
Projeto de Lei nº 16/19, que reajusta os 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE N' 89/19 
P. 48.137/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu 1icipal de Bauru 
Olretorta de l\poio LeglslaUvo 

E~}RADA 
Hor~(e)~ 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelên 
subsídios do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e S>_:e~crC5'ell!LI""-OOJ!~ 

Atenciosas Saud es, 

Bauru, 29 de março de 2.019. 

• À 

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

O.A.L 
P/ leitura no Expediente 
da sessão Ordimírl" do 

_.,;;,.,-.J)J,.J -~-..} .~'!.. 
em, o"t \\ - Z.d~~-

Anexo: Arts. 37 e 39 da Constituição Federal,cópia da ti. 20 do processo administrativo e Ordenador da espesa. 
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P. 48.137 /19 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N' 16/19 
Reajusta os subsídios do Prefeito 
Municipal, Vice-Prefeito e 
Secretários Municipais. 

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. l' 

Art.2' 

Em observância aos arts. 37, X, e 39, § 4' da Constituição Federal, ficam reajustados os subsídios do 
Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Secretários Municipais em 2,00% (dois inteiros percentuais), 
referente à reposição do período de março de 2.018 a fevereiro de 2.019 . 

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

Bauru, ... 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
29, março, 19 

Temos a honra de encaminhar a essa Egrégia Casa de Leis o presente projeto que, uma vez aprovado, 
reajusta o subsídio do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Secretários Municipais em 2,00% (dois inteiros percentuais), 
referente à reposição do período de março de 2.018 a fevereiro de 2.019. 

A proposta que se apresenta faz-se necessária para cumprir a exigência constitucional no tocante à 
iniciativa privativa e lei especifica para reajuste dos subsídios, a título de revisão geral anual, nos termos do art. 37, X. 

Vale destacar ainda, que o reajuste retroagirá a 1 º e março e 2.019, e terá um impacto salarial no 
exercício de 2.019, de R$ 46.421,05 (quarenta e seis mil, quatroce reais e cinco centavos). 

Atenciosas sauda es, 

d• .. -----.-=...-.,,_ ---
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

REF.: SUBSÍDIOS AGENTES DE GOVERNO 2019-2021. 

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 cópia 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 1 Unid. 1 Valor 
Exercício 2019 
Valor da desoesa R$ 
Imoacto sobre o areamento' % 
Imoacto sobre o Caixau % 

Exercício 2020 
Valor da desoesa R$ 
Imoacto sobre o areamento;;; % 
Imoacto sobre o Caixa'v % 

Exercício 2021 
Valor da desoesa R$ 
Imoacto sobre o olanejamento orçamentáriov % 
Impacto sobre o Caixav' % 

Bauru, 28 de março 19. 

; Valor orçame 19 (LOA 2019): R$ 888.477.738,00 
;; Valor do cai com base a receita arrecadada: R$ 888.477.738,00 
m Previsão orç mento P feitura 2020 (Previsão IPCA): R$ 932.991.624,90 
1
' Previsão do c · 20: R$ 932.991.624,90 
v Previsão Orçamento Prefeitura 2021 (Previsão IPCA): R$ 979.546.706, 15 
vi Previsão do caixa2021: R$ 979.546.706,15 

46.421,05 
0,0052% 
0,0052% 

53.173,20 
0,0057% 
0,0057% 

55.831,86 
0,0057% 
0,0057% 
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11- repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra; PROc. N•_f1ill~ 
Ili - pôr tenno a grave comprometimento da ordem pública; 

rv -garantir o livre exercCio de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação; 

V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que: 

a) suspender o pagamento da dMda fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior; 

FOLHAS 

b) deixar de entregar aos M.Jnicfpios receitas tributártas fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei; 

VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial; 

VII - assegurar a observancia dos seguintes princJ>ios constitucionais: 

a) forma repubficana, sistema representatlvo e regime democrállco; 

b) direitos da pessoa humana; 

e) autonomia municipal; 

d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta. 

1-iM 

e) apliGa9ãg ds mÍRims exigids da r-eGeita f86YltaRte de lmpgstss &6tadYais, Gsmpreendida a prsHeRieRte de tfaR6f81éPGlas, na maRYleA7ãg e 
d9€9R'l~hr.imer::ite dg BREÍRe (IRGIYida pela EmeRda Ger::iatlNsleAal Aº 14 de 1QOO) 

e) aplicação do mfnimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreencflda a proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. (Redação dada oela Emenda Constitucional nº 29. de 2000) 

Art. 35. O Estado não intervirá em seus M.mlclplos, nem a União nos Mmlc[plos localizados em Território Federal, exceto quando: 

1- deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a divida fundada; 

n - não forem prestadas contas devidas, na fonna da lei; 

Ili Rãs tiHer sids apliGadg g miRfmg exigide da FBGeita mYAiGipal Aa maAuteR9ãe e deeeR"G~r.imeRte de BA61Re; 

UI- não tiver sido aplicado o mlnimo exigido da receita munlclpal na manutenção e desenvolvlmento do ensino e nas ações e serviços púbHcos de 
saúde; (Redacão dada pela Emenda Constitucional n° 29. de 2000) 

W - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observancia de principias indicados na Constituição Estadual, ou para 
prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. 

M. 36. A decretação da intervenção dependerá: 

1- no caso do art. 34, iv, de solicitação do Poder legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal 
Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário; 

li - no caso de desobediência a ordem ou decisão judiciaria, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Super1or Tnbunal de Justiça ou do 
Tribunal Superior Eleitoral; 

Ili de prs·r.imer::itG, pels S1Jpremg +i:ibYRal F'edei:al, de FBl)i:eser::itaçãG ds PrsG1o1i:adsr Geral da RepYbUGa, Ra t:iipQt-ese de aR 34, HJI; 

Ili - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da RepúbDca, na hipótese do art. 34, VII, e no caso de 
recusa à execução de lei federal. (Redacão dada pela Emenda Constitucional nº 45. de 2004) 

~' de pF~tjmeR\Q, pele S1o1peAer +ribblRal de Justiça, de represeRta7ãe de ?res1,1rader Geral da RepYbllsa, RQ sase de res1o1aa à exes1o1vãe de lei 
federal.. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45. de 2004) 

§ 1º O decreto de Intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será 
submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembléia Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas. 

§ 2º Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembléia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária, no mesmo prazo de 
vinte e quatro horas. 

§ 3º Nos casos do art. 34, VI e VII, ou do art. 35, rv. dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembléia legislativa, o decreto 
limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalldade. 

§ 4º Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal. 

CAPÍTULO VII 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

SEÇÃO! 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

aa 37 A admiRisti:açãe pébUGa direta, iRdireta gy fl:mdasienal, de q1o1alq1:1er dge Pedef86 da 1 'Riãs, Eles É6ta4;1ee, de QistJ:itg F'.ederal e des 
~tdR1Gfpie6 ebedeseré ae6 l)Fin;fple6 de le9alidade, impessealidade, meralidade, pYbliGidade e, também, ae eeg1o1inte· 

1 96 ç;ai:gss, empregss e fun70e6 J:.."rbliGae sãs aGeee~1&is ass bi:aeileires qye preenGl:Jam e& req1o1i&itG& e6tabeleGk:lee ew lei; 
li a lR"S&tid1o1ra em ;a~e e1:1 empi:ege pYbiiGs depende de aprs·rayãe prélifa em G&RbYFEe pr"·bllGe de prstrae su de prst'ê?E e til:1o1lee, rea6a~rada6 

as Remea7ães para sai:ge em Gemiseãe deslarai::le em lei de IPA Remeaçãe e g;,er::iei:ayãs; 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos M.mic~ios obedecerá 
aos principias de legalidade, impessoalidade, moralidade, publlcldade e eficiência e, também, ao seguinte: <Redacão dada cela Emenda 
Constitucional nº 19. de 19981 

1- os cargos, empregos e funções públicas são acessfveis aos brasilelros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 
estrangeiros, na forma da lei; (Redacão dada cela Emenda Constltuclonal nº 19, de 1998) 

, 

' 

29/03/2019 10:25 
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li - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 
com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 
lei de livre nomeação e exoneração; (Redacão dada pela Emenda Constitucional nº 19. de 1998) 

Ili - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual perlodo; 

rv - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será 
convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira; 

" gs sai:ggs em semissãe e as f\:,rR?ões de seRfiaRya seFãB exeFGi9es, p!'.8fei::eRsiafmei::ite, per seR·idei::es esupaRtes 9e sai:ge 9e saFFeira 
tésRisa eY pFefissieRal, Res sases e seRdivoes prei·istes em lei; 

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem 
preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, 
chefia e assessoramento; (Redação dada oela Emenda Constitucional nº 19 de 1998) : 

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical; PROC. N•_..~.,Y .._1...__-+++--t 

'Ili e dh~eitG 9e gi:e·ie seFá 9}{8FGide Res termas e Res limites defiRides em lei semplemeRtaF; FOLHAS. 

VII- o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei especifica; <Redacão dada pela Emenda Constitucional nº 19 de 
1998) 

VIU - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua 
admissão; 

IX- a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; 

X a re·isãe liJeral da Fem1,merayãe des seR'idei::es ptlblises, sem distiRyãe de IRdises eRtffi seR•ider:es ptlblises s~ns e militaFes, far se á sempre 
ria mesma 9ata; 

X- a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o§ 4° do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei especifica, 
observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Regulamento) 

XI a lei fixal'.á e limite máxima e a relayãe 9e ·raleres eRIFe a maier e a meRer r:emYRerayãe 9es seR•i9eres ptlblises, ebseR<ades, seme limites 
máximas e rie àmbite des Fespesti·•es pedei:es, es ·•alei:es peFGebi9es seme i::emYrierayãe, em espésie, a ~Yal~1:1er tlYle, psr membras 9e GeriliJresse 
Masiooal, ~AiRkitl"e& de Esta9e e tütJes Gte 'àu~Ferrie TRbuRa\ PeGt&Fal e seYs seffesperiderites Res E.stades, AS Cistrite i;eeeral e Res len=itQFies, e. 
Res Pl\:lriisipies, es 'laler:es persebides seme remurieravãe, em espésie, pele Pr&f.eite; P4de bei Rº S 44S. de 1QQ2) 

XI a r:emYrierayãe e e &Ybsidie 9es esuparites de saíijes, fl:IR?êes e emp~es pblblises da ai;:h+1iriislra9ãe 9ii::eta, autárq1;1isa e fl:IRdasierial, des 
membffis de qyal~YeF des Pe9eres da Uriiãe, des E.stades, de Distrite f;e9eral e des ~rtlriisipies, 9es deteriteres 9e maRdate eleti"e e des 9emais 
ageRtes pelltises e es pm"eRtes, peRsêes gy e1:1tra espéGie i:em1:1rieratQrla, persebides s1:1mulati·iameRte ebl Rãe, irislblrdas as "aRta9eris passeais e1:1 
de q1;1alqyer e·Jtra Rat1:1r8l.a, riãe pe9ei:ãe exse9er e s1:1bsldie merisal, em espésie, des MiriistJes 9e âYpreme +rib1::1Ral i;ederaJ; fRedasãe 9ada eela 
E.merida Geristit1:1sieriar Rº 1Q, 9e 1QQS) ('~de E.meRda GeRstitYsierial Rº 20. de 1QQB) 

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos 
membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais 
agentes polfticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou 
de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como 
limite, nos Municípios, o subsidio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no ambito do Poder Executivo, o 
subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 
noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsidio mensal, em espécie, dos Mnistros do Supremo Tribunal Federal, no ambito do 
Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Mnistério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Redacão dada cela 
Emenda Constitucional nº 41. 19.12.2003) 

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo; 

XIII é "Sdada a '1Rsulayãe e1::1 eqYiparavãe de ·ierisimeRtes, paia e ef.eite 9e r:emYriera9ãe de passeai de seRi?e ptlblise, ressa~<ade e dispeste 
Re irisise aRterier e rie ar:t. 3Q, § 1º; 

XHI - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço 
público; <Redacão dada pela Emenda Constitucional nº 19. de 1998) 

XP' es asréssimes pesuriiáries persebldes per seRider p(lblise Rãe sefáe sempyta9es Rem asYmyla9es, para flRs de GeRsessãe de 
asréssimes bllterier:es, sgb e mesmg tit1:1le eY i9êRtise f\:lri9ameRtG; 

XN - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de 
acréscimos ulteriores; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19. de 1998) 

'YJ' es ''eRsimeRtGs dgs seR•ideres ptlblises sãg iffedl::lt~ieis, e a remuReFayãe ebseP11ai:á e ~Ye 9isp9em gs arts 37, XI e XII, 150, li, 153, Ili e§ 
2°, I; (Re9acãe dada eela E.merida GgristilYsieRal Rº 16, 1 QQBl 

XV - o subsk:lfo e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos sao lrredutfvels, ressalvado o disposto nos Incisos XI e XN 
deste artigo e nos arts. 39, § 4°, 150, U, 153, 111, e 153, § 2º, I; (Redação dada peta Emenda Constitucional nº 19. de 1998) 

;,oq é ·•e9a9a a asYmulayãg r:emYRei:ada de sai=oes ptlblisos, exsete, quaride J::ie1;1•iei: sempatibilida9e 9e J::iei:áries: 
a} a de deis sai:ges 9e prefesser; 
b) a de blFR sai=oe de pmfesser sem Glltl"-Q tésRiGe e1::1 sieRtifise; 
s) a de deis sai:ggs i;ir~·ati'<Gs 9e médise; 

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

a) a de dois cargos de professor; (Redacão dada pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998) 

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; <Redacão dada pela Emenda Constitucional nº 19. de 1998) 

29/03/2019 10:24 
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s} a de deis sar.ges pi:i1·ati>1gs de médise; (RedaGãe dada sela émsRda GeAstltuGieRal Rº 19, ds 1999} 
PROC. Nº-.q~:.__----KIJ.J-
FOLHA.S -, 

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; 
Constitucional nº 34. de 20011 

;:t:f;:;;:.d 
)Qlll a pF8ibi7ãe de as1:1m1:1lar esteRds se a smprs9ee e flJRy9ee e abraR9e al:lbrqYias, empresas píibllsas, &9Gisdades de sseRemia mista e 

fuRdayõss maRtidas pele Peder Públise; 

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia 
mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou Indiretamente, pelo poder púb11co; <Redacão dada pela Emenda Constitucional nº 19. de 
1998) 

XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os 
demais setores administrativos, na forma da lei; 

XIX eemeRte per lei eepeslfisa pederãe ser sr:iadae empresa pYblisa , &9Glsdade de eseRemia mista, autai:q1:1la ebl fl.IRdayãe píibllsa; 

XIX- somente por lei especifica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de 
fundação, cabendo à lei complementar, neste úlUmo caso, definir as áreas de sua atuação: (Redacão dada cera Emenda Constitucional nº 19. de 
1998) 

XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a 
participação de qualquer delas em empresa privada: 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas 
as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações. (Regulamento} 

XX.li - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos M.inlc_,los, atividades essenciais ao funcionamento do 
Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma 
integrada, Inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. (ilcluldo pela Emenda 
Constitucional nº 42. de 19. 12.20031 

§ 1° A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, Informativo ou de 
orientação social, dela não podendo constar nomes, sknbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

§ 2° A não obseMncia do disposto nos incisos li e lll implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. 

§ Jº os rsslamay9e& relati•ra& ê JilFS&tayãe de seP4yes públiGes serãQ dlsslpliRadas em lei 

§ 3° A lei disciplinará as formas de participação do usuár1o na administração pública direta e Indireta, regulando especialmente: <Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19. de 1996} 

1- as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a 
avallação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; Clncluldo pela Emenda Constitucional nº 19. de 1998} 

ti - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5°, X e 
XXX.llt, Chcluldo oela Emenda Constitucional nº 19. de 1998) Mde Lei nº 12.527. de 2011} 

Ili - a disciplina da representação contra o exercicio negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Clncluldo pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 19961 

§ 4° Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos polkicos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens 
e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuizo da ação penal cablvel. 

§ 5° A lei estabelecerá os prazos de prescrição para itlcltos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejulzos ao erário, 
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. 

§ 6° As pessoas jurk:licas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

§ 7° A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso 
a informações privilegiadas. (lnclufdo oela Emenda Constitucional nº 19. de 1996} 

§ 8° A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante 
contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou 
entidade, cabendo à lei dispor sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19. de 1998) 

1- o prazo de duração do contrato; (lncluldo pela Emenda Constltucional nº 19. de 19961 

TI - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabUldade dos dirigentes; (Jncluldo pela Emenda 
Constitucional nº 19. de 1998> 

Ili - a remuneração do pessoal. Clncluldo oela Emenda Constltucional nº 19. de 19961 

§ 9° O disposto no Inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos M.lnicípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. (lncluido pela Emenda 
Constitucional nº 19. de 1998} 

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de 
cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na fonna desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão 
declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (lncluldo pela Emenda Constltuclonal nº 20. de 1998) Mde Emenda Constitucional nº 20. de 
1998) 

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o Inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter 
indenizatório previstas em lei. (hclufdo cela Emenda Constitucional nº 47. de 2005) 
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§ 12. Para os fins do disposto no inciso Xl do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante 
emenda às respectivas ·constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsidio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, 
limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsidio mensal dos Mnistros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o 
disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores. Incluído ela Emenda Constitucional nº 47 de 
2005) 

~. 33. õe sePr:ider pYblise em e*E!~sísie de FRaRdate eleti·~ aplisam se as SB!il:JiRtes dispesiç9es: 
FOL~IAS 

Art. 38. /J.tJ servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exerclcio de mand~~m~~ii;;!iiil;;?;~~imli;;;:dil!-:;;;:::;:áj 
disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19. de 1998) 

1- tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função; 

li - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração; 

Ili - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem 
prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a nonna do inciso anterior; 

N - em qualquer caso que exija o afastamento para o exerclcio de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos 
legais, exceto para promoção por merecimento; 

V - para efeito de beneficio previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. 

SEÇÃO li 
COS SERIJICORES PÚElllCOS CllJIS 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 

J\rt. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os M.Jniclpios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de 
carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Mde ADIN nº 2. 1354) 

J\rt. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municlpios instituirão conselho de polftica de administração e remuneração de pessoal, 
integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19. de 1998) MQg 
ADINn°2.135-4) 

§ 1° o lei aese!ij1:1rará, ags ser:vidgree da admiRistrayãg direta, iseRgmia de ueRGimeRt9s para Garggs de atrib1:1i9ées i!ij1:1ais g1:1 assemelhadas de 
meemg Pgder g1:1 eRtre SBR'idgree dgs pgderes ExeG1:1tPl9, le9islath19 e JudiGiáRg, reeeal'f19.dae ae 'fBRta!ijeRs de Gai:ãter iRdi"id1:1al e as relali11as à 
Rat1:1rez3 91:1 39 19G31 de ti:aba[i:lg, e 1de lei Rº fl 4 4 fl, de 1 QQ2) 

§ 1° A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

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

11- os requisitos para a investidura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19. de 1998) 

Ili- as peculiaridades dos cargos. (lncluldo pela Emenda Constitucional nº 19. de 1998) 

§ 2° õ.plisa se a esses seR4dei:ee g diepgstg Re ar:t. 7°, P< Hl, '1.11, '411, IX, XII, XIII, X>< X>ll, X>lll, X'llll, XIX, XX, XXII, xxm e xxx. 

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

§ 3° Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7°, N, VII, VIII, IX, Xll, XIII, 'IN, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XX.X. 
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19. de 
1998) 

§ 4° O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Mnistros de Estado e os Secretários Estaduais e r.Alnicipais serão remunerados 
exclusivamente por subsidio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação 
ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (lncluk:lo pela Emenda Constitucional nº 19. de 1998) 

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

§ 6° Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos 
públicos. (lncluk:lo pela Emenda Constitucional nº 19. de 1998) 

§ 7° Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mmicipios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da 
economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e 
produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionallzaçao do serviço público, lncluslve sob a forma de adicional 
ou prêmio de produtividade. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 8° A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4°. (lncluido pela Emenda 
Constitucional nº 19. de 1998) 

AFf: 4Q O seR'Íi::lgr será apgeeRtadg: 
r pgr iFV'alide;z permaReRte, seRd9 gs PF9"eRtee iRte9Fais ~1:1aRd9 deG9FF8Rtes de asii::leRte e1+1 eeR'Í~9, mgléstia prefissigRal 91:1 deeR~a QFa'~. 

G9RtaQieea g1:1 iRGl:IFá"el, eep86ifisadas em lei, e pi:epgrsieRaie R9e de1+1aie Gaegs; 
11 sgmp1:1legria1+1eRte, ags seteRta aR9S de idade, sg1+1 prg·~Rtgs prepersigRais ag teR=ipe de eeRqye; 
Ili ·•el1:1RtaRa1+1eRte: 
a) age triRta e GiRGe aRee de seR•iye, se Rgrnem, e ags tr!Rta, se 1+11:1!Rer, G91+1 preiieRtes iRte9Fals; 
b) ags triRta aRgs de ef&ti'<G exer:G!Gie em fl:IRyéee de 1+1a!ijistérie, se professer, e .qRte e Gir:iGe, ee ~FQfessgra, sg1+1 pm><eRt9s ir:ite9Fai8; 
G) 398 triRta aRgs de seR·i9g, se l:leJ:Ae1+1, e aes ·qr:ite e GiRG9, se R=11:1ll:ler, GQm pm•·eRkls prgper:Gigr:iais a e88S tempg; 
d) age eeeeeRta e GiRG9 3R9& de idada, se Remem, e aee sesseRta, se 1+1blll:ler; sgm pi:9''9RtG'S pmpgrsieRais ag te1+1pe de seR4?9. 
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Constituição 

13eResas, iRsalYbr:es eY 13erigesas 
§ 2º A lei dis13er-á sebi:e a a13eseRtaderia em sar:ges gy em13r:e9ss tem13er-áriss 
§ 3º O tempo de seR'iya 13Llblisa federal, estadblal Sll mYRisi13al sei:á ssm13'ltads iRtegralmeRte 13ara ss afeitas de a13sseRtadeFia e de 

dis 13eRibilidads. 
§ 4° Os 13r:9'f.8Rtss da ai::isseRtaderia seFâe r:eilistss, Ra mesma f:lr:9f:lSfYãe e Ra mesma data, semi::ii:e q1::1e se msdifisar a rsmYRerayãe des 

serHiderss em ati•lidade, seRde também esteRdides aes iRati"es qYaisqyer beRefkigs gy "aRtaQeRs 13asteriarmeRte seRsedides ase sep·iderss em 
afr·idade, iAslblsP1e q1.1aRds dessFFSAtes da traRsfQA+layãs e·1 reslassifisayãe de sai:ge SLI fuAyãs em qble se deu a a13s&eRtaderia, Aa ferma da lei 

§ 5° O beAsfisie da 13eRsãe 13er merte seFFes13aRderá à tetalidade des "eAsimeRtes e1::1 13m.,eRtes de seRlider faleside, até e limite sstabeleside 
em lei, ebsePrade e dis13este RS 13ará9rafe aAteRer 

A~. 40 Ags ser:videres tit1::1larss de Gai:ges efetP'Os da 11Riãe, das 15stades, de CistRkl i;ederal e des ~4"'Ris~ies, iRGl1::1ídas s1.1as auta~uias e 
fl:IRdayêes, é as&eQYrade FeQime de 13rs"idêAsia de sai:áter ssRtrib·lli'f.8, ebsep·ades sritéfies qye 13rssep·em e eq1::1ilibFie fiAaRssire e atyai:ial e e 
dis13ssf:Q Reste ar:tigs. (Redayãg dada pela 15meRda GeRstitblsieRal Rº 20. de 15 112~Sl 

Art. 40. Ms servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos M.micípios, incluklas suas autarquias e 
fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contnbutivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores 
ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redacão dada 
pela Emenda Constitucional nº 41. 19. 12.2003) 

§ 1° Os seR·idsrss abraR9ides 13els regi1+1e de 13ra•lidêRGia de q\:le trata este ai::tige serás a13sseRtadss, sals1::1lades es set.1s 13r:gveRtes a r;;ia~ir des 
"alaras fixadas Ra feR+la de § 3º· 

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos 
valores fixados na forma dos §§ 3° e 17: (Redacão dada pela Emenda Constitucional nº 41. 19.12.2003) 

1 13gr imralidei. permaReRte, seRdg ss 13r:9'19Rtes 13rg13ersisRaie as temi::ie de GSRti:ib\:liyãe, exsew se dessrreRte de asideRte em seR•iye, meléstia 
13refissieAal e1.1 dse1-1ya gra•1e, GeRtagiesa e1:1 iRs1::1i:ã·r.s1, es13esifisadas em lei; (R.edayãe dada sela E.meRGla GeRstit1:1sieRal Rº 20, de 1QQ9) 

1- por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia 
• profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei; (Redação dada cela Emenda Coílstitucional nº 41. 19.12.2003) 

• 

li sem131:1lssria1+1e1-1te, ase seteRla aRes de idade, Gem 13ro"eRf:Qs prepsFSieRais ae tem13e de saRlFib1::1iyãe; (i;;?:edasãs dada Pela E.meRda 
CsRstitYsieRal Rº 20. de 1 QQ6l 

11- compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos 
de idade, na forma de lei complementar; !Redacão dada pela Emenda Constitucional nº 88. de 2015) 

llJ - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exerclcio no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que 
se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (Redação dada oela Emenda Constitucional nº 20. de 1998) 

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se 
mulher; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20. de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 20. de 1998) 

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20. de 1998) 

§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, 
no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. (Redacão dada oela Emenda 
Constitucional nº 20. de 1998) 

§ 3° Os 13re'l9Rles de a13seeRtadeRa, 13er gç;asiãs da s1::1a saRsessãs, serãs sals1.11ades sem base Ra re1+1b1Rerayãs de sePlider AS sargs efeti11e 
em q1::1e se der a a13eseRtadsi:ia e, Ra faFFRa da lei, ssr+esr;;isRderãs à tgtalidade da ram\:IRerayãa. fRedayãe dada pela émeRda GeREtitYsieRal Rº 20. 
de 15'12/QB) 

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base 
para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. (Redação dada cela Emenda 
Constitucional nº 41. 19.12.2003) 

§ 4° ~ ·1edada a adeyãs de req1.1isif:Qs e sritériss difereRGiades 13ara a seRsessãs de a13eseRtadaria ase abraRQidss r;;iels regime de q\:le trata este 
artiQe, ressal"ades ss Gases de atiilidades 8*8FSidas eiKSl1::1s~·ameRte ssb seRdiyOes esi::iesiajs q1::1e 13rej1:1diq\:lem a sallde s1:1 a iRte9ridade físisa, 
defiRides e1+1 lei Gsmpleme1-1tar (R.edayãe dada pela EmeRda GeRstit:YsiQRal Aº 20, de 1 á'12tQS) 

§ 4° E vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este 
artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de seividores: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47. de 
2005) 

1 portadores de deficiência; (lncluído pela Emenda Constitucional nº 47. de 2005) 

U que exerçam atividades de risco; (lncluldo pela Emenda Constitucional nº 47. de 2005) 

Ili cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade fJSica. (lncluldo pela Emenda 
Constitucional nº 47. de 2005) 

§ 5° Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, Ili, "a", para o professor 
que comprove exclusivamente tempo de efetivo exerck:io das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. !Redacão 
dada pela Emenda Constitucional nº20, de 15/12/98) 

§ 6 º ~ a13gseRtaderias e peRs9es das sePlideree pblbliGse federais sei:.ãg Gblsteadas GQl+l reGurses pre'19RieRtes da ' 11-1iãs e das ssRlfib1::1iy9es 
des seP~der:es, Ra fer:J:Ra da lei. f1Rsl1::1íde Pela EmeRda CeRstit\:IGieRal Rº 3, de 1QQ3) 

§ 6° Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma 
aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo. !Redacão dada pela Emenda Constitucional nº 20. de 15/12/98) 

§ 7° bei disporá sabre a se1-1sessãg de beRefisie da 13eRsãe 13er merte, qye será is\:lal ag "algr des 13r8'1SRtos dg eer:i<ider faleslde 91.l as ·ralgr das 
pF9'19Rtes a q1::1e teFia direikl g ser:ilidsr em ati><idade Ra data de se1::1 f1'11esimeRte, abseP•ada a dis13sste RQ § 3°. flRGlufde pela EmeRda GeRstit1::1sieRal 
Aº 20 de 113'12~8) 

-
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CARGOS 

VALOR MENSAL VALOR ANUAL 
(2019) (2019) 

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS R$3.575,05 R$39.325,59 

VICE PREFEITO R$166,83 R$1.835,11 

PREFEITO MUNICIPAL R$478,21 R$5.260,35 

TOTAL GERAL R$4.220,10 R$46.421,05 

VALOR ANUAL VALOR ANUAL 
(2020) (2021) 

R$45.045,67 R$47.297,96 

R$2.102,04 R$2.207,14 

R$6.025,49 R$6.326,76 

R$53.173,20 R$55.831,86 
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• PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
. . 

limo Sr. 
David José Françoso 
Secretário de Administração 

GABINETE DO PREFEITO . 

r::: ~:c:3=:::t 
Bauru, 05 de abril de 2019. 

Com nossos cumprimentos, vimos, pelo presente, renunciar 

ao recebimento do valor equivalente ao reajuste de 2,00% dos subsídios, 

conforme projeto de lei em trâmite na Câmara Municipal, solicitando, assim, as 

providências necessárias. 

elevada estima . 

c·~,'f.,-1 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio R~to[ do presente processo o Vereador: 

~ ~ ')g~ 
Em O°l de ct.h1Ã G de 2019 . 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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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 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 . 
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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. 

Sala de Reuniões, em 

09 de abril de 2019. 

ALEXSSANDR BÚSSOLA 

Presid nte 

/ 

OBERTO MEIRA 
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~ânirua4uoyta!' ~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em )O de <J..hv...º G de 2019 . 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DA RELATORA 

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 abril de 2019. 

/ 

elatora 



• CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

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

acata o parecer exarado pela nobre relatora da matéria, tendo em vista a 

• inexistência de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

• 
Relatora 

MILTON CÉSA 
Membro 

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

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
10 de abril de 2019. 

YAS~[k~~O 
iMlfeslnte 

' . 

Membro 

R CARDO PELISSARO LOQUETE 
Membro 
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PREFEÍTURA MUNICIPAL DE BAURU 

limo Sr. 
David José Françoso 
Secretário de Administração 

GABINETE DO PREFEITO 

camara Mu 1icipal de i;iauru 
Dlretor1a de ~lo Legislativo 

15 ADR . . 7019 

EN1 RAQAI\, 
Hora /clu. (a)~ 

Bauru,05 de abril de 2019. 

Com nossos cumprimentos, vimos pelo presente renunciar ao 
recebimento do valor equivalente ao reajuste de 2,00% dos subsídios, conforme 
projeto de lei em trâmite na Câmara Municipal, solicitando assim as providências 
necessárias. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos da mais elevada 
estima . 

Praça das Cerejeiras, 1-59 Vila Noemy- Bauru/SP - CEP 17014-900 - Fone: (14) 3235-1000 
www.bauru.sp.gov.br 
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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. 

P esidente 
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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 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 . 

Atendido o despacho, seguem Autógrafo 

e ofício, aguardando-se a publicação da 

Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 24 de abril de 2019. 

~~~,kk~ 
RONALDO JbsÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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AUTÓGRAFO Nº 7312 
De 24 de abril de 2019 

Reajusta os subsidias do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e 

Secretários Municipais. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Em observância aos arts. 37, X, e 39, § 4° da Constituição Federal, ficam reajustados 
os subsidies do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Secretários Municipais em 2,00% 
(dois inteiros percentuais), referente à reposição do periodo de março de 2.018 a 
fevereiro de 2.019 . 

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. 

JOSÉ 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~~-~~ 
RONALDO JdS~ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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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 
Sessão Ordinária levada a efeito por esta Casa de Leis no último dia 23 de abril de 2019: 

Autógrafo nº 

7310 

7311 

7312 

7313 

7314 

Decreto nº 

1821 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar bens móveis de 
propriedade do Municlpio de Bauru à AÇÃO COMUNITÁRIA POUSADENSE -
PROJETO FORMIGUINHA; 
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 remuneração de até R$ 2.684,35; 
de autoria desse Executivo, que reajusta os subsidies do Prefeito Municipal, 
Vice-Prefeito e Secretários Municipais; 
de autoria deste Legislativo, que revoga o inciso 1 e dá nova redação ao "caput" 
e ao inciso li do Art. 1° da Lei nº 5256, de 13 de junho de 2005 (dispõe sobre 
gratificação por serviços em sessões plenárias prestados fora do horário normal 
de trabalho da Câmara Municipal); 
de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a divulgação de custos, unitário e 
total, de veiculação de publicidade nos meios de comunicação, pelo Poder 
Público de Bauru . 

Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

de autoria do Vereador StRGIO 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 distinção e apreço. 

,,.,..,.,...--~ --.. 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 120/19 
P. 48.137/19 Ap. 24.459/19 (capa) 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviannos a Vossa Excelê 
subsídios do Prefeito Municipal, Vice-PrefeiljJt ~ieCl'õ!ãinos:MJit 

Atenciosas Sa ações, 

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

Bauru, 24 de abril de 2.019 . 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.201, DE 24 DE ABRIL DE 2.019 
P. 48.137 /19 Ap. 24.459/19 (capa) Reajusta 

Municipal, 
Municipais. 

os subsídios do Prefeito 
Vice-Prefeito e Secretários 

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. lº 

Art. 2° 

Em observância aos arts. 37, X, e 39, § 4° da Cons · iç Federal, ficam reajustados os subsídios do 
Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Secretários unici ais em 2,00% (dois inteiros percentuais), 
referente à reposição do período de março de 2. 8 a fev eiro de 2.019. 

Esta Lei entra e 

Bauru, !:Ide abril de 2.019 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

" 

Cumpridas 11 exigências legais 
encaminha·se o presente processo 
ao Serviço de Mi' rofilmagem e 
Arquivo. 

D~ Bauru ... - ....... J ... 

glslatlvo 1 


