 

um) anos de idade, salvo se for inválido; 
Ili - para o pensionista inv41ido, pela~cssaçlo da invalidez. 

Com a extinção da pane do último pensionista a pensão exti:tguir-se-á. 

Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial competente, depois de 6 
(seis) meses de ausência, será concedida pensão provisória, na fonna desta Subseçilo. 

Mediante prova do desaparecimento do segurado em conseqO&lcia de acidente, desastre ou 
catástrofe, seus dependentes farão jus à penslo provisória independentemente da declaração e 
do prazo deste artigo. 

Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da penslo cessará imediatamente, 
desobrigando os dependentes da reposiÇlo dos valores recebidos, salvo má-f6. 

Subseção VII 
Do Auxilio-reclusão 

O auxilio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes 
do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração do órgão nem estiver em gozo de 
auxilio-doença, de aposentadoria ou salirio-matemidade. 

O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser instrufdo com certidão do efeti.vo recolhimento 
à prisão, sendo obrigatória, para a mai;iutenção do beneflcio, a apresentação de declaração de 
permanência na condição de presidiário. 

§ 2° - O requerimento de auxilio reeludo, devidamente instrufdo, deverá ser renovado 
semestralmente. 

SubseçÍo VIII 
Do Auxilio-acidente 
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Art. 121 -

§ 1º -

§ 2º -

§ "º " -

§ 4º -

Art. 122-

Art. 123 -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

==~~g-
o auxilio-acidente será concedido, .como indenização, ao segurado quando, após a 
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüela 
definitiva que implique: 

1 - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia; 
11 - redução da capacidade para o tràbalho que habitualmente exercia e exija maior esforço 

para o desempenho da mesma atMdadc que exercia à época do acidente; 
Ili - impossibilidade de desempenho ;da atividade que exercia à época do acidente, porém 

pennita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos 
indicados pela pericia da FUNP~EV; 

O auxilio-acidente mensal correspondetã a 50% (cinqüenta por cento) do salãrio-de-beneficio 
e será devido, observado o disposto no '§ 2°, até a v•ra do inicio de qualquer aposentadoria 
ou até a data do óbito do segurado. 

O auxilio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxilio-doença, 
independentemente de qualquer remuntraçlo ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada 
sua acumulação com qualquer aposentadoria. 

O recebimento de salário ou concessão de outro beneficio, exceto auxilio-acidente ou 
aposentadoria, observado o disposto no § 2°, não prejudicaria continuidade do recebimento 
do auxilio-acidente. ' 

A perda da audição, somente proporcionará a concessão do auxilio-acidente. quando, além do 
reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença. resultar, comprovadamente, na 
redução ou perda da capacidade para o trabalho que estava exercendo. 

Seção VI 
Das Disposições Diversas Relativas às Prestações 

O segurado em gozo de auxilio-doença, aposentado por invalidez e demais beneficiários 
inválidos estão obrigados, sob pena de suspensão do beneficio, a submeter-se a exame médico 
a cargo da FUNPREV, ou através de outro órgão ou entidade, ou profissional, indicados pela 
FUNPREV. 

A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa 
qualidade. 

Parágrafo Único • Em hipótese alguma será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que 
falecer após a perda desta qualidade. 

Art. 124 • É de 05 (cinco anos) o prazo de prescrição e decad~ncia de todo e qualquer direito ou ação do 
segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de beneficio, ou para haver 
prestações vencidas ou quaisquer restifUições ou diferenças devidas pela FUNPREV, a contar 
do primeiro dia do mês do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 
que tomar conhecimento da decisão regularmente publicada no Diário Oficial do Municlpio 
em âmbito administrativo. · 
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Art.125-

Art. 126-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

· ~·= :z~~-~~ 
A apresentação de documentação incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento 
de beneficio, sem que isto implique neéessariamente na obrigatoriedade de sua concessão, o 
que poderá ficar prejudicado. 

O beneficio será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência, moléstia 
contagiosa ou impossibilidade de locor!ioç!o, quando será pago a procurador, cujo mandato 
com poderes especiais, por instrumento público ou instrumento particular com firma 
reconhecida e ainda com prazo não superior a doze meses, podendo ser renovado. 

' 

Parágrafo Único - A impressão digital do beneficiário i~capaz de assinar, efetuada na presença de servidor da 
FUNPREV, devidamente certificado por ele no documento, vale como assinatura para quitação 
de pagamento de beneficio. 

Art. 127 -

Art. 128 -

Art. 129 -

Art. 130 -

Art. 131 -

O beneficio devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz. sera feito ao cônjuge, pai, 
mãe, tutor ou curador, admitindo-se, na'sua falta e por perfodo não superior a 6 (seis) meses, o 
pagamento a herdeiro necessário, mediante tenno de. r.ompromisso firmado no ato do 
recebimento. 

O valor não recebido em vida pelo segurado e a pensão por morte deste, só será pago aos seus 
dependentes habilitados na fonna do art. SS desta Lei, ou na falta deles, a seus sucessores na 
forma da lei civil, desde que munidos de alvarajudicial. 

O beneficio poderá ser pago mediante depósito em conta corrente ou por autorização de 
pagamento. 

Salvo quanto a valor devido a este Regime de Previdência Social, ou ao desconto autorizado 
por esta Lei, ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o 
beneficio não pode ser objeto de penh9ra. arresto ou seqüestro, sendo nula de pleno direito a 
sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer õnus sobre ele, bem como a outorga de 
poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento. 

Podem ser descontados dos beneflcios: 

1 - contribuições devidas pelo segutado à Previdaitcia Social; 
11 - pagamento de beneficio al~m do devido; 
Ili - Imposto de Renda retido na fonte; 
IV - pensão de alimentos decretada e,m sentença judicial; 
V - mensalidades de associações: e demais entidades de aposentados legalmente 

reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados. 
VI - outros definidas em lei. 

§ 1 º - Na hipótese do inciso li, o desconto ~rá feito em parcelas, não superiores a décima parte do 
valor do beneficio, salvo má-fé. 

§ 2° - No caso da perda de qualidade de segurado, havendo dívida com a previd!ncia, o débito 
deverá ser quitado integralmente. 
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An. 132 -

Art. 133-
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Por mone do segurado, o valor devid_o será descontado dos valores recebidos pelos seus 
beneficiários, na forma do§ Iº deste artigo e na inexistencia destes, o ressarcimento ocorrerá 
na forma da legislação civil. 

Será fornecido ao beneficiário quando Solicitado, demonstrativo minucioso das importâncias 
pagas, discriminando-se os valores das contribuições, as diferenças eventualmente pagas, o 
período a que se referem e os descontos>Cfetuados. 

Ficam desde já autorizados. os órgãos municipais a que estiverem vinculados os segurados, a 
celebrar convênios, acordos, contratos e credenciamentos, encarregando-se, relativamente a 
seus servidores e respectivos dependent~. de: 

1 - processar requerimento de beneficio, preparando-o e instruindo-o de maneira a ser 
despachado pela FUNPREV; 

11 - submeter o requerente a exarn~ m~dico, inclusive complementar, encaminhando à 
FUNPREV o respectivo laudo, para efeito de homologação e posterior:concessão de 
beneficio que depender de aval~lo de incapacidade; 

111 - pagar beneficio. 

§ 1° - O convênio poderá dispor sobre o reembolso das despesas efetuadas pelos órgãos, 
correspondente aos beneflcios mediante dedução do valor das contribuições previdenciárias a 
serem recolhidas pelos mesmos. 

§ 2° - Ocorrendo inadimp~ncia pelo segura40 ao Regime de Prev~ncia Social - RPS, o órgão 
pagador da remuneração do mesmo, efetuará o desconto necessirio, repassando o numerário 
correspondente à FUNPREV. 

Art. 134-

Art. 135-

An. 136 -

Art. 137 -

Os órgãos públicos deverao promover, regulannente, instrução e fonnaçao com vistas a 
incrementar costumes e atitudes prevéncionistas em matúia de acidente, especialmente do 
trabalho. · 

Nos casos de negligência quanto às . normas padrlo de segurança e higiene do trabalho 
indicados para a proteção individual e coletiva, a FUNPREV proporá ação regressiva contra os 
responsáveis. ! 

Salvo no caso de direito adquirido, 1110 ~ permilido o recebimento conjunto dos seguintes 
beneficios da Previdência Social: 

1 - aposentadoria e auxilio-doença;: 
11 - mais de u~na aposentadoria, o~ado o § 6° do artigo 40 da Constituiç!o Federal; 
Ili - salário-maternidade e auxflio-dóença; 
IV - mais de um auxilio-acidente; 
V - mais de uma pensao deixada par cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de 

opção pela mais vantajosa. 

As normas do Regime Geral de Previdência Social-RGPS-, serão aplicadas subsidiariamente 
em casos de omissões desta lei · 
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Art. 138-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Seção VII 
Da Gratificação Natalina 

A gratificação natalina será devida aos servidores aposentados e pensionistas em valor 
equivalente ao respectivo beneficio referente ao m~s de dezembro de cada ano. 

Parágrafo Único - Na hipótese de oc<>rUncia de fato extinto do beneficio, o cálculo da gratificação natalina 
obedecerá a proporcionalidade da manutenção do beneficio no correspondente exerclcio, 
equivalendo cada mas decorrido, ou fração de dias superior a quinze, a 1112 (um doze avos). 

Art. 139 -

Art. 140 -

§ Iº -

TITULO Ili 
DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

CAPITULO ÚNICO 
Dos Serviços de Reabilitação Profissional 

A assistência reeducativa e de reabilitação profissional, institulda sob denominação genérica 
de reabilitação profissional, visa proporcionar aos segurados, incapacitados parcial ou 
totalmente para o trabalho, independentemente de carfncia, os meios para ·a (re)educação ou 
(re)adaptação profissional ao serviço público municipal. 

O processo de rcabilitaçlo profissional senl desenvolvido atrav~ de fases básicas, simult.âneas 
ou sucessivas, compreendendo avaliações fisiológicas, psicológicas e sócio-profissionais, bem 
como a recuperação e readaptação para o desempenho de cargo que garanta a subsistência do 
reabilitado. 

Sua execução dar-se-á mediante trabalho ~ equipe multi-profissional subordinado a 
Presidência desta Fundação. 

§ 2º - A Previdência não reembolsará as despesas realizadas com tratamento ou aquisição de órtese 
ou prótese e outros auxflios materiais não prescritos ou nlo autorizados pelos seus setores de 
reabilitação profissional. 

Art. 141 -

TITUl,.OIV 

CAPITULO 1 

Das Disposições Finais 

O tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, será 
contado como tempo de contribuição, sendo vedada qualquer fonna de contagem do tempo 
fictício de contribuição. 



r- ·. 

1 , . 
1 

1 e 1 
1 
i 

. 

Rcf..Lci 4830/02 

Art .• 142 -

§ 2º -

§ ~o 
.) -

§ 4º -

Art. 143 -

Art. 144 -

·11 1 1 

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE BAURU 

Ressalvado o direito de opção pela apo~tadoria prevista no Capitulo VI, Seção 11, desta lei. o 
servidor público que tenha ingressado regularmente em ca~o efetivo na administração pública 
direta. autárquica, fundacional ou C4J!lara Municipal, ate 15 de dezembro de 1998, terá 
assegurado o direito à aposentadoria vdluntária com proventos integrais calculados com base 
no salário-de-beneficio, previsto no art. 82 desta Lei, quando cumulativamente: 

1 - contar cinqüenta e tres anos ou 111ais de idade, se homem, e quarenta e oito anos ou mais 
de idade, se mulher; . 

li - tiver cinco anos ou mais de efetivo exen:icio no cargo em que se dan\ a aposentadoria; 
Ili - contar tempo de contribuição igual. no mfnimo, à soma de: 

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher, e 
b) um perlodo adicional de cé>ntribuiçlo equivalente a, no mlnimo, vinte por cento 

do tempo que, no dia 16 de dezembro de 1998, faltava para atingir o limite do 
tempo constante da alinea .. terior. 

Os proventos da aposentadoria proporfional serio equivalentes a setenta por cento do valor 
máximo que o segurado poderia obter de acordo com o "caput" deste artigo, acrescido de 5% 
(cinco por cento) por ano da contribuição que superar a soma a que se refere otinciso Ili do 
parágrafo anterior, até o limite de cem P<>r cento. 

O segurado que tenha preenchido os requisitos previstos no "caput" e § 1 º. deste artigo, mas 
não tenha cinco anos no cargo efetivo. poderi aposentar-se com a remuneração do cargo 
anteriormente ocupado desde que tenha o tempo de cinco anos neste cargo, cumulativamente 
com os demais requisitos. 

O servidor que, até 15 de dezembro de 1998, tenha cumprido os requisitos para obter a 
aposentadoria propon:ional somente faq jus ao acrácimo de cinco por cento a que se refere o 
§ 1 º. se cumprir os requisitos previstos nos incisos 1 e li do "caput" deste artigo. 

O professor, servidor do Municlpio, incluldas suas autarqui.as ou fundações, que, até 15 de 
dezembro de 1998, tenha ingressado, r~gularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte 
por aposentar-se na forma do disposto no "caput" deste artigo, teq o tempo de serviço 
exercido até aquela data contado com, o acrácimo de de:zessete por cento, se homem, e de 
vinte por cento, se mulher, dado que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo 
exercício das funções de magistério. 

É assegurada a concessão de aposen~doria e penslo, a qualquer tempo, aos segurados, bem 
como aos seus dependentes, nas condiÇ6cs previstas pela legislação-em vigor à época em que ..a 

foram atendidas as prescrições nela estabelecidas ou nas condições previstas mr legislação 
vigente até 15 de dezembro de 1998, àqueles que até aquela data, tenham cumprido os 
requisitos para obt~-las. · · 

A partir de 16 de dezembro de 1998: a soma total dos proventos de inatividade, ainda que 
quando decorrentes de acumulação d.e cargos ou empregos públicos, bem como de outras 
atividades sujeitas a contribuição para o Regime Geral de Previd~ncia Social - RGPS, e o 
montante resultante da adição de P,rovcntos de inatividade com remuneração do cargo 
acumulável na forma de Constituição Federal, cargo em comisslo declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração, e de cargo eletivo, nlo poderá exceder a valor máximo previsto no 
art. 37, XI , da Constituição federal. 
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An. 146 -

An. 147 -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

[~· 
É vedada a partir de 16 de dezembro de 1998: 

1 - a percepção simultânea do provento de aposentadoria decorrente desta Lei, com 
remuneração do cargo. emprego Óu função pública, ressalvados os cargos acumulâveis 
previstos na Constituição Fedenil, e os cargos eletivos e os cargos em comissão 
declarados em lei de livre nomca~ e exoneração; 

li . a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio de que trata esta 
Lei, ressalvadas as aposentadoriàs decorrentes dos cargos acumuláveis previstos na 
Constituição Federal; 

Nenhum beneficio ou serviço de Previdencia Social poderá ser criado, majorado ou estendido, 
sem a correspondente fonte de custeio tólal. 

O Poder Público Municipal ficará tamb6m obrigado a: 

1 - preparar folha de pagamento da :remuneração paga ou creditada a todos os servidores a 
seu serviço; 

li - lançar mensalmente em tltulos, próprios de sua contabilidade, .de fonna discriminada, os 
fatos geradores de todas as contribuições. o montante das quantias descontadas, as 
contribuições do Poder Público Municipal e os totais recolhidos; 

111 - prestar à Previd!ncia Municipal, todas as infonnações Cldastrais, financeiras e 
contâbeis de interesse do mesmo, na fonna por ela estabelecida, bem como os 
esclarecimentos necessários à fiscalização. 

§ 1° - O Poder Público deverá manter à disposição da fiscalizaçlo, durante IO(dez) anos, os 
documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações referidas neste artigo. observadas 
as normas estabelecidas pela Prevld!ncia Municipal. 

§ 2º -

§ 3º -

An. 148 -

§ 1º -

A comprovação dos pagamentos de benetlcios reembolsados ao Poder Pt'.lblico também devem 
ser mantidos à disposição da fiscalização durante IO(dez) anos. 

A folha de pagamento de que trata o inçiso 1, elaborada mensalmente, deverá discriminar: 
a) nomes dos segurados, relacionadós coletivamente, bem como indicação de seus registros; 
b) cargo ocupado pelos Segurados cpnstantes da relação; 
c) parcelas integrantes da remuneração; 
d) parcelas não integrantes da remuneração; 
e) descontos legais. 

O repasse das contribuições de que trata o art. 43 desta Lei, será feito por transferlncia 
bancária automática, na data fixada no. art. 44, da conta da Administração Direta, Autárquica, 
Fundacional e Câmara Municipal, para a conta da FUNPREV, ficando obrigado o Prefeito 
Municipal, Presidente da Câmara e os .Administradores das :ntidades mencionadas a autorizar 
à instituição bancária respectiva a efetivar a transfer!ncia dos valores. 

Os órgãos gestores financeiros da Administração Direta, Autirquica. Fundacional e Câmara 
Municipal, deverão adotar as medidas necessárias à transfer!ncia do numerário mencionado no 
"caput" deste anigo. 
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§ 2º -

Art. 149 -

Art. 150 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

j::;· =~~§f 
A falta do repasse das contribuições sujeitari o Prefeito Municipal e o Presidente da Câmara 
Municipal à cassação dos seus mandatos e importari no impedimento dos Presidentes e 
Diretores dos demais órgãos para o exercfcio do cargo, independente das demais 
responsabilidades administrativas, civeis ou criminais que possam advir da conduta de cada 
um. 

Sobre as contribuições e demais impordncias nlo recolhidas at~ a data de seu vencimento, 
incidirá atualização moneW"ia nos termos cobrados pela legislação tributária do Municfpio de 
Bauru e juros de 1% (um por cento) ao mb. 

Os prazos previstos nesta Lei serio contados cm dias corridos, excluindo-se o dia do começo e 
incluindo-se o do vencimento, salvo expressa disposiçlo em contrário. 

Parágrafo Único - Considera-se prorrogado o prazo at~ o primeiro dia útil seguinte, se o tmnino ocorrer no 
sábado, domingo. feriado ou em dia que nlo haja expediente, ou o expediente for encerrado 
antes do horário normal ou ainda se for ~!arado ponto facultativo. 

Art. 151 -

Art. 152 -

- Art. 153 -

O Presidente poderá autorizar a FUNPREV, a fonnaliz.ar ou abster-se de propor ações e 
recursos cm processos judiciais sempre que a ação versar mat~ria sobre a qual haja declaração 
de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF, Súmula ou 
jurisprudência consolidada pelo STF ou dos tribunais superiores . 

A formalização de desistencia ou transigência judiciais, por parte dos Procuradores da 
FUNPREV. será sempre precedida da anufncia, por escrito, do Presidente, ou outro por este 
designado. 

Os atuais aposentados e aqueles que adquirirem essa condição no prazo de um ano, a contar da 
entrada em vigor da presente lei, passarlo a ser remunerados pelos respectivos órgãos. 

Parágrafo Único - Os atuais pensionistas que recebam remuneração do SEPREM e aqueles que adquirirem essa 
· condição no prazo de um ano, a contar da entrada em vi~or da presente lei, passarão a ser 

remunerados pelos órgãos de origem dos titulares. 

Art. 154 -

Art. 155 • 

Art. 156 -

No caso de extinção do regime próprio de previdencia social, o tesouro público municipal 
assumirá integralmente a responsabilidade de todos os bens, ativos, passivos e principalmente 
os benctlcios concedidos durante a ·sua vigencia, bem como daqueles benetlcios cujos 
requisitos necessários à sua concesslo, foram implementados anteriormente a extinção do 
regime próprio de previd!ncia social, bem como o quadro do pessoal relacionado a 
FUNPREV. 

A Fundação de Previ~ncia dos Servidores Públicos Efetivos da Administraçlo Municipal 
Centralizada, Autárquica e Fundacional de Bauru - FUNPREV, terá prazo de duração 
ilimitado. 

Fica o Poder Executivo autorizado a 
1
abrir Cr6dito Adicional Especial ou Suplementar, para 

cobrir as despesas de implantaçlo deste regime próprio de previdencia, o qual veio criar a 
FUNPREV - fundação pública de que ~ta a presente lei. 
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An. 157 • 

Art. 158 • 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
! 

ESrADO DE SÃO PAULO 

. 
Durante o processo de implantação e 

1
de ~xccuçlo orçamentária-financeira da FuNPREV, 

contará com a assessoria técnica da Secretaria Municipal de Economia e Finanças e da 
1 

Secretaria Municipal dos Negócios Jurfdicos. 

Fica estabelecido que os atuais segurados e dependentes regularmente inscritos junto ao 
SEPREM, terão para todos os efeitos legais, computado o perfodo de cmncia cumprido, não 
devendo se submeter a novo perfodo de cam.cia, bem como a nova inscrição, salvo se for 
excluldo. · 

Paráorafo Único - Para tal finalidade, o cadastro mantido pelo Serviço de PrevidEncia dos Municipiários de 
o . 

An. 159 -

Art. 160 · 

Bauru-SEPREM, será repassado para à FUNPREV, destinando-se uma cópia à Secretaria de 
Administração. 

O ativo e passivo do SEPREM, após a publicação desta lei, passará a integrar o patrimônio da 
FUNPREV. 

Criado o quadro da estrutura mencion~a no art. 18, a FUNPREV, após a readequação dos 
funcionários do SEPREM, providenciará o concurso público para preenchimento dos cargos 
nele constante, de acordo com a necessidade do novo órglo. 

Parágrafo Único - VETADO. 

Art. 161 -

Art. 162 -

Art. 163 • 

§ 1º. 

§ 2º. 

§ ]º -

Art. 164 · 

As tabelas de vencimentos e o plano de carreira dos servidores da FUNPREV manterão 
correspondência com a Administração 'Direta, observando-se as disposições legais pertinentes 
aos referidos atos. 

VETADO. 

Quadrimestralmente será realizada audi!ncia pública na Ctmara Municipal, da qual se dará 
ampla publicidade aos servidores municipais efetivos ativos e inativos, visando a transparancia 
nas atividades da FUNPREV. 

Na audiência públíca obrigatoriamente deverão comparecer os Conselheiros e administradores 
da FUNPREV que apresentarão balanços, relatórios e outros documentos demonstrando a 
regularidade das suas atividades. 

Na audiência pública analisar-se-á a execução orçamentaria, financeira e contábil do 
quadrimestre anterior, dando-se cimci' dos resultados da gestão e propondo medidas cabiveis 
para cada caso. 

A audiência pública será presidida pêlo Presidente da ComiSSlo lnterpanidária da Cãmara 
Municipal. 

No que couber a audiência pública seguirá o procedimento contido no Artigo 58-A e seguintes 
do Regimento lotemo da Câmara Municipal de Bauru. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei 4830/02 1 ~·___._.::~:i~-r.--71~1 
CAPITULO li 

Das Disposições Transitórias 

SEÇÀOI 
Da Primeira Eleição dos Membros do Conselho Curador. do Conselho Fiscal e seus Suplentes 

Art. 165 • 

Art. 166 • 

Art . 167 • 

Art. 168 • 

Art. 169 • 

Art. 170 · 

Art. 171 • 

Art. 172-

Para a realização da primeira eleição dos membros do Conselho C'urador e Conselho Fiscal deverão ser 
seguidas as normas contidas nos artigos. 24 a 32 desta Lei. 

A Comissão de Eleição que coordenali a primeira eleição seré fonnada no prazo máximo de 10 (dez) 
dias após a publicação desta Lei e obedecerá o contido nos artigos 24 a 32 desta Lei. 

A Comissâo de Eleição devcd declarar eleitos os candidatos inscritos mais votados, segundo o número 
de cargos e de suplentes de cada uma das eleições e expedlli imediatamente rclaçlo para que no dia 
seguinte sejam expedidos Decreto pelo ~cc'utivo e Ato da Mesa da Ornara Municipal, com a publicaçlo 
destes no Diário Oficial de Bauru. se posslvcl, no primeiro dia útil seguinte. 

No prazo máximo de OS (cinco) dias após o disposto no artigo anterior. os membros do Conselho 
Curador e do Conselho Fiscal deverão se reunir. cada qual sob a preside.teia do seu membro mais idoso e 
eleger os respectivos Presidentes e Sccreürios, bem como o Presidente da FUNPREV pelo Conselho 
Curador. lavrnndo·se ata. 

Os eleitos terão mandato wnpao desde a posse aré o último dia do ano que ocorreu a primeira eleição, a 
partir do cumprimento deste.. exerccrlo o mandato regular por 02 (dois) inos. na forma do "caput'" do 
Artigo 6º desta Lei. 

VETADO. 

VETADO. 

Esta lei entrará em vigor. na data de sua public:açlo. revogando-se as disposições cm contrário, e, em 
especial as Leis nº 1. 746, de 28 de agosto de 1973. art. 1 O da Lei nº 3.373, de 29 de julho de 1991 e Lei 
nº 3.769. de 12 de setembro de 1994. 

Bauru, 17 de maio de 2002. 

~-

Projeto de iniciativa do 
PODER EX ECUTIVO 
Registrada no Departamento de Comunicaç 

RA 
AÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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rPROc. Ni 

LEI "Nº 4830 1 FOLHAS . . 
De 17 de.maio de ~2 

TRANSFORMA O SERVIÇO DE PREVIOb4clA DOS MUNICIPIÂRIOS 

DE BAURU . • SEPREM • NA FUNDAÇÃO DE PREVID~NC~ DOS 
SERVIDORES PÚBUCOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BA!JRU • 
FUNPREV. 

WALTER Dó' NASCIMENTO COSTA, Presidente da Câmara Municipal de 
Bauru, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições e de conformidade com 9.que 
dispõe o Artigo 38, Parágrafos 6° e ·ao, da Lei Orgânica do Municipio de Bauru, combinado 
com o Artigo 126, Parágrafos 3° e 5° da Resolução n° 263/90 (Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Bauru), · corisiderando as .rejeições do Veto Parcial aposto pelo · 
Senhor Prefeito Municipal, pelo Plénário desta Casa de Leis, publica a complementaçào 
da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, nos seguintes termos: 

Art. 18 - A estrutura administrativa da FUNP,REV, será definida em projeto de lei 
próprio para esse fim, depois de escolhida a forma de gerenciamento dos 
recursos previdenciários da fundação. 

Art. 170 - Publicada a presente lei, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os 
Senhores Prefeito Municipal, Presidente do Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru e o Presidente da Cêmàra Municipal, cada qual nomeará um 
servidor efetivo que cumpra os requisitos do paÍégrafo único do Artigo 5º 
desta Lei, para· comporem um colegiado que Administrará a FUNPREV até a 
posse dos titulares a serem eleitos. · 

Parágrafo Único - Os membros do colegiado de que trata este artigo: . 

a) desenvolverão atividades visando a liquidação do SEPREM. 
b) estão proibidos ·de fazer quaisquer gastos ou contrafações em nome da 

FUNPREV,· podendo, entretanto, se necessário no período, fazer 
pagamentos pendentes de água, luz, aluguel e outros encargos do 
SEPREM. · . . 

Art. 171 - O Artigo 79 da Lei Orgânica do Município de Bauru passa a ter a seguinte 
redação: 
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Lei 48;raça D. Pedro li, 1·50· CEP 17015-230· Fone:(1:4)E"!':::::-:1e .. · 
Art. 79 - A previdência social será •xercida pela Fundação de Previdência · 

dos Servido(es · Público~ Mu_nicipais E.fetivos de Bauru -
FUNPREV. . 1 

Bauru, 28 de maio de 2002 . 

WALTER DO .NASCI 
Presj,nai_-

~<-e . · . 
JOSÉ HUMBERTO SANTANA 

1° Secretário 

.. 
Projeto de iniciativa do Poder Exee:utivo:. 

Regis_trada na ir 
na mesma dat . 

-legislativo da C~mara, 

2 
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Presidência da Rep~ 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

Vide Emenda 
Constitucional nº 91. Emendas Constitucionais 

de 2016 
Emendas Constitucionais de Revisão 

Ato das Disposicões Constitucionais Transitórias 

Atos decorrentes do disposto no § 3° do art. 5° 

ÍNDICE TEMÁTICO 

Texto compilado 

PREÂMBULO 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

TÍTULO 1 
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Art. 1° A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e M.Jnlcfpios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

1- a soberania; 

11- a cidadania; 

Ili - a dignidade da pessoa humana; 

W - os vak>res sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluransmo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

M. 2° São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

M. 3° Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

1- construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

11- garantir o desenvolvimento nacional; 

Ili- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

W - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Art. 4° A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princlpios: 

r - independência nacional; 

li- prevalência dos direitos humanos; 

W- autodeterminação dos povos; 

W - não-intervenção; 

V - igualdade entre os Estados; 
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SUBSEÇÃO Ili 
DAS LEIS 

Art. 61. A iniclatlva das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal 
ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e 
aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

1 - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Almadas; 

n - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; 

e) eeP~EleFee plfbliees Ela YAiãe e TurÃtériee, se1::1 Fegime j1::1FIElise, pFe,·imeAte Ele saF!JSS, estabiliElaEle e apeseAtaElsFia Ele sivis, FSfeFR!a e 
traAsferênsia Ele militares para a iRati•,•iElaEle; 

e) servidores púbRcos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; 
<Redacão dada oera Emenda Constitucional nº 18 de 1998> 

d) organização do Mnistêrio Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Mnistério Público e da 
Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 

e) eÃaeãe, estr1::1Wi:a9ãe e atriB1::1ieães Eles MnistéÃes e éfftães Ela administraeãe plfl31isa; 

e) criação e extinção de Mnistérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI; 
oela Emenda Constitucional nº 32 de 2001) 

íRedacão dada 

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência 
para a reserva. Clnclykla pela Emenda Constitucional nº 18 de 1998) 

§ 2º A intciativa popular pode ser exercida pela apresentação à camara dos Deputados de projeto de lel subscrito por, no mínimo, um por cento 
do eleitorado nacional, distribuido pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles. 

M. 8í!:. Em sase ele relevânsia e 1::1rgênsia, e Presielente ela ReplfbAea JlSEleFâ aeletar meelielas pFevieéFiae, sem rerya ele lei, elevende s1::1bmetê 
las ele imeellate as GengFesse ~lasieRal, "'1::1e, estanda em reeesse, será GGA\SeaEle e1EtraerElinaÃameRta i:iam se re1::1nir na f!RRB Ete eiRee Elias. 

PaFá{JFafe éniee. As meEtielas pFe·liséÃas perelerãe efisáeia, EleeEle a eElieãe, se nãe fereffl eeR:1erliElas em lei na pr<Re Ela tÃRta dias, a paFtir Ete 
e1;:1a p1::1blieafilãe, Ele· enEle e GengFessa NasieRal ElissipliRar as relaeêes J1::1ridieas Elelas eleserreRtes. 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência,.d Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, cOm força de lei, devendo submetê-
las de Imediato ao Congresso Nacional.· · <Redacão dada pela Emenda Constitucional nº 32. de 2001) 

§ 1º t vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: fhcluijo pela Emenda Constitucional nº 32 de 2001) 

1 - relativa a: ílncluido cela Emenda Constitucional nº 32 de 2001) 

a) nacionalidade, cidadania, direitos politicos, partidos políticos e·direito ~leitora!; 
ZQl!1l 

Clocluíjo cela Emenda Constltuclonal nº 32 de 

b) direito penal, processual penal e processual civil; <Incluído oela Emenda Constitucional nº 32 de 2001) 

c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público. a carreira e a garantia de seus membros; 
Constitucional nº 32 de 2001l 

llncluldo pela Emenda 

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 
3°' (1ncluido oela Emenda Constitucional nº 32 de 2001) 

li - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro; 
Constitucional nº 32 de 2001) 

<Incluído pela Emenda 

Ili - reservada a lei complemenlar; lhcluk:lo peta Emenda Constitucional nº 32. de 2001) 

W - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. 
ílnclufdo oela Emenda Constitucional nº 32 de 2001) 

§ 2° Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, 1, li, W, V, e 154, U, só produzirá 
efeitos no exerck:io financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. (Jnctuido oela 
Emenda Constitucional n° 32. de 2001l 

§ 3° As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos§§ 11e12 perderao encãcla, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo 
de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7°, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as 
relações jurk:ticas delas decorrentes. flncluldo pela Emenda Constitucional nº 32 de 20011 

§ 4° O prazo a que se refere o § 3° contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os perbdos de recesso do 
Congresso Nacional. Clncluldo pela Emenda Constitucional nº 32. de 2001) 

§ 5° A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o 
atendimento de seus pressupostos constitucionais. (lncluk:lo pela Emenda Constitucional nº 32 de 2001) 

§ 6° Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, 
subseqüentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultlme a votação, todas as demais 
deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando. flncruldo oela Emenda Constitucional nº 32 de 2001) 
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§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exerck:io financeiro poderá ser iniciado sem p ~fu~!.J~:z.1Ig_-,-·- ~ 
lei que 'autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. r«HAS '•u ..,,,..,~ U"~ 

~:.:;:~~::;:;;::;~=.l 
§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercfcio financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autonzaçao or 

promulgado nos últimos quatro meses daquele exerck::io, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do 
exercício financeiro subseqüente. 

§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de 
guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62. 

§ 4.º é permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam 
os arts. 157, 158 e 159, L a e b. e li, para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com 
esta. 01cluk::lo oeta Emenda Constitucional nº 3 de 1993) 

§ 5° A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação 
para outra poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo 
de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem 
necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso VI deste artigo. <ncluido oela 
Emenda Constitucional nº 85. de 2015) 

A~- 168. Gs FeSYFses eeA"eSJ!eABeAtes és Elata9ées eF9aff!:eAtárias, semJ!reeABiBes es sFéáites sY13leff!:eAtaFes e esJ!esiais, a'estiRaâas aas 
éFgães i:las PeBer:es begislati '9 a J1:1âisiáFie a Be J4Ristérie P.;.Blise, seF lttes ãe eRtr-eg1:1es até e Bia 29 âe saâa mês, Ra fGrma áa lei seff!:13lem0Atar a 
eiYe se Fef.eFe e aR. 166, § 9°. 

Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos 
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Mnistério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em 
duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9°. íRedacão dada nela Emenda Constitucional nº 45 de 20041 

M. 169. A áes13esa seff!: 13esseal atl,,e e iRati"e Ba ''Aiãe, das i;.staáes, de Qistrite i;"eáeFal e áes M:IRis~ies Rãa psBeFá eireedeF as liff!:ites 
estal:lelesides eff!: lei seff!:13leff!:eRtaF. 

ParágFafG úRise. 11 seRsessãe áe ei1:1aleiYer "aRtagem e1:1 a1:1meRte áe rem1:1Aei:ayãe, a sria9ãe áe sarges 01:1 altei:a9ãe de estR:1tl:fra Ele sarreiras, 
Bem seme a admissãe de pesseal, a E!YBIE!YBF titl:lle, peles érgães e eAtiElaBes da aBff!:iRisti:ayãe errata 01:1 IAdireta, iRsl1:1she fuRElayêee iAstit1:1iE1as e 
maRtiElas pele Peder P~blise, sé pedeFãe seF feitas: 

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos M.micipios não poderá exceder os limites 
estabelecidos em lei complementar. íRedacão dada oela pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998) 

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de 
carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer tftulo, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive 
fundações instituidas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: <Renumerado do par.ttarafo único oela Emenda 
~tltucfonal nº 19. de 1998) 

1 - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa 1:1e: pessoal e aos acréscimos dela 
decon:entes: Clncluldo pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998) 

a - se houver autorização especffica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia 
mista. Oncluido pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998l 

§ 20 Decorrido o prazo estabelecido na lei. complementar referida neste artigo para a adaptação aos parâmetros ·ali previstos,. serão · 
imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos MJniclpios que não obseivarem 
os referidos limites. Clncluk::lo pela Emenda Constitu~ional nº 19 de 19~8> 

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências·: C1ncluldo cela Emenda Constitucional nº 
19 de 1998! 

1- redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; 
Emenda Constitucional nº 19 de 1998> 

li - exoneração dos servidores não estáveis. <Incluído pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998) 
Emenda Constitucional nº 19. de 19981 

<lncluk::lo pela 

§ 4° Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei 
complementar referida neste artigo, o seividor estável poderá perder o cargo, desde que ato nonnativo motivado de cada um dos Poderes 
especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. ílncluldo oela Emenda 
Constitucional nº 19 de 1998) 

§ 5° O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de 
serviço. <lncluldo pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998) 

§ 6° O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou funçao 
com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos. Chctufdo pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998l 

§ 7° Lei federal disporá sobre as nonnas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no § 4º. 
Emenda Constitucional nº 19 de 1998) 

TÍTULO VII 
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA 

CAPÍTULO 1 
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA 

(Incluído oela 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, obseivados os seguintes princípios: 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

resente processo o Vereador: 

• 
-~~~~~~~~-de 2018. 
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SAO PAULO 

1 

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 

23 de outubro de 2018. 

ERTOMEIRA 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

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. 

1 DA SILVA 

Sala de Reuniões, em 

23 de outubro de 2018 . 
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C9RAÇÁO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

~o Rel»tor do 

(, ~f l CPJ.r 

LOS RO~ARBOSA 
Presidente 
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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 
24 de outubro de 2018. 

Relator 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A 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. 

Membro 

\ 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
24 de outubro de 2018. 

/ 

LUIZ cL~S BARBOSA 

/ Presidente 

Membro 
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SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente projeto foi aprovado em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 05 de novembro de 2018. 

Incluir o mesmo na Pauta em Segunda 

Discussão para a próxima Sessão. 

Bauru, 06 de novembro de 2018. 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Presidente 
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SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto em Segunda Discussão, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 12 de 

novembro de 2018, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 13 de novembro de 2018. 

ALEXSSANDR USSOLA 

Presidente 

Atendido o despacho, seguem Autógrafo 

e ofício, aguardando-se a publicação da 

Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 13 de novembro de 2018. 

~~~~ 
RONALDO J(Ssé SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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SAO PAULO 

AUTÓGRAFO Nº 7250 
De 13 de novembro de 2018 

Cria um cargo de Especialista em Gestão Administrativa e 

Serviços - Contador, no quadro pennanente de cargos efetivos 
da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 

Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Fica criado no quadro de cargos efetivos da Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, 01 (um) cargo de Especialista em 
Gestão Administrativa e Serviços - Contador, na Classe "C", da grade salarial de 
Especialistas Técnicos 2, da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010. 

Altera o Anexo XIV da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, que passa 
a ter a seguinte redação: 

"ANEXO XIV - QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS 
ESPECIALISTAS TÉCNICOS 1 E 2 

CARGOS DO PCCS - FUNPREV AREA LOTAr.AO 
Assistente Social 2 

Especialista em Gestão Administrativa e Serviços Contador 2 
Economista 2 

"(NR) 

As descrições do cargo efetivo de Especialista em Gestão Administrativa e Serviços -
Contador, são as encartadas no Anexo 1 desta Lei. 

As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações do Orçamento 
vigente da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de 
Bauru - FUNPREV, suplementadas, se necessàrio, observando-se os recursos 
originados na Taxa de Administração prevista nos §§ 4° e 5º, do art. 43, da Lei 
Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação . 

Bauru, 13 de novembro de 2018. 

1mr"!nl"v 
1 º Sec etário 

Projeto de Iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~ ... ~~~ 
RONALDO JosfSê:HIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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ANEXO! 

REFERENTE AO ANEXO XX DA LEI MUNICIPAL Nº 6.006/10 QUE TRATA DA DESCRIÇÃO DE CARGOS EFETIVOS 

CARGO: ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -CONTADOR 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo e registro no respectivo Conselho de Classe. 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas semanais. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência inicial C-1, da grade salarial dos Especialistas Técnicos 2 
HABILIDADES: Raciocfnio lógico, atenção concentrada, organização e rapidez e exatidão para cálculos. 
CONHECIMENTOS: Acerca do Tribunal de Contas, Leis de Responsabilidade Fiscal, da Contabilidade Pública e suas 
alterações. 
RESPONSABILIDADE GERAL: Manter a contabilidade da instituição atualizada. 
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Diretor de Divisão ou Chefe de Seção a qual pertencer. 

FUNÇÕES ESSENCIAIS DO CARGO 

• 
• 

Rea1izar procedimentos contábeis como, por exemplo, receitas, balanços, finanças, lançamentos, despesas, prestar 
informações contábeis, orçamentos, etc . 

Administrar os tributos da organização. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Realizar atividades de supervisão, coordenação ou execução relativas à administração financeira e patrimonial, 
contabilidade e auditoria, compreendendo análise, registro e pericias contâbeis, de balancetes, balanço e demonstrações 
contábeis . 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Elaborar, implantar, fiscalizar a aplicação de plano de contas . 

Realizar tomada de contas . 

Examinar processos e emitir pareceres conclusivos . 

Colaborar na elaboração de estatística econômica e financeira do órgão e fornecer dados estatísticos de suas atividades . 

Acompanhar execução orçamentária . 

Proceder à análise e avaliação das auditorias realizadas . 

Orientar, sob o ponto de vista contábil, o levantamento dos bens patrimoniais da Fundação . 

Conferir os dados contábeis mensais da Administração Direta, Indireta e Legislativo Consolidados . 

Conferir mensalmente os procedimentos da execução orçamentária e financeira da FUNPREV . 

Acompanhar mensalmente a conferência dos procedimentos da execução orçamentária e financeira da Fundação . 

Elaborar e pubJicar os dados contábeis mensais, bimestrais, trimestrais e quadrimestrais em atendimento às legislações 
vigentes . 

Elaborar e encaminhar as Prestações de Contas Anuais ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Câmara 
Municipal . 

Proceder aos cálculos mensais dos encargos sociais . 

Esclarecer dúvidas e/ ou orientar quanto aos procedimentos contábeis legais . 

Prestar infonnações e emitir documentos contábeis, quando solicitados . 

Orientar o preparo da prestação de contas . 

Elaborar e encaminhar as informações referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com o Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo e Secretaria do Tesouro Nacional. 

Elaborar rotinas contábeis, financeiras e orçamentárias . 

Planejar, organizar, coordenar e executar atividades contábeis . 

Participar na elaboração do orçamento-programa 

Supervisionar o registro de operações contábeis e levantamento de balanço e balancetes patrimoniais, econômicos e 
financeiros . 

Supervisionar e coordenar trabalhos de auditoria. 

2 
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• Coordenar ou executar o cumprimento dos prazos de entrega em atendimento à Legislação vigente. 

• Operacionalizar o sistema Contábil, Financeiro e de Execução Orçamentária. 

• Operacionalizar o sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

• Desempenhar outras tarefas de supervisão, quando necessário. 

• Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função e essenciais a Seção/Divisão a qual 
pertencer . 

3 
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~âmamkk~1~º~-~r • CQRAÇÃO DE Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 
SAO PAULO 

Of.DAL.SPL.PM. 196/18 

Bauru, 13 de novembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os 
Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessao Ordinária levada a 
efeito por esta Casa de Leis no último dia 12 de novembro de 2018: 

Autógrafo nº 

7249 

7250 

7251 

7252 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que altera a Lei nº 6768, de 29 de março de 2016, 
que autorizou o Executivo a destinar uma área de terreno á Empresa DELITEL 
TELECOMUNICAÇÃO LTDA em regime de Concessao de Direito Real de Uso; 

de autoria desse Executivo, que cria um cargo de Especialista em Gestao 
Administrativa e Serviços - Contador, no quadro permanente de cargos efetivos 
da Fundaçao de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de 
Bauru - FUNPREV; 

de autoria desse Executivo, que altera a Lei nº 6722, de 29 de março de 2016, 
que autorizou o Executivo a destinar uma área de terreno á Empresa KIT 
SERVICE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA, em regime de 
Concessao de Direito Real de Uso; 

de autoria desse Executivo, que concede isençao parcial sobre o valor do 
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU para clubes 
sociais, recreativo ou desportivo. 

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

ALEXSSAN O BUSSOLA 
ente 

Excelentlssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Oficio 1 I'\ \ ~'-{ 1 t 
pag 5J-J®l'( 

~~~.:~ l 
RONALDO JOS~ ScmAVONE j 

Chefe do Serviço de Procedhn~ntos Leilslatlvos ·, .. ....., 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 412/18 
P. 65.284/18 (1.236/16- FUNPREV) 

Bauru, 13 de novembro de 2.018 . 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei n' 7.142/18, que cria um cargo de 
Especialista em Gestão Administrativa e Serviços - Contador no qua o permanente de cargos efetivos da Fundação 
de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Ba · UNPREV. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

CL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUR~ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 65.284/I 8 ( 1.236/16 - FUNPREV) 
LEI N' 7.142. DE 13 DE NOVEMBRO DE 2.018 
Cria um cargo de Especialista em Gestão 
Administrativa e Serviços - Contador no quadro 
permanente de cargos efetivos da Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru - FUNPREV. 

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. 1° 

Art. 2º 

Art. 3' 

Art. 4° 

Art. 5° 

Fica criado no quadro de cargos efetivos da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru - FUNPREV, OI (um) cargo de Especialista em Gestão Administrativa e Serviços -
Contador, na Classe "C", da grade salarial de Especialistas Técnicos 2, da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de 
dezembro de 2.01 O. 

Altera o Anexo XIV da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, que passa a ter a seguinte 
redação: 

"ANEXO XIV - QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS 
ESPECIALISTAS TÉCNICOS 1 E 2 

CARGOS DO PCCS - FUNPREV AREA LOTAÇÃO 
Assistente Social 2 

Especialista em Gestão Administrativa e Serviços Contador 2 
Economista 2 

"(NR) 

As descrições do cargo efetivo de Especialista em Gestão Administrativa e Serviços - Contador, são as 
encartadas no Anexo I desta Lei. 

As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta d 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais eti 
necessãrio, observando-se os recursos originados na 
da Lei Municipal n' 4.830, d~demajO'<l .002 

/-
Esta Lei entra e gor na data de sua publicaç 

Bauru, 13 e novembro de 2.018 . 

otações do Orçamento vigente da Fundação de 
s de Bauru - FUNPREV. suplementadas, se 
Administração prevista nos §§ 4° e 5°, do art. 43, 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Doeu 

IL EIRO 
ENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Nlllâeo DltmOl!dd l!tlria 
.. i'l.1 11 ,li ~ oi.., 

--~~ 
1 



' 

• 

• 

f ::::_L[k!_~:=~-3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO 1 

REFERENTE AO ANEXO XX DA LEI MUNICIPAL N' 6.006110 QUE TRATA DA DESCRIÇÃO DE CARGOS EFETIVOS 

CARGO: ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - CONTADOR 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo e registro no respectivo Conselho de Classe. 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas semanais. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência inicial C-I, da grade salarial dos Especialistas Técnicos 2 
HABILIDADES: Racioclnio lógico, atenção concentrada, organização e rapidez e exatidão para cãlculos. 
CONHECIMENTOS: Acerca do Tribunal de Contas, Leis de Responsabilidade Fiscal, da Contabilidade Pública e suas 
alterações. 
RESPONSABILIDADE GERAL: Manter a contabilidade da instituição atualizada. 
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Diretor de Divisão ou Chefe de Seção a qual pertencer. 

FUNÇÕES ESSENCIAIS DO CARGO 

• Realizar procedimentos contábeis como, por exemplo, receitas, balanços, finanças, lançamentos, despesas, prestar 
informações contábeis, orçamentos, etc. 

• Administrar os tributos da organização. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Realizar atividades de supervisão, coordenação ou execução relativas à administração financeira e patrimonial, 
contabilidade e auditoria, compreendendo análise, registro e perícias contábeis, de balancetes, balanço e demonstrações 
contábeis. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Elaborar, implantar, fiscalizar a aplicação de plano de contas . 

Realizar tomada de contas . 

Examinar processos e emitir pareceres conclusivos . 

Colaborar na elaboração de estatistica econômica e financeira do órgão e fornecer dados estatísticos de suas atividades . 

Acompanhar execução orçamentária . 

Proceder à análise e avaliação das auditorias realizadas . 

Orientar, sob o ponto de vista contábil, o levantamento dos bens patrimoniais da Fundação . 

Conferir os dados contábeis mensais da Administração Direta, Indireta e Legislativo Consolidados . 

Conferir mensalmente os procedimentos da execução orçamentária e financeira da FUNPREV . 

Acompanhar mensalmente a conferência dos procedimentos da execução orçamentária e financeira da Fundação . 

Elaborar e publicar os dados contábeis mensais, bimestrais, trimestrais e quadrimestrais em atendimento às legislações 
vigentes. 

Elaborar e encaminhar as Prestações de Contas Anuais ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Câmara 
Municipal. 

Proceder aos cálculos mensais dos encargos sociais . 

Esclarecer dúvidas e/ ou orientar quanto aos procedimentos contábeis legais . 

Prestar infonnações e emitir documentos contábeis, quando solicitados . 

Orientar o preparo da prestação de contas . 

Elaborar e encaminhar as informações referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com o Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo e Secretaria do Tesouro Nacional. 

Elaborar rotinas contábeis, financeiras e orçamentárias . 

Planejar, organizar, coordenar e executar atividades contábeis. 

Participar na elaboração do orçamento-programa . 

Supervisionar o registro de operações contábeis e levantamento de balanço e balancetes patrimoniais, econômicos e 
financeiros. 

Supervisionar e coordenar trabalhos de auditoria . 
t 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

• Coordenar ou executar o cumprimento dos prazos de entrega em atendimento à Legislação vigente. 

• Operacionalizar o sistema Contábil, Financeiro e de Execução Orçamentária. 

• Operacionalizar o sistemaAUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

• Desempenhar outras tarefas de supervisão, quando necessário. 

• Executar outras tarefas compatlveis com as exigências para o exercício da função e essenciais a Seção/Divisão a qual 
pertencer . 

Cumpridas as exfgõncfas legais 
encaminha-se o presente processo 
ao Serviço de Microfilmagem e 
A•quivo/1 ~ S,__ 

Bauru ... - .... J ... ~f ..... 1.8.. r J 
º"•'º"ª do A~lslatlvo 
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