
Projeto de Lei nº 15/19, que reajusta vencimentos, 
salários, proventos e pensões, o valor da hora 
trabalhada dos estagiários, o valor da hora dos 
bailarinos bolsistas, o valor fixo para cálculo da 
insalubridade, valor do vale-compra e concede uma 
vantagem pessoal de R$ 60,00 aos servidores públicos 

efetivos com remuneração de até R$ 
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OF. EXE Nº 88/19 
P.48.134/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu~icipal de Bauru 
btretoria de l\poio Legislativo 

E l)j T R A D A\, 
Hora l 1.111.?& <el ~ 

Bauru, 29 de março de 2.019. 

É o presente para enviarmos . Projeto de Lei n' 15/19, que reajusta 
vencimentos, salários, proventos e pensões, o valor da hora trabalh a d s estagiários, o valor da hora dos bailarinos 
bolsistas, o valor fixo para cálculo da insalubridade, valor do v e-com ra e concede uma vantagem pessoal de R$ 
60,00 aos servidores públicos municipais efetivos com remun ação de té R$ 2.684,35 . 

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

À 
D.A.L. 

r 
P/ leitura no fxpediente 
da Sessão Ordimír!.;i do 
dia __ Qj)__J ~':!. .. __! __ ]:~~~-
e ___ .. "_$1_lj_ _ _j_ 1o !-?... 

Anexo: Leis Municipais nº 5.737/09, 5.783/09, 6.394/13, 6.423/13, 6.663/15, 2.862/88, 5.365106, art. 54 da Lei 
Municipal nº 5.975/10, Resolução nº 009/16 e Ordenador de Despesa. 

~~~ 
Dhmlll ~ 
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P. 48.134/19 

PROC. Nº W/lq 
FOLHAS :liM 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 15/19 
Reajusta vencimentos, salários, 
proventos e pensões, o valor da 
hora trabalhada dos estagiários, o 
valor da hora dos bailarinos 
bolsistas, o valor fixo para cálculo 
da insalubridade, valor do vale
compra e concede uma vantagem 
pessoal de R$ 60,00 aos servidores 
públicos municipais efetivos com 
remuneração de até R$ 2.684,35. 

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. 3º 

Art. 4° 

Art. 5º 

Art. 6° 

Art. 7º 

Os vencimentos, beneficias de aposentadorias e pensões dos servidores Públicos Municipais, ativos 
e inativos da Prefeitura Municipal de Bauru, do Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE e 
da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV 
ficam reajustados em 2,00% (dois inteiros percentuais), referente à reposição do periodo de março 
de 2.018 a fevereiro de 2.019. 

Excetuando os abrangidos pelos Planos de Cargos, Carreiras e Salários de seus respectivos órgãos, 
fica prorrogado até março de 2.020, aos inativos da Prefeitura Municipal de Bauru, do Departamento 
de Água e Esgoto de Bauru - DAE e da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, o pagamento do abono não incorporável, instituído 
pelos arts. 3° e 4° da Lei Municipal nº 5.737, de 06 de maio de 2.009. 

Os recursos referentes ao abono concedido aos inativos serão suportados financeiramente pelos 
órgãos empregadores, ficando desde já autorizada a Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV a efetuar os respectivos pagamentos, sendo que 
até março de 2.020, os órgãos empregadores repassarão a essa Fundação, integralmente, o valor 
correspondente, com correção monetária, nos termos desta Lei. 

O valor da hora trabalhada dos Estagiários da Prefeitura Municipal de Bauru, Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru - DAE e da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru - FUNPREV fica reajustado em 2,00% (dois inteiros percentuais), referente à 
reposição do período de março de 2.018 a fevereiro de 2.019. 

Altera o caput do art. 9º da Lei Municipal nº 5.783, de 06 de outubro de 2.009, alterada pela Lei 
Municipal nº 6.394, de 25 de julho de 2.013, com a seguinte redação: 

"Art. 9° O valor da hora dos bailarinos bolsistas será de R$ 5,51 (cinco reais e cinquenta e um 
centavos), a partir de 1° de março de 2.019." (NR) 

Altera o art. 54 da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, alterado pelo art. 21 da Lei 
Municipal nº 6.423, de 17 de outubro de 2.013, com a seguinte redação: 

"Art. 54 ( ... ) 

1 - de insalubridade, de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) e 40% (quarenta 
por cento), do valor fixo de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)." (NR) 

O vale-compra de que trata a Lei Municipal nº 5.323, de 26 de dezembro de 2.005, passa a ter o 
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a partir de 1° de abril de 2.019. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 15/19 

Art. 8° 

§ lº 

§ 2º 

Art. 9° 

Art. 1 O 

Art. li 

O abono de que trata o art. 10 da Lei Municipal nº 6.663, de 16 de abril de 2.015, fica reajustado 
para R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais) a partir de OI de março de 2.019, de forma 
integral aos servidores com remuneração de até R$ 2.788,77 (dois mil, setecentos e oitenta e oito 
reais e setenta e sete centavos). 

O abono de que trata este artigo será de R$ 373,99 (trezentos e setenta e três reais e noventa e nove 
centavos) a R$ 0,01 (um centavo) aos servidores com remuneração, respectivamente de R$ 2.788,78 
(dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) a R$ 3.162,76 (três mil, cento e 
sessenta e dois reais e setenta e seis centavos). 

Não farão jus ao abono de que trata o caput deste artigo, os servidores que recebam o beneficio "in 
natura", nos termos do art. 1 ºda Lei Municipal nº 2.862, de 14 de setembro de 1.988, com redação 
dada pelo art. 1 ºda Lei Municipal nº 5.365, de 16 de maio de 2.006. 

Fica concedido, a partir de março de 2.019, uma vantagem pessoal no valor de R$ 60,00 (sessenta 
reais) aos servidores públicos municipais efetivos com remuneração de até R$ 2.684,35 (dois mil, 
seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). 

As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelas verbas próprias no orçamento vigente. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1 º de março de 2.019. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

PROC. Nº-'Q ~ !-~1 
FOLH.<\S_~ ··- ·-·~ 

~....!::2'.'.:..~.,,: ~- .;1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
29, março, 19 

Considerando a dificil situação orçamentária e financeira dos municípios brasileiros; 

Considerando que a Administração Municipal concedeu todas as promoções e/ou progressões de até 
15% (quinze por cento) previstas nos Planos de Cargos, Carreiras e Salários até a presente data; 

• Considerando que a despesa com pessoal na Administração Municipal em relação à receita corrente 

• 

líquida, está bem próxima do valor prudencial da folha; 

Considerando que no momento a cidade enfrenta uma epidemia de dengue, onde mais de um terço 
da população foi atendida nas unidades de saúde do município, acarretando necessidade de contratações de 
profissionais e prestação de serviços na área da saúde e de limpeza pública, aumentando a jornada de trabalho dos 
profissionais da saúde e principalmente, aumento no dispêndio de medicamentos; 

Temos a honra de submeter à apreciação dessa Augusta Casa, o presente projeto de lei referente à 
concessão de reajuste aos vencimentos, salários, proventos e pensões, do valor da hora trabalhada dos estagiários, do 
valor da hora dos bailarinos bolsistas, do valor fixo para cálculo da insalubridade, do valor do vale-compra e da 
concessão de uma vantagem pessoal aos servidores públicos municipais da Prefeitura Municipal de Bauru, do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE e da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru - FUNPREV. 

Cumpre~nos esclarecer aos nobres Vereadores que os vencimentos, beneficias de aposentadorias e 
pensões dos servidores públicos municipais, ativos e inativos, da Prefeitura Municipal de Bauru, do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru - DAE e da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru 
- FUNPREV serão reajustados em 2,00% (dois inteiros percentuais), referente à reposição do período de março de 
2.018 a fevereiro de 2.019. 

O projeto de lei também visa prorrogar até março de 2.020, o abono salarial não incorporável, 
instituído pelos arts. 3° e 4° da Lei Municipal nº 5.737, de 06 de maio de 2.009, aos servidores que não foram 
abrangidos pelos Planos de Cargos, Carreiras e Salários da Prefeitura Municipal de Bauru, do Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru - DAE e da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru -
FUNPREV com previsão de que o órgão previdenciário efetue o pagamento e os órgãos empregadores repassem os 
valores integralmente, com correção monetária, até março de 2.020. 

O projeto de lei visa também, reajustar o valor da hora trabalhada dos estagiários da Prefeitura 
Municipal de Bauru, do Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE e da Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, com o mesmo percentual, ou seja, 2,00% (dois 
inteiros percentuais), referente à reposição do período de março de 2.018 a fevereiro de 2.019. 

O projeto de lei visa também reajustar o valor da hora dos bailarinos bolsistas da Prefeitura 
Municipal de Bauru para R$ 5,51 (cinco reais e cinquenta e um centavos), a partir de 1° de março de 2.019. 

Nossa proposta também prevê alterarmos o art. 54 da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 
2.01 O, que trata do pagamento do adicional de insalubridade, reajustando a base de cálculo para o valor fixo de R$ 
998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Visa reajustar o vale compra dos servidores municipais ativos, passando a 
ter o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a partir de 1° de abril de 2.019. 
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PROC. Nº :, ·~~--·í 
• """·- .l 

FOLHAS_.l!l/L_,..,==:;..::c~~I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Visa também reajustar o valor do abono a partir de março de 2.018 para R$ 374,00 (trezentos e 
setenta e quatro reais) concedido aos servidores municipais ativos e inativos que têm remuneração de até R$ 2.788,77 
(dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos) e de um valor proporcional de R$ 373,99 
(trezentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos) a R$ 0,01 (um centavo) aos servidores com remuneração, 
respectivamente de R$ 2.788,78 (dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) a R$ 3.162,76 
(três mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos). Esta proposta esclarece que os servidores que 
recebem o beneficio "in natura", nos termos do art. lº da Lei Municipal nº 2.862, de 14 de setembro de 1.988, com 
redação dada pelo art. 1° da Lei Municipal nº 5.365, de 16 de maio de 2.006, não farão jus ao recebimento do 
respectivo abono. 

Concede ainda a partir de março de 2.019 uma vantagem pessoal no valor de R$ 60,00 (sessenta 
reais) aos servidores públicos efetivos com remuneração de até R$ 2.684,35 (dois mil, seiscentos e oitenta e quatro 
reais e trinta e cinco centavos. 

• Vale destacar ainda que o reajuste retroagirá a OI de março de 2.019, e terá um impacto salarial 

• 

anual de R$ 20.052.598,71 (vinte milhões, cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e um 
centavos). 

Destarte, pela relevância da matéria, contamo 

Atenciosas saudações, 

-------...... = .. -= 
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IMPACTO VANTAGEM PESSOAL DE R$ 60,00 
(NÃO CONSIDERANDO REFLEXO NA SEXTA-PARTE) 

VANTAGEM PESSOAL DER$ 60,00 PARA AS CATEGORIAS DE: 

CATEGORIA QUANTIDADE SERVIDORES VALOR 

AUXILIAR 899 R$ 53.940,00 

ASSISTENTE 1089 R$ 65.340,00 

AGENTE 1124 R$ 67.440,00 

TÉCNICO 824 R$ 49.440,00 

ESPECIALISTA ADJUNTO 349 R$ 20.940,00 

TOTAL 4285 R$ 257.100,00 

R$ 2.828.100,00 

VANTAGEM PESSOAL PARA SERVIDORES QUE RECEBEM ATÉ R$ 2.684,35 

CATEGORIA QUANTIDADE SERVIDORES VALOR 

AUXILIAR 374 R$ 22.440,00 

ASSISTENTE 727 R$ 43.620,00 

AGENTE 728 R$ 43.680,00 

TÉCNICO 157 R$ 9.420,00 

ESPECIALISTA ADJUNTO 268 R$ 16.080,00 

TOTAL 2254 R$ 135.240,00 

R$ 1.487.640,00 

i'ROC. N9 

FOLHAS ,..-h 

MENSAL 

ANUAL (11 MESES) 

MENSAL 

ANUAL (11 MESES) 

r 

J 
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P. 47.453/09 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N" 5.975, DE 01 DE OUTUBRO DE 2.010 
Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salário - PCCS; sobre o reenquadramento, sobre 
a reconfiguração das carreiras, sobre a 
instituição de jornadas especiais, sobre a criação 
de nova grade salarial para os cargos efetivos e 
em comissão, sobre a extinção de adicionais, 
produtividades e gratificações dos servidores 
públicos mun1clpais, exceto os cargos 
específicos da área de saúde e de educação. 

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. I' 

§ l' 

§ 2' 

Art. 2' 

TITULO 1 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Fica instituído no âmbito da Prefeitura Municipal de Bauru, o Plano de Cargos, Carreiras e Salário - PC<:S. 
que passa a regularr1entar a situação funcional dos servidores legalmente investidos em cargos públicos de 
provimento efetivo, nomeados sob o regime estatutãrio ou (CLT), conforme cargos relacionados no anexo l 
da presente lei. 

O Plano de Cargos, Carreiras e Salário - PCCS baseia-se nas atribuições e responsabilidades previstas na 
estrutura organizacional do Municipio, no Modelo Assistencial preconizado pela Legislação <la 
Administração Pública vig6nte. 

O Plano de Cargos, Carreiras e Salário - PCCS visa prover a Administração Municipal, com estrutura de 
cargos e carreiras organizados, mediante: 

I - A adoção de um sistema permanente de capacitação dos profissionais; 

II - Reconhecimento e valorização dos profissionais, através de critérios que proporcionem igualdade 
de oportunidades profissionais, garantindo a qualidade dos serviços prestados no âmbito da 
Prefeitura Municipal de Bauru, bem como à população . 

Fica criado um Conselho Interno de Política de Administração e Remuneração (CIPAR). co1nposto por 
representantes da Secretaria Municipal da Administração, Secretaria Municipal de Economia e Finanças e 
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, em conformidade com o artigo 39 da Constituição Federal 
que será regulamentado por Decreto Municipal. 

Parágrafo Único. Fica instituído no âmbito da Secretaria Municipal de Administração o SINP - Sistema de Negociação 
Permanente, composto por representantes da Administração Municipal e do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais - Sinsenn, cujas reuniões poderão ser provocadas por quaisquer das partes. 

Art. 3º 

TÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

Os principias e diretrizes que norteiam o Plano de Cargos, Carreiras e Salário - PCCS são: 

I - Universalidade - integram o plano, os servidores municipais estatutários e celetistas que o~upam 
cargos efetivos no âmbito da Prefeitura Municipal de Bauru, exceto os cargos especificas da área 
da saúde e educação que integram um plano próprio; 

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

III - Participação na Gestão - para a implantação ou adequação deste plano às necessidades da 
Prefeitura Municipal de Bauru, deverá ser observado o princípio da participação bilateral, entre os 
servidores municipais e a Administração Municipal; 
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§ lº 

§ 2º 

-
PflOC. N9 G,'.}/ 1.'.} .1 

FOLHAS __ ~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ficam assegurados aos servidores aposentados e pensionistas não abrangidos por este PCCS, a 
irredutibilidade de seus proventos, entendendo-se nestes o abono salarial atualmente pago. 

A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru e a Secretaria Municipal 
da Administração estão incumbidas de realizar as revisões, refixações de proventos e seus respectivos 
encaminhamentos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da vigência desta Lei, prorrogáveis por 
igual período, desde que justificados e mediante autorização dos Titulares das Pastas. 

Ref. Lei nº 5.97511 O 

Art. 49 Imediatamente a partir da vigência desta lei, ficam extintos, exclusivamente, aos servidores da Prefeitura 
Municipal de Bauru os pagamentos do Adicional de Telefonista e Vigilância; do Adicional de Condições 
Adversas; do Adicional de Área Mecânica e Afins; da Produtividade dos Fiscais de Posturas Municipais; da 
Produtividade dos Auditores Fiscais Tributârios; da Produtividade dos Motoristas; da Gratificação dos 
Procuradores Juridicos; do Adicional Especial de Saúde; das Gratificações dos cargos de Livre Nomeação e 
Exoneração e da Verba de Representação. 

§ 1° Ficam extintas, no âmbito da Prefeitura Municipal de Bauru, as funções de confiança de Secretária de 
Departamento e de Encarregado de Turma que estejam vagas. 

§ 2º As funções de confiança de Secretária de Departamento e de Encarregado de Tunna que estejam ocupadas, 
serão extintas à medida que se vagarem, respeitados os direitos adquiridos quanto á incorporação. 

Art. 50 Com exceção das gratificações de cargos de livre nomeação e exoneração, ficam incorporados a título de 
vantagem pessoal, os adicionais, gratificações e produtividades mencionadas no caput do artigo anterior, na 
proporção de 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. 51 Nenhum servidor abrangido por esse Plano de Cargos, Carreiras e Salários, ficarâ com vencimentos 
inferiores aos recebidos no último mês anterior a vigência desta lei, sendo incorporadas as eventuais 
diferenças a título de vantagem pessoal. 

Parágrafo Único. As remunerações obtidas a titulo de vantagem pessoal adquiridas anterionnente a esta Lei e as previstas 
neste Plano de Cargos, Carreiras e Salários serão reajustadas no mesmo índice de correção anual atribuido à 
grade salarial deste plano, de acordo com a legislação especifica 

Art. 52 Fica o Poder Executivo autorizado a aproveitar, para provimento dos cargos na forma 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 anterionnente correspondentes aos constantes nos 
Anexos 1, II. III, IV, V, VI e Vil e suas respectivas grades salariais, concedendo aos mesmos no ato da 
nomeação e posse, a opção do Art. 34. 

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

Art. 53 A Administração Municipal poderã instituir programa de premiação à produtividade que serâ feito mediante 
lei específica. 

Art. 54 Ficam alterados o inciso 1 e § 2° do Art. 32 da Lei Municipal nº 3.373, de 29 de julho de 1.991, com as 
seguintes redações: 

"1 - de insalubridade, de IOo/o, 20% e 40% (dez, vinte e quarenta por cento) do equivalente a 
75% da referência Cl dos auxiliares". 

li - ( ... ) 

§ lº ( ... ) 

§ 2° O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade ou periculosidade;; deverã optar por um 
deles, excetuando as situações em que o servidor preste serviços em períodos diferentes, em 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

REF.: SUBSÍDIOS SERVIDORES 2019-2021. PflOC. N2--r.l\"-l-.1..L-.---W+
FOLHAS 

Declaracão de Ordenador da Despesa 
(Atendimento ao art.16 da Lei de Responsabilidade Fiscal) 

Na qualidade de ordenador da despesa, declaro que o presente gasto dispõe 

de suficiente dotação e de firme e consistente expectativa de suporte de 

caixa. Conformando-se às orientações do Plano Plurianual e da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, motivo pelo qual, foi encartado copia do 

respectivo anexo desses instrumentos orçamentários do Município. 

Em seguida, estimo o impacto trienal da despesa, nisso também 

considerando sua eventual e posterior operação: 

1 Descrição 
Exercício 2019 
Valor da desoesa 
Imoacto sobre o Orcamento1 

Imoacto sobre o Caixali 

Exercício 2020 
Valor da despesa 
Impacto sobre o Orcamentom 
Imoacto sobre o Caixa1v 

Exercício 2021 
Valor da desoesa 
Impacto sobre o planeiamento orcamentáriov 
Impacto sobre o Caixav1 

Bauru, 28 de março d O 9. 

1 Unid. 1 Valor 

R$ 
% 
% 

R!t 
% 
% 

R$ 
% 
% 

EVERSON 
Secretário d 

; Valor orçament Prefeitura 2 9 (LOA 2019): R$ 888.477.738,00 
;; Valor do caixa om base receita arrecadada: R$ 888.477.738,00 
;;; Previsão orça efeitura 2020 (Previsão IPCA): R$ 932.991 .624,90 
;v Previsão do caixa 2020: R$ 932.991.624,90 
v Previsão Orçamento Prefeitura 2021 (Previsão IPCA): R$ 979.546. 706, 15 
vi Previsão do caixa 2021: R$ 979.546.706, 15 

20.052.598.71 
2.2570% 
2.2570% 

22. 883.235.45 
2.4529% 
2.4529% 

24.027.397.22 
2.4529% 
2,4529% 
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PR~FEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 10641. DE -2 DE ABRIL DE 2008 
Altera a redação do parágrafo 2° do artigo 3º e 
acrescenta os parágrafos 3°, 4° e 5°, no mencionado 
artigo, do Decreto nº 10214, de 19 de maio de 
2006, que regulamentou a Lei nº 5365, de 16 de 
maio de 2006, e, regulamenta a Lei nº 5426, de 23 
de fevereiro de 2007 que instituíram o Programa de 
Alimentação do Servidor - PAS . 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 
51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, 

Art. lº -

Art. 2° -

Art. 3º -

DECRETA 

O parágrafo 2º do artigo 3° do Decreto nº 10214, de 19 de maio de 2006, passa a ter a seguinte 
redação: 

''Art. 3° ( ... ) 

§ 2º Farão jus ao beneficio de que trata o artigo 1 º da Lei nº 5365, de 16 de maio 
de 2006, os servidores com jornada de trabalho superior a 6 (seis) horas/dia ou 
40 (quarenta) horas semanais." (NR). 

Fica acrescentado ao artigo 3° do Decreto nº 10214, de 19 de maio de 2006, os seguintes 
parágrafos: 

"Art. 3º ( ... ) 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

Os servidores que fazem jus ao beneficio de que trata o artigo 1° da Lei nº 
5365, de 16 de maio de 2006, não poderão beneficiar-se com as refeições 
fornecidas nos locas de trabalho. (AC) 

Não se enquadram nos limites estabelecidos no parágrafo 1 º do artigo 2º da 
Lei nº 5426, de 23 de fevereiro de 2007, os servidores que trabalham em 
turnos ininterruptos de trabalho contínuo e de revezamento, em plantões com 
jornadas de 12 (doze) horas dia. (AC) 

Os servidores que trabalham em turnos ininterruptos, contínuos e de 
revezamento, em plantões com jornadas de 12 (doze) horas dia, farão jus a um 
total de 15 (quinze) TJQUETES/MÊS." (AC) 

Fica a Secretaria Municipal da Administração autorizada a desenvolver as ações necessárias 
para o atendimento dos eventuais novos beneficiários, na conformidade da lei. 

1 
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FOLHAS 1 Q.. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Decreto nº 10641/08 

Ar!. 4º - Este decreto entra em vigor a partir de O 1 de junho de 2008, revogadas as disposições em 
contrário. 

Bauru, 02 de abril de 2008 

PROF. JOSÉ GUALBERTO TUGA MARTINS ANGERAMI 
PREFEITO MUNICIPAL 

EMERSON SILVA RIBEIRO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

FERNANDO FERREIRA JORGE 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

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

DENISE A. REGINA TAVARES 
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO 
DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

2 
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1PHOC. N2 <. ?i!I' 
FOLHAS \J 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO N' 10214. DE 19 DE MAIO DE 2006 
Regulamenta a Lei nº 5365, de 16 de maio de 2006, 
que instituiu o programa de alimentação do Servidor 
-PAS. 

/ 

\ 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 51 da 
Lei Orgânica do Município de Bauru. 

Art. I' -

Art. 2º -

Art. 3°-

§ 1 º -

§ 2º -

§ Iº -

Art. 5° -

Art. 6° -

DECRETA 

Este decreto estabelece as regras regulamentadoras da Lei nº5365, de 16 de maio de 2006, que institui 
o"PAS" . 

O programa de alimentação do servidor será atendido pelo sistema de tíquete-refeição, a serem 
consumidos nos estabelecimentos credenciados pelo fornecedor contratado através de processo 
licitatório. 

São beneficiârios do tiquete - refeição os servidores ativos cujos vencimentos sejam iguais ou 
inferiores ao valor de R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais). 

São considerados vencimentos, para efeito deste artigo, além do salário - base, as verbas recebidas a 
título de biênios, sexta-parte, adicionais de insalubridade, periculosidade, de telefonia e vigilância, 
especial de saúde, de área mecânica e afins, de condições adversas, de jornada. diferença de aulas. 
vantagens pessoais, incorporações, complementação de salário, extra-classe, gratificações de função, 
por produtividade e de cargo em comissão. 

Não farão jus ao beneficio de que trata o artigo 1 º da Lei nº 5365, de 16 de maio de 2006, os 
servidores com jornada de trabalho inferior a 8 (oito) horas diárias, bem como aqueles a quem são 
servidas refeições nos seus locais de trabalho, representados por merendeiras, serventes, auxiliares de 
creche, plantonistas e quaisquer assemelhados, cujas despesas serão suportadas por verbas próprias 
indicadas em rubricas diversas daquela utilizada para referendar despesas com merenda escolar. 

O valor facial de cada tiquete- refeição será de R$ 4,00 (quatro reais) . 

Os servidores beneficiados pelo "PAS", receberão 22 (vinte e dois) tíquete- refeição por mês, exceto 
no mês em gozo de férias, nas licenças para tratamento de saúde ou acidente do trabalho superiores a 
15 dias, e, por ocasião de sua licença-prêmio. 

Fica a secretaria da administração autorizada a desencadear os procedimentos necessários a 
implementação deste programa, através do sistema tiquete-refeição. 

Este decreto entrarã em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Bauru, 19 de maio de 2006 

PROF. JOSÉ GUALBERTO TUGA MARTINS ANGERAMI 
PREFEITO MUNICIPAL 

EMERSON SILVA RIBEIRO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

FERNANDO FERREIRA JORGE 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura na 1nesma data. 

ROBENILSON DE OLIVEIRA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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FOLHAS_ \ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 
PROC. Nº _ __;:..;..::-a;,~.......,...y.

FOLHA 

P. 4922/06 - AP. 41948/0S 
LEJ N' 00, DE 16 DE MAIO DE 200§ 
DA nova redação aos artigos 1°, pmigraf'o 
dnico, e 4", da lei rf' 2.862, de 14 de 
setembro de 1988, que dispõe sobre a 
criação do Programa de Alimentação dos 
Servidores - PAS, e dá outras 
providancias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tcnnos do 1111igo SI, da Lei O?glnica do Município de 
Bawa, faz saber que a Cimm Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lci: 

Art. 1° 

Art. 2" 

Os artigos 1°, panlgrafo ünico, e 4º, da lei nº 2.862, de 14 de setembro de 1988, passam a vigorar <;0m a 
seguinte redação: 

·Art. lª .. é criado no Municlpio o Programe de Alimentação dos Servidores - PAS, destinado a 
fornecer refeiç!o aos servidores municipais, da Administração Direta e Indireta, de 
baixa mida, cuja jornada de lrabalho seja superior a seis horas/dia ou quarenta horas 
semanais, sejam elas. e critério da Administração, "in natura", por meio de tfquetes ou 
de C811!o ~os.(NR)''. 

Plligrafo Único - Consideram-se de baix1I renda os servidores cujos vencimentos sejam iguais ou 
inferiores 10 valor de R$ 750,00 (setecentos e cinqOenta reais), incluldos neste, além 
dos resptctivos padrões de refctencia, as verbas constantes do artigo l º do Decreto n' 
10.!0S, de 05 de outubro de 2005, que trata do beneficio do vale transporte, e, 
enquanto nJo impbntadll, efi:tivomcntc, uma das fbrmas previstas no "capllf' deste 
artigo, o fornecimento de refciçl!e.s ficará e CBtgO das rcspeclivas cozinhas. (NR)". 

A1t. 4° - O valor de face t1llt8do no mt. l', scnl de R$ 4,00 (qll8ll'O reais) por refeição/dia, 
cabendo e cada bcnefieiáio um total de 22 (vinte e dois) tíquetes/mes, podendo a 
Adminimaçllo Municipa~ e .seu critúio, estabelecer conlribuiçlo m6dica de at~ 10% 
(dez por cento) do valor de face a ser paga pelos servidores beneficiados, sendo que os 
valores do parégrafo lm!c:o, do artigo Iº e artigo 4° poderio ser reajustados, via decreto 
do Poder Executivo, a crittrio da Administração,. (NR) 

Esta lcl entra cm vigor "" data da sua publlcaçlo. 

Bauru, 16 de maio de 2006 

Projeto de Iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de ComunÍCllÇIQ!,.Cr11ÕCU~llCIÍlliçed 
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PROC.N2 c,?J /l~ 
FOLHAS 15 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU 
ESTADO D~ UÃO l'A t,Jl.O 

Of. N.º LEI N• 2862' DE 14 m: SETE!t.BRO :n; 1988 
------·--·--·-·······-Dispõe sobre a criação do ?rcgrac:ia de 

P.6284/88 Alimentação dos Serv~dorca-PAS, e dá 
outras proviC.ê;ic:.as. 

Pro.reaso?" JOSÉ GUALBERTO !llARl:INS ANGERAM:i:' Pr .. feito 
Munic!pal de Bauru, Estado de são Pc.ulo, faz sabor que a Câ."na.ra Mu 
nicipal aprovou e ele sanciona e ~rc~ulga a seguin~e lei: -

A:-tigc :!• É criaQO na Secretaria da Administração o ?regrama 
de Alimu~t3ção dos Servidores - PAS, dea~1nado a 
!or~oco~ refeições quon~ca aos servidores munici 
po.is dr; t:o!xa renda. -

Parágrafo Único - Enquanto não !°O!" es:t'ut'1i-ac:o por reg1.:lamen~o. o Pro 
grama de Alimentação dos Serv~dores - PAS funoionã 
rá a~ con;unto com o Serviço de Merenda Escolar dã 
Secr~~aria ua Ed~caçào. 

Artigo 22 Fica o Sxecutivo au:or1zado a abr~r crédito espo 
o1al até o l1mite de c~s s.000.000,00 (c!nco mil.hÕei 
de cru~ados) para ocorrer às desposas decorrentes ~ 
desta le1 no exercicio de 1988. 

Parágrafo ún.;.co - O cré~i ~e especial de q,~e trata o a.r-tigo será cobe:r 
to com parto do Guperàvit tinancciro rea1strado nÕ 
Ea~ar.ço do excrc!cio do 1987 • 

Al'~iao 41 

A par:~r do Crçll!llcn:o ~ur.1cipal para o exerc!c10 de 
1989, serão consignadas dotações própria& para o 
l'rogrru::a de Alimentação dos Servidores - PAS. 

O regulamon:o cetabo~ccorá contribuição módica a 
ser cobrada doe benof1ciârioe do PAS e que não pode 
rà exceder o custo, sendo fixada através do DccretÕ. 

(\ f / 
~ 
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l-'1iOC_' 1'<2 (;;;,/tJ. . 

FOLHAS IC. 

"~'& PREFEITURA DO MUNIClPIO DE BAURU ,f(;'"',;ri KSTAUO DE SÃO rAtJLO 

~~~ 
~~ 

OI. N.0 
• .R~!.,..l&L.<.oJiZl.88 -2-

Artigo 5~ Esta ~oi e~trará e~ vigor na data de s~a publica
çao, revogada~ a~ disposições e~ contrário. 

Bau~·..:, 14 de setembro de 1988 

c;;;b~P1)éJ2,R_ ,__ ) 
PP.OF, JOSLê. GUAL:!~:\TC MARTINS A~GERAr-!I 

?!\~.FEITO MUXICI?AL 

GAST~~ :.HO 

CS ~EGÓ~IOS JURÍDICOS 

Registrada ~a Divisão Co E~pediente da Prefeitu~a, n masma data. 

IVE:P.A 
IENTE 



28/03/2019 Resolução Administrativa N. 009/2016: Resoluções Administrativas 2016 

Resolução Administrativa N. 009/2016 
\O 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 009/2016 

26 de Julho de 2016 

Aprova a Súmula nº 68 ela Jur/sprud6ncla dominante do Tribvnal 
Regional do Trabalho áF; 1 õ• Região. 

o TRIBUNAL REGIONAL..DO TRABALHO DA 15" REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 14, da Lei 7.701, de 21 de dezembro de 1988 e 932. da Lei nº 13.105 de 2015 (Código 
~·Processo Civil): 

CONSIDERANDO a conveniência da edição de súmulas da jurtsprudância dominante dest1;1 Corte, a fim de proporcionar maior 
celeridade processual e segurança jurfdica; 

CONSIDERANDO os termos do ar!. 20, Inciso Ili do Regimento Interno do TRT da 15• Região; 

CONSIDERANDO a constante necessidade de adequação das normas internas deste Regional: 

CONSIDERANDO o que foi decidido pelo Eg, Trtbunal Pleno, em Sessão Judicial, realizada em 30 de maio de 2016, nos autos 
do Processo nº 0006283-75.2015.5.15.0000 IUJ, 

'SOLVE: 

Art. 1' Fica aprovada a 68' Súmula do TRT da 15' Região, nos seguintes termos: 

Súmula 68: 

"LEI MUNICIPAL. REVISÃO SALARIAL EM VALOR FIXO. ABONOS. INCORPORAÇÃO. REAJUSTE EM 
PERCENTUAIS DIFERENCIADOS. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal prevê a revisão geral anual 
da remuneração dos servidores públicos na mesma data e sem distinção de Indicas. A concessão de reajuste 
em valor fixo e Idêntico para todos os servidores viola o referido dispositivo constltuolonal, pois acarreta 
majoração salarial diferenciada, o que acaba por gerar dlreitc;> a diferenças como forma de corrigir a distorção 
provocada. 11 

Art. 2• Esta Resolução Administrativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se es disposições em contrário. 

(a)LORIVAL F_ERREIRA DOS SANTOS 

Desembargador Presidente 

nnr+,,.1 tr+11=; i••c: hr/\llrPhlnn::u::irtP.nrj::i/r1:u:::~hrr-.nA~Administrativas-2016/-/asset oublisher/2zlYYIHrnA53n/content/resolucao-adminis.tratlva-n-009-20-... 1/2 
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. 
PROC. N2 <OJ llJ 
FOLHAS l~ 

1 • -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEl N* 6.663. PE 16 PE ABRIL DE 2.0lS 
ReaJUSla os vencimento~ -salârios, proventos 
e peos!les dos servidores püblicos. 
m1U1!cipals e dã ootrM provid!nclss. 

J 

' 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. Sl da Lei Org!nica do Moníclpio de Bauru, faz 
saber que a C!mara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. t • Os vencimentos dos servidores P6bl!cos Municipais da Pref:il!Ua Municipal de Bauru, do Departamento de 
Água e Esgoto- DAE e da Fundação de Prev!d!ncia dos Servidores Pnbticos Municipais - PUNPREV ficam 
rcajustados'.em 0,01% (um ccnt6simo por cento), 11 partir de !'de março de 2.0lS, referente à reposição do 
perfodo de março de 2.014 a fevereiro de 2.0lS • 

Art. 2' Excetuando eos abrangidos pelos Planos de Cargos, Cmeirns e Salmos de seus respectivos órg4os, fica 
prorrogado até março de 2.016, aos inativos da Preíeltur& Municipal de Bauru, Departamento de Água e 
Esgoto - DAE e Fundação de Prcvid~la dos Scrvlcl<m:s Públicos Municipais - FUNPRBV, o pagamento 
do abono Dllo incorporàvc~ lnstituldo pelus' al11gllS 3• e 4• da Lei Municipal nº 5.737, de 06 de maio de 
2.009. 

Att. 3° Os recursos reli:renles ao abono concedido aos inativos serão suportados financeiramente pelos 6rgfos 
empregadores, ficando desde já autorizada a Fundação de PrevldEncia dos Servidores Püblicos Municipals
FUNPREV - a efetuar os respectivos pagamentos. sendo que até março de 2.016 os órgãos empregadores 
repassarão a essa Fundação. Integralmente, o valor comspondcntc, com correção monet4ria, nos lermos 
desta lei. 

Art.4º 

Art. 5" . 

O valor da hora trabalhada dos Estagiários da Prefeitura Municipal de Bauru, Departamento de Água e 
Esgoto - DAE e da Fundação de Prcvidfncia dos Servidores Públicos Municipais - FUNPRBV fica 
n:aju.slado em 0,01% (um ccnttsimo por cenlo), a pllrllr de Í° de março de 2.0lS, rcforenre à tepOSÍ\'110 do 
período de março de 2.j)14 a fevereiro de 2.0 !~ . 

' Altera o "caput" do art. 9" da Lei Municipal nº S.783, de 06 de outubro de 2.009, alterada pela Lei 
Munlclpal n• 6.394, de 2S de Julho de 2.013, com o seguinte redaçlo: 

O valor do remuneração dos bailarinos bolsistas será de RS 4,89 (quatro reais e oitenta e 
nove oentavos) por hora." (NR) 

Art. 6" Altera o art. S4 da Lei Municipal n• S.915, de 01 de outubro de 2.010, ellerado pelo art. 21 da Lei Municipal 
n• 6.423, dc 17 de outubro de 2.013, com a seguinte redação: 

Art. '1" 

Art8' 

Art. 9" 

Art. 10 

"Art. 54 ( ... ) 

l • de insalubridade, de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) e 40% (quarenta 
por cento), do valor fixo de RS 788,00 (sctcccntos e oitenta e oito reais).• (NR) 

O vale-compra de que trata • Lei Municipal n' 5.323, de 26 de de=nbro de 2.00S, passa a ter o valor de RS 
310,00 (trezentos e dez reais) a parllrdc 1° de março de l.OIS. 

Fica concedido """ servidores põbllcos municipais um abono salarial nlo inCOtpOrávcl a partir de março de 
2.015, no valor de RS SS,00 (cinquenta e cinco reais). 

Fica concedido aos servidores públicos municipais um abono sall!l'ial nl!o incoq>Onlvcl no valor de R$ 30,00 
(trinta reais) àqueles com remu~o ~ RS 2.300,00 (dois mil c trezcn!os reais) a partir de 1° de abril de 
2.0IS. 

O vale-refciç!o de que trata a Lei Munlcipal n' 2.862, de 14 d• setembro de 1.988, e suas alteraç«les 
posteriores, fica transform11do em abona salarial a ser pago cm pcdmia no valor de RS 300,00 (trezentos 
reais), aos servidores com remuncreç!o a!6 R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). 

O disposto neste artigo fica condicionado à rescisão do contraio com a atual operadora do CO!tlo vale.
refeição. 

1 
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PROC. N g-""-Ç, "-'~ l..:.l:l,___--,1,1-1-1--
FOLHAS I~ \ 1 

V 

- -
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO .., 
·.• ,., 

Rc! Lei n• 6.663/15 

§ 2" 

§ Jº 

§4º 

Art. li 

Não oconcndo a rescisão pn:vlsta no par4grafo anterior, o abono de que trata este artigo passara a ser 
concedido a partir de 30 de junho de 2.0 IS. 

O abono de quc lra!A este artigo sert pago de fonna variável de RS 299,99 (duzentos e noventa e nove reais e 
noventa e nove centavos) a R$ 0,01 (um centavo) 80S servidores com rcmuneraçilo, respectivamente, de R$ 
2.300,01 {dois mil e trez.enlOS reais e wn centavo) a RS 2.599,99 (dois núl, quinhentos e noventa e nove 
reais e novcpt& e nove centavos). 

N«o 6iri!o jus ao abono de que trat& o "caput" deste artigo os servidores qne teetbam o beneficio "in natura", 
nos termos llo art. 1° da l.cl Municipal n• 2.862, de 14 de setembro de 1.988, com radaçilo dada pelo art. t• 
da Lei Municipal n' S.365, de 16 de mmo de 2.006 • 

Os abonos previSlos nos atts. 8", 9" e 10 flcam estendidos aos inat!vos e pensionistas. com ci«:eçio dos da 
Ci!mara Municipal, e sera &Õport8do tlnaneeitamcnte pelos respectivos empregadores na foral& prçvista no 
art. 3• desta Lei. ... 

Art. 12 As despesas decorrentes desta lei serio suportadas pelas verbas próprias no orçamcnm vigente. 

Art. IJ Esta loi entra em vigor oa data de sua publieaçio, retroagindo seus efeitos a 1• demarÇO de 2.0lS. 

Bauru, 16deabrilde2.0IS. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

DEAGOSTINHOMENDONÇA 
REFBITOMUNICIPAL, 

~= 
SECRETÁRIO DOS NBOÓCIOS ruR1D1cos 

Registrada no Departamcn!o de Comunicaç&o e Documentação da Preftitu<a, na mesma data. 

......fh.,..A ...;_,,,_; -r<' . l...: l-<. v.J:; 
ANDRÉA MARIA IJBERATO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

2 
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il'ROC M" · ;;:!..----.- . ~. w~-·-.......f 

FôLiii\$. . ~.:.:J 

P.Q.EFEl:f.UlU. MUNICIPAL UE 8~(1.JlU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

·:~~~~2___,,~,,,.~1..-:.(~'---~~~j 
.L§\N! 6:394, DE,ltDE ·JYUIO DÊÍ,013 
Al«ltà a Lei Mupiclpàt n• 5.783, de 06'de 
OU~l'(I de .2.oo(i li~ .crii\ 8 CQm!)ll'1hla, 

.ES)ável de !:lança e dã'ouíras provkfevclas; 

. O .PR$ErrO MUNICU' AL' DE·BAUR\'.l. noUelm,oil do .. llft S 1 dà U:iiOftlll!ié1filiHMllhlc!pjo di>'.Bãutú raz 
~'ljtlé.a"CJ\m~"ifµni.í;\p~f.APfayou e· ele'.$llhclonM'pto,mµl~ a ~uin~ lei: ' ' 

Art. 2' 

·~ lÍ" .~ VáJ<>r ila, ~ünet~ dosJ1allllrúlos :bolsispis. ~râ ct11:·R$. t;6l (quàltl> .~lJ. < ~IÍSl!lllll· c'.@is 
• çcnlllvos) por hora.'' (Nf'.t) • · 

A~~!lla.pari\l!!BfO úniêo ao,alt. '1' da Lei Municip3l,n" s:?U, de 06 dif'óutuli!\i ~ Z;O~~cclm;ii segulilll! 
~: . 

O valor da hora l1Jençionad0 no capui'doste artigo, ·seril ~u~ na ~ fpoea e.com 
o mesmó 1,ndTçc <ipliçado à grade ~arial dos .~illóieJ' dá Prtfei\ul'â. 'Municipal de 
ljauru." (!'IR) 

Are~• As~e~.dCCQrrcntcs jleslll L<l ser1Q supoltlldí!ll pela Prefeitura Muniêipal !le l!a\lnl, upi:c(lleamcnte pêlà 
Sccte14rl11>tí,ll!ll[ei]!at a. Cultura. . 

Art. 4P $Stáfci.enlrl!'cm vi&'>r na da~de:sua pubticaçl9. 

·Baurµ, :;_~,jfcJullW <fe 2.0.[3. 

~~_::..:_ 
RICl'IAAD VENDRAMlNt 

sEcRlitAl~.10 o.;. AÕMíNJSTRAÇÃO 

Rcgistradll,ll(l ~nip <leComunicaçAo.e ~ta~da.Profcityra; ná piesma daµi. 

"' 
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'RESP01'1DEN•l?@'.rJll.WDEl'AR'fAMEJ'l'FO.i>f; CQMUNJCAÇio.E:DOC{jM!l1Jj'fJ\~Ó 
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P. 7543/06 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PA lfE)OC. rt"-.~f;.ir~ 

U:J Nº 5783, DE 06 DE OUTUBRQ DE 200!> 
Cria a Companhia Estável de Dança e dá 
outras providênc:ias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, DOS tetmos do art. SJ da Lei Orgãnica do Municipio de 
Bauru, faz saber que a Càmar.I Municipal aprovou e ele sand0na e promulga a seguinte lei: 

Art. 1• - Fica criada no Município de Bauru. a Cornpanbía Estável de Dança do Municlpio de Bauru com a 
flna!idade de desellVoJVer, difurulír e dar supotte ao estudo da dança, buscando o desenvolvimento 
integral dos adolescentes e jovens de nossa comunidade. - ---- - . - --

Art. 2° • São objeti\llS da Companhia Estável de DanÇa: 

Art. 3º -

Art. 4º. 

I -
ll
m
IV-

V
Vl
VII
VllJ
IX -
X -
XI -

Despertar lill adolesceote e no jovem a sensibilidade pela danwa; 
Demoçratiz.ar o acesso ao ensino da dança na comunidade; 
Estimular a criatividade e o pensamento reflexivo; 
Estimular a formação de gropos de dança com adolescemcs e jo\•ens estudantes do 
Mnníclpio de Bauru; 
Promover a· cidadania; 
Estimular a soclalização através do entendimento do meio em que vive; 
Contribuir no processo de formação educacional dos adolesceotes e jovens; 
Desenvolver uma linguagem difelellte da fala e da eserila; 
Facilitar aos adolesceDtes e jovens qne reeduquem sua postura e 61JPCR'lll sua timidei:; 
Representar o Muniçípio de Bauru em Festivais e Mostras; 
Apresentar cspctácul.og de dança à oomunidade. 

A Companhia Estável de Dança do Município de Bauru será coordenada pela Secrclmia Municipal 
de Cultura. 

Cabe a Secretaria Municipal de Cultura: 

1 - Definir os estilos de dança da Comllanhia; 
II - Dar suporte de inftaestrutura f!sica $s aulas de dança da Companhia; 
m - Dar suporte à pesquisa, aprendizage,m pnltica e teórica e ensaios dos bailarinos-, 
IV - Dar suporte de tmll$'p0rtc às apresentações em festivais. 

Paràgniro. Único ; Vetado 

Art. S". 

An. 6" • 

A jornada de athidadcs dos bailarill0.5 bolsistas da Companhia Estável de Dança será de 20 horas 
semanais, sendo: 

a) Dez horas dedicada.9 às pesquisas, estudos pnlticos e teóricos e ensaios em locais 
estabelecidos pela Scaetaria Mnnlclpal de Culn.ua. 

b) Dez horas dcdlcadas ao ensino da dança cm locais adequados às modalidades de dança da 
Companhia e estabelecidos pela Sc<:retada MwlicipeJ de Cultura. 

Os requisitos para os bailarinos bolsisias inleBmem a Companhia Ea""el de Dança &«o: 

1 - ter idade Igual ou superior a dezesseis anos. 
II - ter experiência comprovada, auavts de decl•mçllo de escola de dança de no mlnimo 8 

anos na pnltica da dança. 
m - Ser aprovado em processo seletivo; 
IV - Eslllr apto a illtcgrar a companhia atfav~ da apresentaçlto de atestado médico. 
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PROC. N~< r.,3 / l 'J 
FOLHAS O!J.-

Palligrafo Único Os bailarinos que destjarem permanm:r na Companhia Estável de Dança por um periodo 
superior a 4 anos dcvcti!o participar e serem aprovados em novo processo seletivo. 

Art..,. _ 

···-· 

O processo seletivo de apro11ação de bailarinos para Companhia Estável de Dança deverá: 

a) Ter seu edital de inscrição publicado no Diário Oficiá! do Munic!pio; 

b) Analisar conhecimentos práticos e teóricos sobre os estilos de dança da companhia cstâvcl de 
dança do Município de Bauru; 

e) Ser preparado por profissionais qualificados, convidados pela Secretaria Municipal de 
- -- ··CÜI1ura, sendo que.pelo menos um dos membros da banC(\ m'lllíadora deverá ser fomiado.ern 

dança ou educação física, ou ser especialista em dança. 

Parágiafo Ú1tíco·-Caso o processo seletivo não preencha o mimem de vagas para bailarinos bolsistas da Compan!Íía 
EStável de Dança de\'erá ser publicado novo edital de proo:sso seletivo. 

Art 8°-

Art. 9" -

Art. 10-

Art.11-

Art. 12 -

Art. 13-

. ·: ... 

A concessão das bolsas de que trata esta· Lei hão implicará na existência de qualquer vínculo 
empregatício ou profissional, nem obrigações de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 

O \'lllor da remuneração da bolsa será de 50%.(cinqüenta por cento) da Referência 1, Letra I, da 
Gmde salarial de 8 (oito) horas dos Sm~doies Municipais. 

Vetado 

As despesas decorrentes desta Lci serão suportadas pela Prefeitura Municipal de Bauru, 
especificamente pela SCGrctaria Municipal de Cultura. 

Vetado 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação, desta prefeitura, na mesma data 

i 
/../AJJ~. -Mrmo AFONSO 

RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO 
DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

, __ .. trtglnclle ~ 

encaininhl ... o prntall ~ 
.. lllvlço cllt • 

=1&, 1 olf 

--~~/~ 
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P. 10671/09 

PROC.Nº ~~/~ 
í-OLHAS __ ~:; 

PREFEITURA .MUNICIPAL DE BAURU 

LEI Nº 5737, OE 06 DE Mé,10 DE 2009 
Reajusta vencimentos, sahirios, 
proventos e pensões, e concede abono 
salarial aos servidores públ ices 
municipais. 

FOLHAS 

O PREFEITO :v!UNICJPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal de Bauru 

..,.,,.....,,,....-- ...... aprnvou e ele sanciona e-promulga.a seguinte Lei-·· ... ----,..------ --- --·-----~-' 

~· Art. 1° -

Art. 2° -

As escalas salariais de vencimentos dos servidores - 08 (oito) e 06 (seis) horas diárias 
ou 40 (quarenta) e 30 (trinta) horas semanais da Prefeitura Municipal de Bauru, do 
Departamento de Água.e Esgoto -- DAE e da Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais - FUNPREV, ficam reajustados em 6,0 % (seis por cento), a 
partir 1 º de março de 2009, referente a n;posição do período de março de 2008 à 
fevereiro de 2009. 

Em observância ao art. 85, da Lei 4830/02, combinado com o Decreto Federal 6765/09, 
ficam reajustados cm 6,0 % (sci.s por cento} os beneficies de aposentadoria e pensão, a 
partir de 1° de fevereiro de 2009. 

Pa1~grafo único - Para os benefícios de aposentadoria e pensão, concedidos com fundamento no art. 7° da 
Emenda Constitucional nº 4 l /2003 e arts. 2º e 3° da Emenda Constitucional n'' 4712003, 
o índice previsto no "caput" deste artigo será aplicado a partir de J 0 de março de 2009. 

/\rt. 3º Fica instituído aos servidores públicos municipais ativos um abono não incorporável e 
não considerado para quaisquer efeitos legais, no percentual dé 20% (vinte e por cento) 
do valor ele referência aluai e escala de seus respectivos.cargos efetivos, com vigência 
a partir de O 1 de maio de 2009, pago mensalmente, até o mês de fevereiro de 201 O. 

§ I'' 

§ 2º 

O abono não será devido nas seguintes situações: 

1 - Afastamento de servidores sem prejuízo de vencimentos, salvo nos seguintes 
casos, q uandn será pago pelos respectivos órgãos empregadores: 

a) arts.61,eincisos,c 171, 171-Ae 171-B,daLci l.574/7l;e, 
b) 1 iccnça tr~tamento saúde, até l S dias. 

1l - No caso previsto no "caput" do a11igo 97, da Lei 48301:2002, 
IH - /\os servidores que tenham falta injustificada no mês de referência. 

O valor do abono será considerado para fins da Lei nº 4706/01, que instituiu o benefício 
da assistência médica aos servidores públicos municipais. ~ 

:/1 
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FOLHAS_..2,j ~-----·-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAUW 

Ref. Lei nº 5737/09 

§ 3º • O abono de que traia este artigo não será considerado nos seguintes casos: 

1 • contribuição previdenciária; 
11 - concessão do vale-transporte; 
Ili · vale-refeição, 
IV • gratificação natalina. 

----,---.__...Art.~ 4.0 • - • Com .vigência-a-pl!Fliir-de-01 de·maio de·2009; serâ-pago·mensalmentc;-até-o·mês-de---f..'f fevereiro de 2010, a todos os servidores públicos municipais inativos e pensionistas, um 
.... • abono no percentual de 20% (vinte e por cento) do valor dos proventos e pensões, não 

incorporável. e não considerado para quaisquer efeitos legais, inclusive para fins de 
gratificação natalina. 

• ... 
\.....-

Parágrafo único - Os recursos referentes ao abono conçedido aos inativos seriio suportados 
financeiramente pelos órgãos empregadores, ficando desde já autorizada a Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais - FUNPREV • a efetuar os respectivos 
pagamentos, sendo que até 30 de dezembro de 2009 os órgãos empregadores repassarão 
àquela Fundação, integralmente, o valor correspondente do ano, com correção 
mO(letária, nos termos da lei. 

Art. Sº • 

Art. 6° • 

.. _ .. ~ --

Os abonos de que tratam os arts. 3° e 4° desta Lei, nos meses de março e abril serão 
devidos no percentual de 25 % (vinte e cinco por cento), observando-se as respectivas 
condições estabelecidas nos citados dispositivos, compensando-se ou deduzindo-se se 
assim necessário, nos tennos do Decreto nº 10.893, de 23 março de 2009 . 

O valor de face do vale-refeição de que trata a Lei 5365106, passa a ser de R$ 6,00 
(seis reais) . 

Parigreío linico • O teto de remuneração previsto no parágrafo únk:o do art. 1° da Lei S36S/06, para fins 
de percepção do vale-refeição, passa a ser de R$ l .O 10,00 (um mil e dez reais). 

Art. 1° • 

Art. 8° • 

Art. 9" • 

O vale-compra de que trata a Lei n• 5.323/0S, regulamentada pelo Decreto n• 
10.189/06, passa a ter seu valor alterado para RS 200,00 {duzentos reais), a partir de OI 
de abril de 2009. 

O percentual do abono de que tratam os art. 3° e 4°, serão aplicados, respectivamente, 
sobre a grade salarial e proventos e pensões, sem o reajuste previsto no art. 1° e 2" 

desp· ta Lei. rad o· d De "fipnpaft • • • 1 do f< 
ica assegu o ao.s 1retores e partamento a gratí t""P" prevista no inciso 

art. 28 da Lei nº 3373, de 29 de julbo de 1991, no valor de 50% (cinqüenta por cento), 
nos meses de março e abril de 2009, retomando a gratificação, após isto, ao patamar de 

30% ''"""'""' =•» ? 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURÚ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5737109 

Art. 1 O - As despesas decorrentes desta lei scríio suportadas pelas verbas próprias do orçamento 
vigente. 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de março 
de 2009. 

Bauru, 06 de maio de 2009 

-·;-·----=--~· - --~. --

~ - ~~TINHOMENDONÇA 

• .. 
\,_., Projeto de iniciativa do 

PODER EXECUTIVO 
-- - ... --...-.-- ·-

PREFEITO MUN IPAL 

OLIVEIRA 
PARTAMENTO 

ÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~.u ~~ ,~\)~-

ALEXSSAN'QO BUSSOLA 

Pr~~nte 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 



• 
~âlnaPakio~ ck 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

09 de abril de 2019 . 



• C9RAÇÃODE 
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. 

Membro 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

09 de abril de 2019. 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Presi 
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~âutamkkyd ck 
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 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em ~O de oJ.n,.\ G de 2019 . 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃODE 
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 
10 de feve ·o de 2019 . 
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• CgRAÇÃO 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. 

Relator 

Membro 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
10 de fevereiro de 2019. 

NTO 

Membro 
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~tVmuakktjta/ ~ ~~~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente projeto foi aprovado em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 15 de abril de 2019. Incluir 

o mesmo na Pauta em Segunda Discussão 

para a próxima Sessão . 

Bauru, 16 de abril de 2019 . 

,.~da Paula ne 
Db Oüd de BaUIU. 
Ola~_Jtàsls. 11 -

DIRETOIM DE"1 LEGfSIAlM) 
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~âuuvakkfta/ ~ F 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto em Segunda Discussão, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 23 de 

abril de 2019, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 24 de abril de 2019. 

Presidente 

Atendido o despacho, seguem Autógrafo 

e ofício, aguardando-se a publicação da 

Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 24 de abril de 2019. 

~~~ 
RONALDO JOSE SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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AUTÓGRAFO Nº 7311 
De 24 de abril de 2019 

Reajusta vencimentos, salários, proventos e pensões, o valor 
da hora trabalhada dos estagiários, o valor da hora dos 
bailarinos bolsistas, o valor fixo para cálculo da insalubridade, 
valor do vale-compra e concede uma vantagem pessoal de R$ 
60,00 aos servidores públicos '!lunicipais efetivos com 

remuneração de até R$ 2.684,35. 

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° 

Art. 6° 

Os vencimentos, beneficias de aposentadorias e pensões dos servidores Públicos 
Municipais, ativos e inativos da Prefeitura Municipal de Bauru, do Departamento de 
Agua e Esgoto de Bauru - DAE e da Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV ficam reajustados em 2,00% (dois 
inteiros percentuais), referente à reposição do período de março de 2.018 a fevereiro 
de 2.019. 

Excetuando os abrangidos pelos Planos de Cargos, Carreiras e Salàrios de seus 
respectivos órgãos, fica prorrogado até março de 2.020, aos inativos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, do Departamento de Agua e Esgoto de Bauru - DAE e da 
Fundaçao de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru -
FUNPREV, o pagamento do abono nao incorporável, instituldo pelos arts. 3° e 4° da 
Lei Municipal nº 5. 737, de 06 de maio de 2.009. 

Os recursos referentes ao abono concedido aos inativos serão suportados 
financeiramente pelos órgãos empregadores, ficando desde já autorizada a Fundação 
de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV a 
efetuar os respectivos pagamentos, sendo que até março de 2.020, os órgãos 
empregadores repassarão a essa Fundação, integralmente, o valor correspondente, 
com correção monetária, nos termos desta Lei. 

O valor da hora trabalhada dos Estagiários da Prefeitura Municipal de Bauru, 
Departamento de Agua e Esgoto de Bauru - DAE e da Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV fica reajustado em 
2,00% (dois inteiros percentuais), referente à reposição do periodo de março de 2.018 
a fevereiro de 2.019. 

Altera o caput do art. 9° da Lei Municipal nº 5.783, de 06 de outubro de 2.009, alterada 
pela Lei Municipal nº 6.394, de 25 de julho de 2.013, com a seguinte redação: 

"Art. 9° O valor da hora dos bailarinos bolsistas será de R$ 5,51 (cinco reais e 
cinquenta e um centavos), a partir de 1° de março de 2.019." (NR) 

Altera o art. 54 da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.01 O, alterado pelo art. 
21 da Lei Municipal nº 6.423, de 17 de outubro de 2.013, com a seguinte redação: 

"Art. 54 ( ... ) 

1 - de insalubridade, de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) e 40% 
(quarenta por cento), do valor fixo de R$ 998,00 entes e noventa 
e oito reais)." (NR) 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

Art. 7° 

Art. 8° 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 9° 

Art. 10 

Art. 11 

O vale-compra de que trata a Lei Municipal nº 5.323, de 26 de dezembro de 2.005, 
passa a ter o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a partir de 1° de abril de 2.019. 

O abono de que trata o art. 10 da Lei Municipal nº 6.663, de 16 de abril de 2.015, fica 
reajustado para R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais) a partir de 01 de março 
de 2.019, de forma integral aos servidores com remuneração de até R$ 2.788,77 (dois 
mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos). 

O abono de que trata este artigo será de R$ 373,99 (trezentos e setenta e !rés reais e 
noventa e nove centavos) a R$ 0,01 (um centavo) aos servidores com remuneração, 
respectivamente de R$ 2. 788, 78 (dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e 
oito centavos) a R$ 3.162,76 (três mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e seis 
centavos). 

Não farão jus ao abono de que trata o caput deste artigo, os servidores que recebam 
o beneficio "in natura", nos termos do art. 1° da Lei Municipal nº 2.862, de 14 de 
setembro de 1.988, com redação dada pelo art. 1° da Lei Municipal nº 5.365, de 16 de 
maio de 2.006. 

Fica concedido, a partir de março de 2.019, uma vantagem pessoal no valor de R$ 
60,00 (sessenta reais) aos servidores públicos municipais efetivos com remuneração 
de até R$ 2.684,35 (dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco 
centavos). 

As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelas verbas próprias no 
orçamento vigente. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de 
março de 2.019. 

Bauru, 24 de abril de 2019 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~~-~ 
RONALDO Jcfsl SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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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 

Of.DAL.SPL.PM. 53/19 

Bauru, 24 de abril de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os 
Autógrafos e o Decreto Legislativo abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em 
Sessao Ordinária levada a efeito por esta Casa de Leis no último dia 23 de abril de 2019: 

Autógrafo n" Referente ao Projeto de Lei 

7310 de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar bens móveis de 
propriedade do Município de Bauru á AÇÃO COMUNITÁRIA POUSADENSE -
PROJETO FORMIGUINHA; 

7311 de autoria desse Executivo, que reajusta vencimentos, salários, proventos e 
pensões, o valor da hora trabalhada dos estagiários, o valor da hora dos 
bailarinos bolsistas, o valor fixo para cálculo da insalubridade, valor do vale
compra e concede uma vantagem pessoal de R$ 60,00 aos servidores públicos 
municipais efetivos com remuneraçao de até R$ 2.684,35; 

7312 de autoria desse Executivo, que reajusta os subsidias do Prefeito Municipal, 
Vice-Prefeito e Secretários Municipais; 

7313 de autoria deste Legislativo, que revoga o inciso 1 e dá nova redaçao ao "caput" 
e ao inciso li do Art. 1° da Lei nº 5256, de 13 de junho de 2005 (dispõe sobre 
gratificaçao por serviços em sessões plenárias prestados fora do horário normal 
de trabalho da Câmara Municipal); 

7314 de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a divulgação de custos, unitário e 
total, de veiculaçao de publicidade nos meios de comunicação, pelo Poder 
Público de Bauru . 

Decreto nº Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

1821 de autoria do Vereador SÉRGIO BRUM, que dá denominação de Rua LYVINO 
GASPAR a uma via pública da cidade. 

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

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 



• 

• 

OF. EXE Nº 121119 
P. 48.134/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 24 de abril de 2.019 . 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência ªY-!!\!-.fil!!.!!!!!i!l!!!!!....!!......J.,:,~~ que reajusta 
vencimentos, salários, proventos e pensões, o valor da hora trabalhad tagiários, o valor da hora dos bailarinos 
bolsistas, o valor fixo para cálculo da insalubridade, valor do vai ompra concede uma vantagem pessoal de R$ 
60,00 aos servidores públicos municipais efef o de até 2.684,35. 

Atenciosa 

Excelentíssimo Senhor 

audações, 

CLODOALDO 
PRE 

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.200. DE 24 DE ABRIL DE 2.019 
Reajusta vencimentos, salários, proventos e 
pensões, o valor da hora trabalhada dos 
estagiários, o valor da hora dos bailarinos 
bolsistas, o valor fixo para cálculo da 
insalubridade, valor do vale-compra e 
concede uma vantagem pessoal de R$ 60,00 
aos servidores públicos municipais efetivos 
com remuneração de até R$ 2.684,35. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do ar!. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Ar!. 1 o 

Ar!. 2º 

Ar!. 3º 

Art. 4º 

Ar!. 5º 

Ar!. 6º 

Ar!. 7º 

Os vencimentos, beneficios de aposentadorias e pensões dos servidores Públicos Municipais, ativos 
e inativos da Prefeitura Municipal de Bauru, do Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE e 
da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV 
ficam reajustados em 2,00% (dois inteiros percentuais), referente à reposição do periodo de março 
de 2.018 a fevereiro de 2.019. 

Excetuando os abrangidos pelos Planos de Cargos, Carreiras e Salários de seus respectivos órgãos, 
fica prorrogado até março de 2.020, aos inativos da Prefeitura Municipal de Bauru, do Departamento 
de Água e Esgoto de Bauru - DAE e da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, o pagamento do abono não incorporável, instituído 
pelos arts. 3° e 4° da Lei Municipal nº 5.737, de 06 de maio de 2.009. 

Os recursos referentes ao abono concedido aos inativos serão suportados financeiramente pelos 
órgãos empregadores, ficando desde já autorizada a Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV a efetuar os respectivos pagamentos, sendo que 
até março de 2.020, os órgãos empregadores repassarão a essa Fundação, integralmente, o valor 
correspondente, com correção monetãria, nos termos desta Lei. 

O valor da hora trabalhada dos Estagiários da Prefeitura Municipal de Bauru, Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru - DAE e da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru - FUNPREV fica reajustado em 2,00% (dois inteiros percentuais), referente à 
reposição do período de março de 2.018 a fevereiro de 2.019. 

Altera o caput do art. 9° da Lei Municipal nº 5.783, de 06 de outubro de 2.009, alterada pela Lei 
Municipal nº 6.394, de 25 de julho de 2.013, com a seguinte redação: 

"Ar!. 9° O valor da hora dos bailarinos bolsistas será de R$ 5,51 (cinco reais e cinquenta e um 
centavos), a partir de 1 ºde março de 2.019." (NR) 

Altera o art. 54 da Lei Municipal nº 5.975, de OI de outubro de 2.010, alterado pelo ar!. 21 da Lei 
Municipal nº 6.423, de 17 de outubro de 2.013, coma seguinte redação: 

"Ar!. 54 ( ... ) 

I - de insalubridade, de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) e 40% (quarenta 
por cento), do valor fixo de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)." (NR) 

O vale-compra de que trata a Lei Municipal nº 5.323, de 26 de dezembro de 2.005, passa a ter o 
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a partir de 1 ºde abril de 2.019. 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.200/19 

Art. 8° 

§ !º 

§ 2º 

Art. 9° 

Art. 10 

Art. li 

O abono de que trata o art. 10 da Lei Municipal nº 6.663, de 16 de abril de 2.015, fica reajustado 
para R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais) a partir de OI de março de 2.019, de forma 
integral aos servidores com remuneração de até R$ 2.788,77 (dois mil, setecentos e oitenta e oito 
reais e setenta e sete centavos). 

O abono de que trata este artigo será de R$ 373,99 (trezentos e setenta e três reais e noventa e nove 
centavos) a R$ 0,01 (um centavo) aos servidores com remuneração, respectivamente de R$ 2.788,78 
(dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) a R$ 3.162,76 (três mil, cento e 
sessenta e dois reais e setenta e seis centavos). 

Não farão jus ao abono de que trata o caput deste artigo, os servidores que recebam o beneficio "in 
natura", nos termos do art. 1° da Lei Municipal nº 2.862, de 14 de setembro de 1.988, com redação 
dada pelo art. !ºda Lei Municipal nº 5.365, de ·16 de maio de 2.006. 

Fica concedido, a partir de março de 2.019, uma vantagem pessoal no valor de R$ 60,00 (sessenta 
reais) aos servidores públicos municipais efetivos com remuneração de até R$ 2.684,35 (dois mil, 
seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco cent 

rbas próprias no orçamento vigente. 

Esta Lei entra em vi 

Bauru, 24 de a '!de 2.019 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Cumpr!das as exlgónclas logals 
ericaminha·sc o presente processo 

· . . ao Serviço de Micr filmagem e 
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.Mqu;vo. º" o 1._j Bauru ............ J. ... ._J ............ . 

Olretori.a de lo eglsl.:itlvo 
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