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INCONSTITUCIONA -

Projeto de Lei nº 46/19, que altera a redação do Art. 2° da Lei 
nº 5975, de 01 de outubro de 2010; revoga os Arts. 2° e 24 da 
Lei nº 5950, de 02 de agosto de 2010; e revoga o Art. 2º, seu 
parâgrafo único e art. 24 da Lei nº 5999, de 30 de novembro de 
2010, que dispõem sobre os Planos de Cargos, Carreiras e 
Salários dos Servidores Públicos Municipais. (CIPAR) -
SUBSTITUTIVO 

PREFEITO MUNICIPAL 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 206/19 
E-DOC. 41.197/17 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Cãn ,arn Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria de \poio Legislativo 

2 5 JUN. 2019 

ENTRADA 
Hgra1o..lll./o (a) ~ ,.._,_,<i __. . 

Bauru, 17 de junho de 2.019. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 46/19, que altera a redação 
do Art. 2º da Lei Municipal nº 5.975, de OI de outubro de 2.010; revoga os Arts. 2° e 24 da Lei Municipal nº 5.950, 
de 02 de agosto de 2.010; e revoga o Ar!. 2°, seu parágrafo único e art. 24 da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de 
novembro de 2.01 O, que dispõem sobre os Planos de Cargo arreiras e Salários dos Servidores Públicos 
Municipais. 

Atenciosas Saudações, 

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

A 
O.A.L 
P/ leitura no Expediente 
da Sessão Ordinária do 
dia -º1J O -=t- t_,1~..___,._..__ 
em, ot; 1 

Anexos: Cópia da Lei Municipal nº 5.950/10; Cópia da Lei Municipal nº 5.975/10; Cópia da Lei Municipal nº 
5.999/10; Cópia da Lei Municipal nº 6.692/15; Cópia do Decreto Municipal nº 11.405/10; Cópia do Decreto 
Municipal nº 11.686/11; Cópia do Decreto Municipal nº 13.022/16; Cópia do Decreto Municipal nº 13.220/16; 
Cópia do Decreto Municipal nº 13.325/17; Cópia do Decreto Municipal nº 13.413/17; Cópia do Decreto Municipal 
nº 14.123/19. Jíl: f 10 DlllloOllciS ô i!alll 
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PREFÉITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

E-Doe. n'41.197/l7 

PROJETO DE LEI N' 46/18 
Altera a redação do Art. 2' da Lei 
Municipal n' 5.975, de 01 de 
outubro de 2.010; revoga os Arts. 
2' e 24 da Lei Municipal n' 5.950, 
de 02 de agosto de 2.010; e revoga 
o Art. 2°, seu parágrafo único e 
Art. 24 da Lei Municipal n' 5.999, 
de 30 de novembro de 2.010, que 
dispõem sobre os Planos de 
Cargos, Carreiras e Salários dos 
Servidores Públicos 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. 1° 

Art. 2° 

Art. 3' 

Art. 4° 

Altera o caput do Art. 2° da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, que passa a ter a seguinte 

redação: 

"Art. 2° O Conselho Interno de Política de Administração e Remuneração - CIPAR, em 
conformidade com o Art. 39 da Constituição Federal, será composto por servidores 
municipais efetivos, sendo 04 (quatro) da Secretaria Municipal da Administração, OI (um) 
da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, 02 (dois) da Secretaria Municipal dos 
Negócios Jurídicos, 02 (dois) da Secretaria Municipal de Saúde e 02 (dois) da Secretaria 
Municipal da Educação, indicados pelos respectivos Secretários e regulamentado por 
Decreto." (NR) 

Revoga os Arts. 2° e 24 da Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2.010, que passam a ter a seguinte 

redação: 

"Art. 2° 

( ... ) 

Art. 24 

REVOGADO. 

REVOGADO." (NR) 

Revoga o Art. 2º, seu parágrafo único e o Art. 24 da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010, 
que passam a ter a seguinte redação: 

"Art. 2' REVOGADO. 

Parágrafo único. REVOGADO. 

( ... ) 

Art.24 REVOGADO." (NR) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 

Em,Oi /O=f 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

PROC. NV•_..1-.::::..'-<'-J-.!--=+.--,:J.. 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS -
17,junho, 19 

Considerando que o CONSELHO INTERNO DE POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO E REMUNERAÇÃO 
- CIPAR. nos tennos da Constituição Federal, Art. 39, é um órgão colegiado pennanente de caráter consultivo e opinativo, que 
atuará na formulação de estratégias e no controle de execução da política de administração e remuneração de pessoal na 
Secretaria Municipal da Administração, nos termos da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, regulamentada pelo 
Decreto Municipal nº 11 .405, de 25 de novembro de 2.01 O; 

Art.39 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política 
de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados 
pelos respectivos Poderes. (grifo nosso). 

Considerando o Decreto Municipal nº 11 .405, de 25 de novembro de 2.01 O, que regulamenta o Art. 2° da Lei 
Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, que cria o Conselho Interno de Política de Administração e Remuneração do 

Município de Bauru - CIPAR; 

Considerando o Decreto Municipal nº 11.686, de 18 de outubro de 2.011, que aprova o Regimento Interno do 
Conselho Interno de Política de Administração e Remuneração - CIPAR; 

Considerando o Decreto Municipal nº 14.123, de 14 de janeiro de 2.019, que designa membros titulares e 
suplentes para compor o Conselho Interno de Política de Administração e Remuneração - CIPAR; 

Considerando que compete ao CIPAR fiscalizar, controlar, propor modificações ou regulamentos, 
procedimentos e o desenvolvimento da política de pessoal das Secretarias Municipais e dos órgãos da Administração Direta. 
exceto da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal da Educação; 

Considerando seu caráter representativo, poderá servir como um fórum de discussões, mantendo intercâmbio 
com associações e outros órgãos governamentais e não governamentais, no sentido de promover, incentivar e sugerir a realização 
de eventos ligados à administração e ao desenvolvimento de pessoal; 

Considerando que poderá requerer dos conselhos, comtssoes, órgãos da Administração Direta e das 
Secretarias Municipais o envio de pareceres, de documentos, de especialistas e demais informações necessárias para o 
desempenho de suas funções e para atender as suas atribuições; 

Considerando que apenas o Conselho Interno de Política de Administração e Remuneração (CIPAR) do 
PCCS da Secretaria Municipal da Administração está constituído e em atividade; 

Considerando que os 03 (três) Planos de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS possuem a mesma estrutura 
disciplinando diversamente as carreiras de acordo com as peculiaridades dos cargos, a exemplo das Secretarias Municipais da 
Educação e de Saúde; 

Considerando que o Projeto em questão não trará au 

Temos a honra de submeter à apreciação e a.pro ção des a Augusta Casa, o presente Projeto de Lei que visa 
alterar os 03 (três) Planos de Cargos, Carreiras e Salários do M idpio de auru, criando OI (um) único Conselho Interno de 
Politica e Administração de Remuneração - CIPAR. 

Destarte, pela relevânci 

Atenciosas saud es, 
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P. 35.625/09 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

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

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 º 

§ ]º 

§ 2º 

Art. 2º 

Art. 3° 

TÍTULO! 
Das Disposições Preliminares 

Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, que passa a regulamentar a 
situação funcional dos servidores legalmente investidos em cargos públicos de provimento 
efetivo, nomeados sob o regime estatutário, pertencentes 'à área específica da saúde do 
Município de Bauru, conforme cargos relacionados no anexo I. 

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

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

1 - a adoção de um sistema permanente de capacitação dos profissionais; 

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

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

TÍTULO II 
Dos Princípios e Diretrizes 

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

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

li - Eqüidade - fica assegurado o tratamento igualitário para os profissionais integrantes 
dos cargos iguais ou assemelhados, entendido como igualdade de direitos, obrigações 
e deveres; 
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PREFEITURA MUNICIP 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5.950/10 

Art. 4° 

Art. 5° 

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

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

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

VI - Isonomia - será assegurado o tratamento remuneratório isonômico para os servidores 
com funções iguais ou assemelhadas, dentro do mesmo nível de escolaridade, 
observando-se a igualdade de direitos, obrigações e deveres. 

TÍTULO IH 
Do Provimento e da Estrutura da Carreira 

Capitulo I 
Do Provimento 

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

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

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

Art. 6° 

Art. 7° 

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

Capitulo II 
Da Estrutura da Carreira 

Os cargos previstos no Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, com competência para 
atuar nas âreas de auxiliar, assistência, prevenção, proteção, recuperação, planejamento, 
administração, produção e gestão, são assim denominados: 

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

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

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

Ref. Lei nº 5.950/10 

Art. 8° 

Art. 9° 

Art. 10 

Art. 11 

Art, 12 

correspondentes a profissões regulamentadas, ou não, em lei federal, cujo exercício 
exija formação de grau superior de graduação ou habilitação legal equivalente. 

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

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

I - Para o cargo de Auxiliar em Saúde (AS): 
Classe A - Ensino Técnico/graduado; 
Classe B - Ensino Médio; 
Classe C - Ensino Fundamental Completo. 

II - Para o Cargo de Técnico em Saúde (TS): 
Classe A - Pós-graduação; 
Classe B - Tecnólogo graduado/Ensino Superior; 
Classe C - Ensino Médio/Técnico. 

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

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

O valor inicial de cada classe salarial correspondente aos cargos, será considerado como 
referência básica para as progressões horizontais e promoção vertical, de acordo com o 
estabelecido no anexo VI. 

TÍTULO IV 
Do Desenvolvimento na Carreira, da Progressão, da Promoção, Programa de 

Capacitação e Aperfeiçoamento 

Capítulo J 
Do Desenvolvimento na Carreira 

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

1 - Plano de metas institucionais; 
II - Plano de metas das Unidades/Setores; 
III - Plano de metas das equipes. 

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

3 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5.950/10 

Art. 13 

Art. 14 

Art. 15 

§ ]º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 16 

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

Capítulo II 
Da Progressão 

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

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

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

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

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

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

I -

II -

III -

IV -

V-

VI-

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

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

As especificidades locais e as realidades epidemiológicas; 

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

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

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

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

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

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5.950/10 

Art. 17 

I - Definição metodológica dos indicadores de avaliação; 

II - Definição de metas dos serviços e das equipes; 

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

a) legitimidade e transparência do processo de avaliação; 
b) periodicidade; 
c) contribuição do servidor para a consecução dos objetivos do órgão ou serviço; 
d) adequação aos conteúdos ocupacionais e as condições reais de trabalho, de 

forma que caso haja condi9ões precàrias ou adversas de trabalho, não 
prejudiquem a avaliação; 

e) conhecimento do servidor sobre todas as etapas da avaliação e do seu resultado 
final; 

f) direito de manifestação às instâncias recursais. 

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

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

Art. 18 

Art. 19 

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

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

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

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

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

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

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

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5.950/10 

Art. 20 

Capitulo III 
Da Promoção 

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

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

Art. 21 O profissional que foi beneficiado com alteração de classe e apresentar novo título, 
respeitando o período estipulado no artigo 20, ou que se encontre na última classe do cargo, 
poderá utilizar o referido título para progressão conforme segue abaixo: 

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

II -

lll-

Para os cargos de Técnico em Saúde (TS): 
a) avanço de seis níveis salariais, correspondendo ao adicional de 6% para os 

servidores que apresentarem certificado de conclusão de curso de educação 
profissional de nível técnico, em sua área de atuação, ou correlato; 

b) avanço de oito níveis salariais, correspondendo ao adicional de 8% para os 
servidores que apresentarem certificado de conclusão de curso de educação 
profissional no nível tecnólogo ou graduação, em sua área de atuação, ou 
corre]ata; 

c) avanço de dez níveis salariais, correspondendo ao adicional de 10% para os 
servidores que apresentarem certificado de conclusão de curso de especialização 
em sua área de atuação, ou correlata. 

Para o cargo de Especialista em Saúde 
(ESM): 

(ES) e Especialista em Saúde - Médico 

a) avanço de seis níveis salariais, correspondendo ao adicional de 6% para os 
servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, 
certificado de conclusão de curso de pós-graduação Lato Sensu, em sua área de 
atuação ou correlata, com carga horária igual ou superior a 360 horas; 

b) 

c) 

d) 

avanço de oito níveis salariais, correspondendo ao adicional de 8% para os 
servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, 
certificado de conclusão de curso de pós-graduação Lato Sensu em sua área de 
atuação ou correlata, com carga horária igual ou superior a 1.000 horas; 
avanço de dez níveis salariais, correspondendo ao adicional de 10% para os 
servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, 
certificado de conclusão de curso de pós-graduação Lato Sensu em sua área de 
atuação ou correlata, com carga horária igual ou superior a 1.500 horas; 
avanço de doze níveis salariais, correspondendo ao adicional de 12% para os 
servidores que apresentarem certificado de conclusão de curso de pós-graduação 
Stricto Sensu nos níveis de mestrado e/ou doutorado em sua área de atuação ou 
correlata. 
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Art.22 

Art. 23 

§ ]º 

Art.24 

Art.25 

Contarão, para efeito de evolução na carreira por titulação, os cursos devidamente 
concluídos, regulamentados, aprovados e homologados pela Comissão de Desenvolvimento 
Funcional. 

Capítulo IV 
Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento (PCA) 

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

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

a) Conscientizar o Profissional de Saúde para a relevãncia do seu papel, enquanto agente 
na construção do Sistema Único de Saúde - SUS; 

b) Preparar o Profissional de Saúde para desenvolver-se na carreira, objetivando seu 
engajamento no plano de desenvolvimento organizacional do Sistema Único de 
Saúde- SUS; 

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

TÍTULO V 
Da Gestão deste Plano, da Comíssão de Desenvolvímento Funcional 

Capítulo I 
Da Gestão deste Plano 

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

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

II - Autorizar a realização de concurso público e seus atos. 

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

1 - promover concurso público para provimento de cargos; 

II ~ promover e executar programas de desenvolvimento de recursos humanos, em 
beneficio dos servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo e de provimento 
em comissão. 

Capítulo II 
Da Comissão de Desenvolvimento Funcional 
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Art. 26 

§ 2º 

Art.27 

Art.28 

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

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

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

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

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

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

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

VI- Acompanhar a implantação e manutenção do PCCS. 

A Comissão de Desenvolvimento Funcional, no prazo de 180 dias após a promulgação desta 
lei, elaborará o regulamento do Programa de Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento . 

TÍTULO VI 
Do Quadro de Pessoal, das Jornadas de Trabalho, dos Plantões, da Integração e 

Enquadramento e da Grade Salarial 

Capítulo I 
Do Quadro de Pessoal 

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

Capitulo II 
Das Jornadas de Trabalho 

Seção I 
Jornadas Básicas 

Os titulares de cargos do Quadro dos Profissionais da Saúde a seguir discriminados ficam 
submetidos a uma das seguintes jornadas básicas de trabalho: 
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Art. 29 

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

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

III - Jornada Básica de 30 (trinta) horas de trabalho semanais - para os titulares de cargo 

de: 
a) 

b) 
c) 

Especialista em Saúde, nas áreas de enfermagem, de fisioterapia, psicologia, 
fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, farmácia e serviço social; 
Técnico em Saúde, nas atividades técnicas relativas à enfermagem; 
Auxiliar em Saúde, nas atividades de auxiliares relativas à enfermagem, auxiliar 
de regulação em serviços de saúde. 

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

V-

a) Especialista em Saúde, na área de Nutrição, Farmácia e Assistência Social; 
b) Técnico em Saúde, na área de imobilização ortopédica, de Higienização 

Dentária, de Farmácia e de Técnico de Condução de Veículo de Urgência e 
Emergência; 

c) Auxiliar em Saúde, nas atividades de auxiliares relativas a auxiliar de nutrição e 
dietética, lactarista, auxiliar de necropsia, atendente de enfermagem, atendente 
de consultório dentário, e maqueiro. 

Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - para os titulares de 
cargo de: 
a) Especialista em Saúde, na área de educação sanitária; 
b) Técnico em Saúde, nas atividades técnicas relativas à farmácia e Agente de 

Saneamento, Técnico de Higiene Dental, Técnico de Manutenção de 
Equipamento Médico Cirúrgico e Técnico de Manutenção de Equipamento 
Odontológico, Técnico em Análise Clínica; 

c) Auxiliar em Saúde, nas atividades auxiliares relativas a Auxiliar de Consultório 
Dentário, Atendente de Enfermagem, agente comunitário de saúde e agente de 
controle às endemias. 

Seção II 
Jornadas Especiais 

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

suplementar: 

I - Jornada Especial de 24 ( vinte e quatro) horas de trabalho semanais, os titulares de 
cargos de Especialista em Saúde - Médico e Especialista em Saúde, na área de 
odontologia, exclusivamente nos serviços de atendimento ininterruptos; 

II - Jornada Especial de 36 (trinta e seis) horas de trabalho semanais, exclusivamente nos 
serviços de atendimento ininterruptos, os titulares de cargo de: 
a) Especialista em Saúde - Médico e Especialista em Saúde, na área de 

enfermagem, de psicologia e odontologia; 
b) Técnico em Saúde, nas atividades técnicas relativas à enfermagem; 
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Art. 30 

Art. 31 

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

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

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

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

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

Art.32 

§ ]º 

§ 2º 

As jornadas de trabalho dos profissionais da saúde, básicas ou especiais, de que trata esta lei 
têm as seguintes correspondências: 

I -

II -

III -

IV. 

V-

VI-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II - a carga horária diária; 
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§ 3º 

Art.33 

§ !º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 34 

§ !º 

III - a carga horária mensal, assegurada a compensação quando não alcançado ou quando 
excedido o número total de horas mensais previsto para a respectiva jornada; 

IV - o repouso semanal remunerado. 

Enquanto no exercício de cargos de provimento em comissão, os profissionais da saúde não 
poderão cumprir sua jornada em regime especial. 

Seção III 
Do Ingresso e do Desligamento das Jornadas Especiais 

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

A permanência nas Jornadas Especiais de Trabalho previstas nesta lei será de, no mínimo, 1 
(um) ano, ressalvadas as hipóteses abaixo: 

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

II - em razão de remoção ou transferência de setor; 

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

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

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

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

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

Capítulo III 
Dos Plantões Extras 

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

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

Art. 35 

§ lº 

§ 2º 

Art. 36 

Art. 37 

Serão considerados feriados especiais para efeito de pagamento de plantão extras por esta lei 
apenas Natal e Confraternização Universal "Ano Novo". 

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

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

O cumprimento•de plantões extras está condicionado a: 

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

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

III - Limite máximo de 8 (oito) plantões extras por mês, por profissional, conforme segue 
abaixo: 
a) um plantão semanal, para os profissionais que fazem 36 (trinta e seis) ou 40 

( quarenta) horas semanais; 
b) dois plantões semanais, para os profissionais que fazem 24 (vinte e quatro) ou 30 

(trinta) horas semanais; 

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

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

a) Para Especialista em Saúde - Médico (ESM): 

I - 18 %, para os plantões realizados durante a semana ( de segunda a sexta) diurno; 
II - 20%, para os plantões realizados durante a semana ( de segunda a sexta) noturno 

(sábado, domingo) diurno; 
III - 21,5%, para os plantões de finais de semana (sábado, domingo) noturno; 
IV - 26,5% para os plantões realizados durante os feriados especiais. 

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

I - 11,5 %, para os plantões realizados durante a semana ( de segunda a sexta) diurno; 
II - 13,5%, para os plantões realizados durante a semana ( de segunda a sexta) noturno 

(sábado, domingo) diurno; 
III - 15%, para os plantões de finais de semana (sábado, domingo) noturno; 
IV - 20% para os plantões realizados durante os feriados especiais. 

c) Para Especialista em Saúde (ES) - área de enfermagem: 
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I - 6,5 %, para os plantões realizados durante a semana (de segunda a sexta) diurno; 
II- 8,5%, para os plantões realizados durante a semana (de segunda a sexta) noturno 

(sábado, domingo) diurno; 
III- 10%, para os plantões de finais de semana (sábado, domingo) noturno; 
IV - 15% para os plantões realizados durante os feriados especiais. 

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

I
II-

III -
IV-

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

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

I - 3 %, para os plantões realizados durante a semana ( de segunda a sexta) diurno; 
II - 5%, para os plantões realizados durante a semana ( de segunda a sexta) noturno 

(sábado, domingo) diurno; 
III - 6,5%, para os plantões de finais de semana (sábado, domingo) noturno; 
IV - 11,5% para os plantões realizados durante os feriados especiais. 

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

Art. 38 A importância paga a título de plantão não se incorpora ao vencimento ou salário para nenhum 
efeito, não incidindo vantagens de qualquer natureza. 

Parágrafo Único. A importância de que trata este artigo não sofrerá desconto previdenciário . 

Art. 39 

§ ]º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Capitulo IV 
Da Integração e Enquadramento 

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

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

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

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

O servidor que não possuir habilitação exigida para a classe no novo cargo, será enquadrado 
no nível da respectiva classe, passando a ter direito à promoção funcional, somente, a partir da 
data em que comprovar habilitação necessária à investidura do cargo. 
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§ 5º 

Art.40 

Art. 41 

§ lº 

§ 2º 

Art. 42 

Art.43 

Art.44 

Art.45 

§ 2º 

Art.46 

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

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

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

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

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

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

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

Capitulo V 
Da Grade Salarial 

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

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

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

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

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

A implantação do plano de que trata esta lei, far-se-á em três etapas, em conformidade com o 
que segue: 
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Art.47 

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

II - A implementação da progressão por qualificação profissional, de acordo com os 
títulos/certificados apresentados a partir \ia data da vigência desta lei. 

III - A implantação da progressão por mérito, no prazo de um ano, através do Programa de 
Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento. 

TÍTULO VIII 
Das extinções e criações de cargo 

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

I - Auxiliar em Saúde/ Auxiliar de Enfermagem; 

II - Auxiliar em Saúde/ Atendente de Consultório Dentário; 

Ili- Auxiliar em Saúde/ Atendente de Enfermagem. 

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

Art.48 Ficam extintos os cargos abaixo, conforme anexo XI: 

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

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

III- 22 (vinte e dois) cargos de Maqueiro . 

Parãgrafo Único. Os ocupantes do cargo de Maqueiro serão aproveitados no cargo de Auxiliar em Saúde em 
virtude das atribuições, vencimentos, nível de escolaridade e habilitação profissional 
compatíveis com as funções do cargo anteriormente ocupado, de acordo com o artigo 41, § 3º 
da Constituição Federal. 

Art.49 Ficam criados os cargos abaixo em conformidade com os anexos VII, VIII e IX: 

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

II - 150 ( cento e cinquenta) cargos de Auxiliar em Saúde/ Agente de Controle às Endemias; 

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

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

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

VI - 30 (trinta) cargos de Técnico em Saúde/Técnico de Higienização Dentária; 

VII - 50 (cinquenta) cargos de Técnico em Saúde/Técnico de Enfermagem; 
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Art. 50 

Art. 51 

Art. 52 

Art. 53 

Art. 54 

§ lº 

§ 2º 

Art. 55 

Vlll- 26 (vinte e seis) cargos de Técnico em Saúde/Técnico de Fannácia; 

IX- 03 (três) cargos de Técnico em Saúde/Técnico em Análise Clinica; 

X- 05 (cinco) cargos de Técnico em Saúde/ Técnico em Radiologia e Imagenologia; 

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

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

XIll - 03 (três) cargos de Especialista em Saúde/Médico Veterinário; 

XIV - 05 (cinco) cargos de Especialista em Saúde/Nutricionista; 

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

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

TiTUWIX 
Das Disposições Gerais 

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

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

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

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

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

A Fundação de Previdência dos Municipiários e a Secretaria Municipal da Administração em parceria 
com o setor de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, estão incumbidos de 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. 

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

Art. 56 Somente serão admitidos servidores para as áreas de Medicina Veterinária, Psicologia, Assistência 
Social e Nutrição, na Secretaria Municipal de Saúde através de concurso público especifico para área 
de saúde. 

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

Art. 57 

Art. 58 

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

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

Parágrafo Único. Os servidores que possuírem vantagem pessoal, concedida anteriormente, essa ficará acrescida 
ao referido valor citado no "caput" deste artigo. 

Art 59 Fica criada a Gratificação Especial dos Servidores da Saúde (GESS), de 40% ( quarenta por 
cento) sobre o salário base, que será concedida aos servidores ativos não abrangidos por este 
Plano de Cargos, Carreira e Salário e que prestam serviços na Secretaria Municipal de Saúde, 
bem como aos não optantes do Plano de Cargos, Carreira e Salário e aos municipalizados. 

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

Art.60 

Art. 61 

Art. 62 

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

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

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

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

Art. 63 Fica o Poder Executivo autorizado a aproveitar, para provimento dos cargos na forma desta 
lei, os candidatos excedentes aprovados nos concursos públicos cujo prazo de validade esteja 
em vigência, na data de sua publicação, realizados para cargos anteriormente correspondentes 
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aos constantes no Anexo I, II, III e IV e suas respectivas grades salariais, concedendo aos 
mesmos no ato da posse/nomeação, a opção do artigo 38. 

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

Art. 64 

Art.65 

Art. 66 

Art.67 

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

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

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

Esta lei entra em vigor em 90 (noventa) dias a partir da sua publicação, ficando revogadas 
expressamente as leis municipais, 3.811/94, 5.429/07, 3.787/94, 3.882/95, 3.975/95, 3.976/95, 
5.383/06 e 4.586/2000 (Câmara Municipal) e os incisos 1 e VII do artigo 33 da Lei nº 
3.373/91, artigo 4° da Lei nº 3.709/94, artigo 3° da Lei nº 3.794/94. 

Bauru, 02 de agosto de 2.01 O. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

LUIZ NUNES PEGORARO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS WRÍDICOS 

RENATO GRAGNANI BARBOSA DA SILVA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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Qu"'°Rq GERAL »t 'qRGps,iótiTÊMf~D0s1-p PL,\NO,~'t c~d9os, c..tRR1]IRA E.SA'LÃ~o 

CARGO ATUAL CARGOSPCCS-SAÚDE 

AGENTE DE SANEAMENTO TÉCNICO EM SAÚDE 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO AUXILIAR EM SAÚDE 

ATENDENTE DE ENFERMAGEM - EXTINÇÃO AUXILIAR EM SAÚDE 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUXILIAR EM SAÚDE 

AUXILIAR DE NECROPSIA AUXILIAR EM SAÚDE 

ASSISTENTE SOCIAL ESPECIALISTA EM SAÚDE 

• CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM SAÚDE 

EDUCADOR SANITÁRIO ESPECIALISTA EM SAÚDE 

ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM SAÚDE 

FARMACÊUTICO ESPECIALISTA EM SAÚDE 

FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EM SAÚDE 

FONOAUDIÓLOGO ESPECIALISTA EM SAÚDE 

LACTARISTA AUXILIAR EM SAÚDE 

MAOUEIRO AUXILIAR EM SAÚDE 

MÉDICO ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO 

MÉDICO VETERINÁRIO ESPECIALISTA EM SAÚDE 

NUTRICIONISTA ESPECIALISTA EM SAÚDE 

PSICÓLOGO ESPECIALISTA EM SAÚDE 

TERAPEUTA OCUPACIONAL ESPECIALISTA EM SAÚDE 

• TÉC. DE MANUT. EOUIP. MÉDICO CIRÚRGICO TÉCNICO EM SAÚDE 

TÉC. DE MANUT. EQUIP. ODONTOLÓGICO TÉCNICO EM SAÚDE 
,,~, ' z ; -. 

t:~GOS l itkm ~JUADOS N~;PLAN6 ó,É'.<:~G~:t:~R~ ~'/;~o;' •. ~ '· 
, 

•• ' / ~ J1 , ~ ' K ',/'~ >' A (11'.4 • A 1 11 < * , '). ,\f 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE AUXILIAR EM SAÚDE 

, AGENTE DE CONTROLE ÀS ENDEMIAS AUXILIAR EM SAÚDE 

AUXILIAR DE REGULAÇÃO EM SERV. SAÚDE AUXILIAR EM SAÚDE 

AUXILIAR DE NUTRICÃO E DIETÉTICA AUXILIAR EM SAÚDE 

TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA TÉCNICO EM SAÚDE 

TÉCNICO DE HIGIENIZACÃO DENTÁRIA TÉCNICO EM SAÚDE 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM TÉCNICO EM SAÚDE 

TÉCNICO DE FARMÁCIA TÉCNICO EM SAÚDE 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA TÉCNICO EM SAÚDE 

TÉCNICO EM ANÁLISE CLÍNICA TÉCNICO EM SAÚDE 

TÉCNICO EM CONDUÇÃO VEIC. URG. E EMERG. TÉCNICO EM SAÚDE 
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ANEXO II 

~~~~ "~ ~ ·~ "~ ~');V,. 
' '" ,;>-4_., , 

QU/ÚlllO pttcmao ® Pt,\N'o D!IC.\ROO, CAáMnu. :l~~,'A~I~~ ~- ·· 
r. " ,, "~ ' ' ' ·: "','\ ¾ :., 

~ ~ ~ ' "' ,. ~ 

CARGO ATUAL CARGOSPCCS-SAÚDE 
A TENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO AUXILIAR EM SAÚDE 

ATENDENTE DE ENFERMAGEM - EXTINCÃO AUXILIAR EM SAÚDE 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUXILIAR EM SAÚDE 

AUXILIAR DE NECROPSIA AUXILIAR EM SAÚDE 

LACTARISTA AUXILIAR EM SAÚDE 

MAQUEIRO AUXILIAR EM SAÚDE 

ÁREA CARGOSPCCS-SAÚDE 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE AUXILIAR EM SAÚDE 

AGENTE DE CONTROLE ÀS ENDEMIAS AUXILIAR EM SAÚDE 

AUXILIAR DE REGULAÇÃO EM SERV. SAÚDE AUXILIAR EM SAÚDE 

AUXILIAR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA AUXILIAR EM SAÚDE 
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ANEXO UI 
OUADRO;11E CU.GOS ]\O Prl,\NO J}E"CARGOR·CARJmIRA lfSÁLÁWQ e 'I'.EOOCO EM;•SÁiflffl . 

CARGO ATUAL CARGOSPCCS-SAÚDE 

AGENTE DE SANEAMENTO TÉCNICO EM SAÚDE 

TÉC. DE MANUT. EQUIP. MÉDICO CIRÚRGICO TÉCNICO EM SAÚDE 

TÉC. DE MANUT. EQUIP. ODONTOLÓGICO TÉCNICO EM SAÚDE 
. b " ' '> " ·,:e ª1; , • 

·- .c,4.G~ SE4E:l\Ú:ÍRIADOS"No ~LANÓ J?Ê·CARGp; c~.E SAL~O 
, ~ ;r ~ ª' '½t,iv 'h , if ', ~ <i . 

ÁREA CARGOSPCCS-SAÚDE 

• TÉCNICO DE IMOBILIZA CÃO ORTOPÉDICA TÉCNICO EM SAÚDE 

TÉCNICO DE HIGIENIZAÇÃO DENTÁRIA TÉCNICO EM SAÚDE 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM TÉCNICO EM SAÚDE 

TÉCNICO DE FARMÁCIA TÉCNICO EM SAÚDE 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA TÉCNICO EM SAÚDE 

TÉCNICO EM ANÁLISE CLÍNICA TÉCNICO EM SAÚDE 

TÉCNICO EM CONDUÇÃO VEIC. URG. E EMERG . TÉCNICO EM SAÚDE 

• 
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ANEXOIV 
QQ;'ll!RO QJ OARGOS•Q.9 fµrro"DFJ;CA.13G(\)S?~A"':'.' "'E"S " ô • WECbW:$'1'~$.,tM 
' K .,"' fü • • • • " '! SAOD]I); • • • q • /1 .. ' . 

CARGO ATUAL CARGOSPCCS-SAÚDE 

ASSISTENTE SOCIAL ESPECIALISTA EM SAÚDE 

CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM SAÚDE 

EDUCADOR SANITÁRIO ESPECIALISTA EM SAÚDE 

ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM SAÚDE 

FARMACÊUTICO ESPECIALISTA EM SAÚDE 

FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EM SAÚDE 

• FONOAUDIÓLOGO ESPECIALISTA EM SAÚDE 

MÉDICO VETERINÁRIO ESPECIALISTA EM SAÚDE 

NUTRICIONISTA ESPECIALISTA EM SAÚDE 

PSICÓLOGO ESPECIALISTA EM SAÚDE 

TERAPEUTA OCUPACIONAL ESPECIALISTA EM SAÚDE 
.QUADRO DEt'.~ DO l'UNJfDll1€,\B:GOS, OAIWIIRA E •• O,.~l!~íAUS}'M RI( 
' ' . . ; . ' . : ;_ . , h,AúõE: MÉDfCÔ, ' : 

' 

CARGO ATUAL CARGOSPCCS-SAÚDE 

MÉDICO ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO 

• 
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IPROC. N2 
. FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DÉ SÃO PAULO 

ANEXO V 

. _QU{IDR!)1DE CARGb"DO Pl,ANO !?,E CA1fGo, CARREÍRA"E SALÁR(Q-AUXILIAR EM SAÚ0!;:' 
CARGOSPCCS-SAUDE-GRADE 

CARGO ATUAL SALARIAL CLASSE ENQUADRADA 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO c 
ATENDENTE DE ENFERMAGEM· EXTINCÃO c 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

AUXILIAR EM SAÚDE B 

AÍ.JXILIAR DE NECROPSIA B 

LACTARISTA c 
MAQUEIRO c . 

'CAR!,OS•Â:s;i;M~~IADj>S t4~1tt~A,~E.CAR~~~~~~~'.~,Á_,:~Rl0 

. 
: .,, 

' .a.'")" Jf?"'' •: ,#~",. ,>« ,~ '1l:ff . .'~~ ,f A . 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE c 
AGENTE DE CONTROLE ÀS ENDEMIAS 

AUXILIAR EM SAÚDE c 
AUXILIAR DE REGULA<' ÃO EM SERV. SAÚDE c 
AUXILIAR DE NUTRWÃO E DIETÉTICA c 

' QUÂQRO Dt; CARGOS.DO,P,q.No QE CARGOS, c~~l~'E ~LjRI(! -,TÉCNIÇO.l!:!J SAÚÔE• . 
CARGOS PCCS - SAUDE -GRADE 

CARGO ATUAL SALARIAL 

AGENTE DE SANEAMENTO c 
TEC. DE MANUT. EQUIP. MEDICO 

TÉCNICO EM SAÚDE CIRÚRGICO c 
TEC. DE MANUT. EQUIP. ODONTOLÓGICO c 
'.r . ~\' ~ e 1 1 é { ~ t ~ ~ 'Af~••~ ~ ,. ~ j . 

~ 

ª CAR<?OSf fER!;M CRIAP~ !"Q ~~NO~ tARG9,~Â~RElf½, 1l S~R10', 
. ' • 

,,. 
~ * < K ~'il; 

TÉCNICO DE IMOBILIZArÃo ORTOPÉDICA c 
TÉCNICO DE HIGIENIZArÃo DENTÁRIA c 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM c 
TÉCNICO DE FARMÁCIA TÉCNICO EM SAÚDE c 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA c 
TECNICO EM COND. VEIC. URG. E 
EMERGÊNCIA c 
TÉCNICO EM ANÁLISE CLÍNICA c . 

00.ADRO qE CJIRGO~,DO ~NO"D!l,~ARGÇIS;~R,REIRA 
0

Ê Sl'\~~10 .:!IÉSPEGIALISTAS EM M\9~ : .. 
CARGOS PCCS - SAUOE -GRADE 

CARGO ATUAL SALARIAL 

ASSISTENTE SOCIAL c 
CIRURGIÃO DENTISTA c 
.EDUCADOR SANITÁRIO c 
ENFERMEIRO c 
FARMACÊUTICO c 
FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EM SAÚDE c 
FONOAUDIÓLOGO c 
MÉDICO VETERINÁRIO c 
NUTRICIONISTA c 
PSICÓLOGO c 
TERAPEUTA OCUPACIONAL c 

, : ,çiü~DR01Je,ei1Roos qõ-pl!'A1;1t:1'.Dl:l cARGQs;:c'~RRl;IRA ~sAfA~tl;í; esp~l1't1STAS EM sÃQDe:: M~o,co ' 
CARGOSPCCS-SAUDE-GRAOE 

CARGO ATUAL SALARIAL 

MÉDICO ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO c 

. . 



Ref. Lei nº 5.950/10 

CARGO CLASSE 
A 

AUX. EM B 
SAÚDE (AS) c 
CARGO 

A 

TÉCNICO EM B 
SAÚDE/TS\ c 
CARGO 

ESPECIALISTA A 

EM SAÚDE B 
(ES\ c 
CARGO 
ESPECIALISTA A 
EM SAÚDE/ 

B MÉDICOS 
1 íESM\ c 

CARGO CLASSE 

A 

AUX. EM B 

SAÚDE IAS) c 
CARGO 

A 

TÉCNICO EM B 

SAÚDE /TS\ c 
CARGO 

A 
ESPECIALISTA 

B EM SAÚDE 
<ES\ c 

ESPECIALISTA A 
EM SAÚDE/ 

B MÉDICOS 
(ESM\ c 

CARGO CLASSE 

A -AUX. EM B 

SAÚDE (AS\ c 
CARGO 

... A 

TÉCNICO EM B 

SAÚDE (TS\ c 
CARGO 

A 
ESPECIALISTA 

B EM SAÚDE 
(ES\ c 
CARGO 
ESPECIALISTA A 
EM SAÚDE/ 

B MÉDICOS 
(ESM\ c 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ANEXO VI 
GRADE DE SALÁRIOS BASE - P.C.C.S - Secretaria Municipal de Saúde 

Interníveis· 1 % ~ Classe 15% 
1 2 3 4 5 6 7 

1.117,51 1.128,69 1.139,97 1.151,37 1.162,89 1.174,52 1.186,26 
971,75 981,47 991,28 1.001,19 1.011,21 1.021,32 1.031,53 
845,00 853,45 861,98 870,60 879,31 888,10 896,98 

1587,00 1.602,87 1.618,90 1.635,09 1.651,44 1.667,95 1.684,63 
1380,00 1.393,80 1.407,74 1.421,82 1.436,03 1.450,39 1.464,90 
1200,00 1.212,00 1.224,12 1.236,36 1.248,72 1.261,21 1.273,82 

2.645,00 2.671,45 2.698,16 2.725,15 2.752,40 2.779,92 2.807,72 
2.300,00 2.323,00 2.346,23 2,369,69 2.393,39 2.417,32 2.441,50 
2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 2.081,21 2.102,02 2.123,04 

4.232,00 4.274,32 4.317,06 4.360,23 4.403,84 4.447,87 4.492,35 

3.680,00 3.716,80 3.753,97 3.791,51 3.829,42 3.867,72 3.906,39 

3.200,00 3.232,00 3.264,32 3.296,96 3.329,93 3.363,23 3.396,86 

li 12 13 14 15 16 17 

1.234,43 1.246,77 1.259,24 1.271,83 1.284,55 1.297,40 1.310,37 

1.073,42 1.084,15 1.094,99 1.105,94 1.117,00 1.128,17 1.139,45 

933,41 942,74 952,17 961,69 971,31 981,02 990,83 

1.753,04 1.770,57 1.788,27 1.806,15 1.824,22 1.842,46 1.860,88 

1.524,38 1.539,62 1.555,02 1.570,57 1.586,27 1.602,14 1.618,16 

1.325,55 1.338,80 1.352,19 1.365,71 1.379,37 1.393,16 1.407,09 

2.921,73 2.950,94 2.980,45 3.010,26 3.040,36 3.070,76 3.101,47 

2.540,63 2.566,04 2.591,70 2.617,61 2.643,79 2.670,23 2.696,93 

2.209,24 2.231,34 2.253,65 2.276,19 2.298,95 2.321,94 2.345, 16 

4.674,76 4.721,51 4.768,72 4.816,41 4.864,57 4.913,22 4.962,35 

4.065,01 4.105,66 4.146,72 4.188,18 4.230,07 4.272,37 4.315,09 

3.534,79 3.570,14 3.605,84 3.641,90 3.678,32 3.715,10 3.752,25 

21 22 23 24 25 26 27 
1.363,58 1.377,21 1.390,99 1.404,90 1.418,94 1.433,13 1.447,47 

1.185,72 1.197,58 1.209,55 1.221,65 1.233,86 1.246,20 1.258,67 

1.031,06 1.041,37 1.051,78 1.062,30 1.072,93 1.083,66 1.094,49 

1.936,44 1.955,81 1.975,36 1.995,12 2.015,07 2.035,22 2.055,57 

1.683,86 1.700,70 1.717,71 1.734,88 1.752,23 1.769,76 1.787,45 

1.464,23 1.478,87 1.493,66 1.508,60 1.523,68 1.538,92 1.554,31 

3.227,40 3.259,68 3.292,27 3.325,20 3.358,45 3.392,03 3.425,95 

2.806,44 2.834,50 2.862,85 2.891,47 2.920,39 2.949,59 2.979,09 

2.440,38 2.464,78 2.489,43 2.514,33 2.539,47 2.564,86 2.590,51 

5.163,84 5.215,48 5.267,64 5.320,31 5.373,52 5.427,25 5.481,52 

4.490,30 4.535,20 4.580,55 4.626,36 4.672 62 4.719,35 4.766,54 

3.904,61 3.943,65 3.983,09 4.022,92 4.063,15 4.103,78 4.144,82 

8 9 
1.198,12 1.210,11 
1.041,85 1.052,27 

905,95 915,01 

1.701,48 1.718,49 
1.479,55 1.494,34 
1.286,56 1.299,43 

2.835,80 2.864,16 
2.465,91 2.490,57 
2.144,27 2.165,71 

4.537,28 4.582,65 

3.945,46 3.984,91 

3.430,83 3.465,14 

18 19 

1.323,48 1.336,71 

1.150,85 1.162,36 

1.000,74 1.010,74 

1.879,49 1.898,29 

1.634,34 1.650,68 

1.421,17 1.435,38 

3.132,49 3.163,81 

2.723,90 2.751,14 

2.368,61 2.392,29 

5.011,98 5.062,10 

4.358,24 4.401,82 

3.789,77 3.827,67 

28 29 

1.461,94 1.476,56 

1.271,25 1.283,96 

1.105,44 1.116,49 

2.076,13 2.096,89 

1.805,33 1.823,38 

1.569,85 1.585,55 

3.460,21 3.494,81 

3.008 88 3.038,97 

2.616,42 2.642,58 

5.536,34 5.591,70 

4.814,21 4.862,35 

4.186,27 4.228,13 

10 
1.222,21 
1.062,79 

924,16 

1.735,68 
1.509,29 
1.312,42 

2.892,80 
2.515,48 
2.187,37 

4.628,48 

4.024,76 

3.499,79 

20 

1.350,08 

1.173,98 

1.020,85 

1.917,27 

1.667,19 

1.449,73 

3.195,45 

2.778,65 

2.416,22 

5.112,72 

4.445,84 

3.865,95 

30 

1.491,32 

1.296,80 

1.127,66 

2.IJ 7,86 

1.841,62 

1.601,40 

3.529,76 

3.069,36 

2.669,01 

5.647,62 

4.910,97 

4.270,41 

OA 
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ANEXO VII 
. . :(,1(!Al>ij9i~~q!I n!), ~o l)f} ÇARÇ(lS~CAJnq<~::irr,~~o • ~PECj!\.YSTAS'J~ " . 
", ,. ,. ~ ~ ~~ ~i,,.,}~/r''' , L ,,,. 1.SAÚl>E ·tr - . ~ 

CARGOPCCS AREA OVANTIDADE 
OCUPADOS VAGOS *TOTAL 

ASSISTENTE SOCIAL 36 o 36 
CIRURGIAO DENTISTA 70 14 84 

EDUCADOR SANITARIO o 1 1 
ENFERMEIRO 85 21 106 

ESPECIALISTA EM FARMACÊUTICO lO 2 12 
FISIOTERAPEUTA 2 2 4 SAÚDE 
FONOAUDIOLOGO 8 7 15 

MEDICO VETERINARIO 4 o 8 
NUTRJCIONISTA 13 o 18 

• PSICO LOGO 24 o 33 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 5 o 5 

TOTAL 257 47 322 
* total diferente da soma de ocupados e vagos, em razão de servidores de outras Secretarias (isonomia/méd 
veter/nutr/nnsicólooo) . 'l'f A.1}~91?,E <iAitqS,J?ÓPJ:,~~ J?fi;".4-f ~MmiJN,',;SAl':;WIO ,J.~.lf~~~ D1 

.d--~,, -- + r~ »-'ti:~ ;"SA E .. , ··DIOO~ ··te,_ :'~ ~A.. u - _ 

CARGOPCCS ÂREA OVANTIDADE 

ESPECIALISTA EM OCUPADOS VAGOS TOTAL 

SAÚDE - MÉDICO MÉDICO 
208 76 284 

~ ' • .QulDRo DE cARG<>s "'~"'"ll"' GRJADOs ~ EsP=~•" '"TAs m sKÍlDE: : • i· . . . . . 
CARGOPCCS ÁREA QUANTIDADE 

OCUPADOS VAGOS TOTAL 

ASSISTENTE SOCIAL o 5 5 
ESPECIALISTA EM MÉDICO VETERINÁRIO o 3 3 

SAÚDE NUTRICIONISTA o 5 5 

• PSICÓLOGO o 5 5 

TOTAL o 18 18 
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FOlHAS 

CARGOS 
PCCS-SAÚDE 

TÉCNICO EM 
SAÚDE 

CARGOS 
PCCS-SAÚDE 

TÉCNICO EM 
SAÚDE 

ANEXO VIII F 

ÁREA ( UANTIDADE 

OCUPADO VAGOS TOTAL 

AGENTE DE SANEAMENTO 78 o 78 
TEC. DE MANUT. EQUIP. 

MÉDICO CIRÚRGICO o 1 1 
TEC. DE MANUT. EQUIP. 

ODONTOLÓGICO o 1 1 

sub-total 78 2 80 

ÁREA OCUPADO VAGOS TOTAL 
TECNJCO DE IMOBILIZAÇAO 

ORTOPÉDICA o 5 5 
TECNICO DE IITGIENIZAÇAO 

DENTÁRIA o 30 30 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM o 50 50 

TÉCNICO DE FARMÁCIA o 26 26 
TECNICO EM RADIOLOGIA E 

IMAGENOLOGIA o 5 5 
TECNICO EM COND. VEIC. 

URG.EMERG. o 60 60 
TECNICO EM ANALISE 

CLÍNICA o 3 3 

sub-total o 179 179 

1 TOTAL 78 181 259 
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ANEXO IX 

nUA c:AR,.,, m PirANOJ>E ,.,. c,1.mg ~.1,~ 10'- All •• 
CARGOSPCCS-

SAÚDE ÁREA QUANTIDADE 
OCUPADO VAGOS TOTAL 

ATENDENTE DE 
CONSULTÓRIO DENTÁRIO 56 15 71 

ATENDENTE DE 
AUXILIAREM ENFERMAGEM - EXTINCÃO 5 o 5 
SAÚDE TOTAL AUXILIAR DE ENFERMAGEM 317 54 371 

AUXILIAR DE NECROPSIA 4 1 5 • LACTARISTA 4 4 8 
MAQUEIRO 13 9 22 

sub• total 399 83 482 

-·~~Ôs A S~ílM~l>QS NP'l>tbio hii;Jê~~. ~~~miE~~illD. ; ·- \ ~- · ~ ,';1~ - ".r - :A~ -_;·(l,w- · ,. ~ · ~ ~ ~0 ,.r ·" • •. · ;!, /h"' :!¾r·~-- ·::·':Y/ ,-r __ ·~ 

CARGOS PCCS -
SAÚDE ÁREA OCUPADO VAGOS TOTAL 

AGENTE COMUNJTARIO DE 
SAÚDE o 72 72 

AGENTE DE CONTROLE AS 
AUXILIAREM ENDEMIAS o 150 150 
SAÚDE TOTAL AUXILIAR DE REGULAÇAO 

EM SERV. SAÚDE o 25 25 
AUXILIAR DE NUTRIÇÃO E 

DIETÉTICA o 15 15 

sub - total o 262 262 

1 TOTAL 399 345 744 

• 

?7 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5.950/10 

ANEXO X 
•;, .QU~ ~E~~q ~l'LA;NQJ>,E.ê~Gô;'~ E • O.,:~_,.,.,, 

V"' ~ 

• . • . ,, :AU~REMSAilllll M'!Xt O . •. A ~--
CLASSE 

ÁREA CARGO ENOUADRADA 
ATENDENTE DE CONSULTORIO 

DENTÁRIO e 
ATENDENTE DE ENFERMAGEM AUXILIAR EM SAÚDE 

-EXTINCÃO e 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM B 

ANEXO XI 

• - - •QúADRq DE t;A:l\GPJIO J::JlA!'loJ)!i' UARGo, c~u~ll ~µam, · . 
, · · AUXJLÍAlUi:M SAtrnE-·kx:~ . i't • •. 

CARGOS PCCS -
SAÚDE -GRADE 

ÁREA SALARIAL OVANTIDADE 

MAQUEIRO 22 
ATENDENTE DE CONSULTORIO 

AUXILIAR EM SAÚDE 
DENTÁRIO 15VAGOS 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 54 VAGOS 

• 

?R 
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P. 47.453/09 

PROC. Nll 
FOLHAS _........,3::;'"ilr~s:::=:+--""" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE B 

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 municipais, exceto os cargos 
específicos da área de saúde e de educação. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos 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° 

§ 1' 

§ 2º 

Art. 2° 

TÍTULO! 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Fica instituído no âmbito da Prefeitura Municipal de Bauru, o Plano de Cargos, Carreiras e Salário - PCCS, 
que passa a regulamentar a situação funcional dos servidores legalmente investidos em cargos públicos de 
provimento efetivo, nomeados sob o regime estatutário ou (CL T), conforme cargos relacionados no anexo I 
da presente lei. 

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

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; 

li - 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 Politica de Administração e Remuneração (CIP AR), composto 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 - Sinserm, cujas reuniões poderão ser provocadas por quaisquer das partes. 

Art. 3° 

TÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

Os princípios 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 ocupam 
cargos efetivos no âmbito da Prefeitura Municipal de Bauru, exceto os cargos específicos da ârea 
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, deverâ ser observado o princípio da participação bilateral. entre os 
servidores municipais e a Administração Municipal; 

1 
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Art. 4° 

IV -

V-

VI -

Concurso Público - é a única forma de ingressar no quadro de cargos de carreira no âmbito da 
Prefeitura Municipal de Bauru; 

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

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

TÍTULO III 
DO PROVIMENTO E DA ESTRUTURA DA CARREIRA 

CAPÍTULO! 
DO PROVIMENTO 

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

Art. 5° Para atendimento às necessidades transitórias, de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas 
contratações de pessoas tisicas, nos termos da Lei Municipal nº 3.373, de 29 de julho de 1.991. 

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

Art. 6° É vedada a passagem do servidor de um cargo para outro, sem concurso público. 

Art. 7° 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA DA CARREIRA 

Os cargos previstos no Plano de Cargos, Carreiras e Salário - PCCS, com competência para atuar em 
atividades de construção civil e infra-estrutura, administrativa e serviços, jurídica, financeira, de 
manutenção, conservação, transporte, meio ambiente, esportivo, cultural, social, agrário, econômico, 
desenvolvimento, planejamento, fiscalização e contábil, com os fins de auxílio, assistência, prevenção, 
fiscalização, economia, proteção, recuperação, planejamento, administração, produção e gestão, são assim 
denominados: 

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

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

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

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

V - Especialista Técnico e Especialista de Governo- compreendendo os cargos multidisciplinares nas 
disciplinas de natureza técnica, correspondentes as profissões regulamentadas, ou não, em lei 
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Art. 8° 

Art. 9° 

Art. 10 

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

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

I - Para os cargos de Auxiliares: 

Classe A - Ensino Médioffécnico; 
Classe B - Ensino Fundamental Completo; 
Classe C - Ensino Fundamental incompleto. 

Para os cargos de Assistentes: 

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

III - Para os cargos de Agentes: 

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

IV - Para os cargos de Técnicos: 

V-

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

Para os cargos de Especialistas Técnicos: 

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

VI - Para os cargos de Especialistas de Governo: 

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

O valor inicial de cada classe salarial correspondente aos cargos serã considerado como referência bâsica 
para as progressões horizontais e promoção vertical, de acordo com o estabelecido no anexo VIII. 

TÍTULO IV 
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA, DA PROGRESSÃO, DA PROMOÇÃO, DO PROGRAMA DE 

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 

CAPÍTULO! 
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 

Art. 11 O Plano de Desenvolvimento na Carreira (PDC) deverá ser consubstanciado, de acordo com: 

I - Plano de metas institucionais; 
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II - Plano de metas das Unidades/Setores; 
Ili - Plano de metas das equipes. 

Ref. Lei nº 5.975/10 

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

Art. 15 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 16 

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

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

CAPÍTULO II 
DA PROGRESSÃO 

A progressão é a evolução funcional do profissional na carreira, de forma horizontal, de um intemível para 
o subseqüente e poderâ ser conquistada após a avaliação de estagio probatório de duas fonnas: 

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

II - Progressão por Qualificação Profissional (PQP), em razão de apresentação de títulos ou cursos, 
dentro da classe na qual o servidor estiver enquadrado. 

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

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

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

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

11 A capacidade técnica assistencial no contexto da infraestrutura dos serviços no âmbito de seu 
local de trabalho; 

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

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

V - A repercussão dos processos de desenvolvimento sobre os serviços prestados à Administração 
Pública e à população, quando houver. 

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

Com exceção dos cargos específicos da área de saúde e educação, os critérios para avaliação de 
desempenho e desenvolvimento do servidor serão elaborados e executados por Comissão de 
Desenvolvimento Funcional (CDF), designada pelo Secretário Municipal da Administração, que terá a 
incumbência de observar: 

I - Definição metodológica dos indicadores de avaliação; 

II - Definição de metas dos serviços e das equipes; 
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III - Adoção de modelos e instrumentos que atendam à natureza das atividades, assegurando os 
seguintes princípios: 

Ref. Lei nº 5.975/10 

Art. 17 

a) legitimidade e transparência do processo de avaliação; 
b) periodicidade; 
e) contribuição do servidor para a consecução dos objetivos do órgão ou serviço; 
d) adequação aos conteúdos ocupacionais e às condições reais de trabalho, de forma que 

caso haja condições precárias ou adversas de trabalho, não prejudiquem a avaliação; 
e) conhecimento do servidor sobre todas as etapas da avaliação e do seu resultado final; 
f) direito de manifestação às instâncias recursais. 

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

Parágrafo Único. As repercussões financeiras decorrentes da progressão por mérito profissional serão concedidas, mediante 
autorização do Secretário Municipal da Administração, subseqüentemente à avaliação de desempenho e 
desenvolvimento, a partir da data em que o servidor completar o período disposto no "caput'' deste artigo. 

Art. 18 

Art. 19 

Art. 20 

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

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

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

Para efeito de Progressão por Qualificação Profissional - (PQP) ficam estabelecidas as regras abaixo: 

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

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

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

IV - Para os Especialistas Técnicos e Especialistas de Governo: cursos de aperfeiçoamento em sua 
área de atuação ou correlata, cujo somatório da carga horária seja igual ou superior a 120 horas, 
garantem a progressão para o nível subseqüente, até o limite do último nível de vencimento da 
classe. 

CAPITULO III 
DA PROMOÇÃO 

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

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

Ref. Lei nº 5.975/1 O 

Art. 21. 

Art. 22 

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

Para os Auxiliares e Assistentes: 

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

II - Para os Agentes e Técnicos: 

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

b) avanço de oito níveis salariais, correspondendo ao adicional de 8% para os servidores 
que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 
conclusão de curso de educação profissional no nível tecnólogo ou graduação, em sua 
área de atuação, ou correlata; 

c) avanço de dez níveis salariais, correspondendo ao adicional de 10% para os servidores 
que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação em sua área de atuação, ou correlata. 

III - Para os Especialistas Técnicos e Especialistas de Governo: 

a) avanço de seis níveis salariais, correspondendo ao adicional de 6% para os servidores 
que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação lato Sensu, em sua área de atuação ou correia~ 
com carga horária igual ou superior a 360 horas; 

b) avanço de oito níveis salariais, correspondendo ao adicional de 8% para os servidores 
que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação Lato Sensu em sua área de atuação ou correlata, 
com carga horária igual ou superior a 900 horas; 

c) avanço de dez níveis salariais, correspondendo ao adicional de 10% para os servidores 
que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação lato Sensu em sua área de atuação ou correlata, 
com carga horária igual ou superior a 1.500 horas; 

d) avanço de doze níveis salariais, correspondendo ao adicional de 12% para os servidores 
que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação Stricto Sensu nos níveis de mestrado e/ou 
doutorado em sua área de atuação ou correlata 

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

CAPÍTULO IV 
DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO (PCA) 
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Art. 23 Caberá a Secretaria Municipal da Administração a organização, o planejamento, a promoção e o controle 
dos cursos ou programas de capacitação, buscando parcerias e realizando os convênios necessãrios, 
vinculando a realização das qualificações ao melhor funcionamento, dentro dos interstícios estabelecidos, 
assegurando a todas as categorias funcionais, a oportunidade de participação. 

Ref. Lei nº 5.975/10 

Art. 24 

Art.25 

Art. 26 

§ lº 

§ l O O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento (PCA) tem como objetivo: 

a) Conscientizar o Profissional para a relevância do seu papel no serviço público; 

b) Preparar o Profissional para desenvolver-se na carreira, objetivando seu engajamento no 
plano de desenvolvimento organizacional no âmbito das Secretarias Municipais e 
órgãos da Administração; 

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

TÍTULO V 
DA GESTÃO DO PLANO, DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL (CDF) 

CAPÍTULO! 
DA GESTÃO DESTE PLANO 

Compete ao Chefe do Poder Executivo, ou por delegação, ao Secretário Municipal da Administração com 
apoio do Secretário Municipal de Economia e Finanças e Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos: 

I - Decidir propostas de modificações ou regulamentos suplementares deste plano, propostos pelo 
Conselho Interno de Política de Administração e Remuneração (CIP AR) da Prefeitura Municipal 
de Bauru; 

II - Autorizar a realização de concurso público e seus atos. 

Compete a Secretaria Municipal da Administração: 

I - Promover concurso público para provimento de cargos efetivos; 

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

CAPÍTULO II 
DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL (CDF) 

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

A Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF) da Secretaria Municipal da Administração será criada 
através de Decreto pelo Chefe do Executivo Municipal, no prazo máximo de 30 dias após a publicação do 
Plano de Cargos, Carreiras e Salário - PCCS e será composta de 3 (três) representantes indicados pelo 
Secretário Municipal da Administração, 1 (um) representante indicado pelo Secretário Municipal de 
Economia e Finanças e 1 (um) representante indicado pelo Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos e 
terã as seguintes competências: 

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

II - Prestar informações as autoridades competentes sobre os recursos impetrados pelos servidores; 

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

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

Ref. Lei nº 5.975/1 O 

§ 2º 

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

VI - Acompanhar a implantação e manutenção do PCCS. 

A Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF), no prazo de 180 dias após a promulgação desta lei, 
elaborará o regulamento do Programa de Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento. 

TÍTULO VI 
DO QUADRO DE PESSOAL, DAS JORNADAS DE TRABALHO, DA INTEGRAÇÃO E ENQUADRAMENTO E DA 

GRADE SALARIAL 

Art. 27 

Art.28 

Art.29 

CAPÍTULO I 
DO QUADRO DE PESSOAL 

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

CAPÍTULO II 
DAS JORNADAS DE TRABALHO 

Seção I 
Da Jornada Básica 

Com exceção das áreas discriminadas no artigo 29, fica estabelecida jornada básica de 40 horas semanais 
para os titulares constantes das áreas discriminadas nos anexos X, XI, XII, XIII, XIV e XV da presente lei. 

Seção II 
Das Jornadas Especiais 

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

I - Jornada de 36 (trinta e seis) horas semanais para os profissionais que atuam em jornadas 
ininterruptas de trabalho, tendo suas folgas correspondentes aos domingos e feriados de cada mês; 

II - Jornada de 12x36 (doze por trinta e seis) para os profissionais constantes do anexo XI que atuam 
como Vigia; 

III - Jornada de 30 (trinta) horas semanais para os profissionais constantes dos anexos XII, XIV e XV 
que atuam como Auditores Fiscais Tributários. Arquitetos, Assistentes Sociais, Digitadores, 
Engenheiros, Nutricionistas, Procuradores Jurídicos, Psicólogos, Tecnólogos e Telefonistas; 

IV - Jornada de 20 (vinte) horas semanais para os profissionais constantes do anexo XIV que atuam 
como Médicos Veterinários; Técnicos Esportivos e Instrutores Esportivos. 

Art. 30 Os profissionais discriminados nos incisos III e IV do artigo anterior, que venham a optar por jornada 
suplementar, enquanto esta perdurar, terão um acréscimo proporcional no vencimento, a ser calculado sobre 
o respectivo e então salário base por eles percebidos. 

Parágrafo Único. Mediante autorização formulada pelo titular da pasta, havendo conveniência para a administração, o 
servidor admitido para o cumprimento de jornada de trabalho 8 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas 
semanais, poderá, cumprir jornada de 6 (seis) horas diárias ou 30 (trinta) horas semanais, percebendo 
nessas circunstâncias remuneração proporcional à redução da jornada. 

8 



• 

• 

Art. 31 

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

Ref. Lei nº 5.975/1 O 

Art.32 

Art. 33 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

Art.34 

§ 1 o 

§ 2' 

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

I - Jornada especial de 20 (vinte) horas de trabalho semanais: a prestação de 4 (quatro) horas diárias 
de trabalho; 

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

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

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

Seção III 
Do Ingresso e do Desligamento das Jornadas suplementares 

O início da jornada suplementar de que trata esta lei dar-se-á por solicitação do profissional ou 
disponibilidade de carga horária, mediante anuência do requerente e do titular da pasta, desde que assim o 
exijam a necessidade e o interesse público. 

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

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

li - Em razão de remoção ou transferência de setor; 

1lI - Em razão de afastamento para outros órgãos ou entes da Administração Pública, direta ou 
indireta, de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, e dos Municípios, inclusive do 
Município de Bauru; 

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

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

Para cumprimento da jornada suplementar, será definida mediante portaria do Secretário Municipal, desde 
que haja disponibilidade financeira e terá vigência somente a partir de sua expedição. 

CAPÍTULO III 
DA INTEGRAÇÃO E ENQUADRAMENTO 

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

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

Por ocasião do enquadramento, o setor competente expedirá ficha correspondente infonnando a nova 
situação funcional do servidor, inclusive a pecuniária, cabendo recurso no prazo de 30 (trinta) dias. Findo o 
prazo, dar-se-á ciência da decisão ao servidor, retomando-se ao prazo inicial para escolha por parte do 
mesmo quanto à opção para integração ao novo plano. 
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I - Decorrido referido prazo, sem manifestação expressa do servidor, será este integrado no novo 
plano, na situação funcional informada na ficha de enquadramento; 

Ref. Lei nº 5.975/10 

§ 3º 

§ 4º 

Arl. 35 

Arl.36 

§ 1 o 

§ 2º 

§ 3º 

Arl. 37 

Art. 38 

§ lº 

§ 2º 

II - No mesmo prazo previsto no inciso I, deste parágrafo, o servidor público deverá se manifestar, 
expressamente, quanto à recusa na sua integração no novo plano; 

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

O servidor que se encontrar afastado por motivo de doença, férias e outros, os prazos consignados no inciso 
I do § 2° deste artigo serão computados a partir da data em que reassumir suas funções . 

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

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

Os atuais titulares de cargos de provimento efetivo serão primeiramente enquadrados, neste Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários na carreira conforme disposto no Art. 9° e anexo IX, mediante contagem de 
tempo de efetivo exercício na carreira na qual encontrava-se no plano anterior, instituído pela Lei 
Municipal nº 3.373, de 29 de julho de 1.991, apurado até a data da publicação da presente Lei, no Diário 
Oficial do Município, sendo que o tempo de efetivo exercício na carreira corresponderá ao intemivel da 
classe a qual o cargo foi enquadrado. 

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

Após 12 (doze) meses da implantação deste PCCS, o servidor com mais de 05 (cinco) anos de efetivo 
exercício na carreira, poderá, mediante apresentação de certificado de conclusão de cursos na área de 
atuação, confonne disposto nos Arts. 20, 21 e 22, que não tenham sido utilizados como requisitos para o 
devido ingresso no cargo efetivo, concorrer à promoção para classe imediatamente superior . 

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

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

CAPÍTULO IV 
DA GRADE SALARIAL 

Ficam instituídas as grades salariais das carreiras do quadro de cargos efetivos e de livre nomeação e 
exoneração conforme Anexo VIII, desta lei. 

Na composição das Grades Salariais dos servidores efetivos, observar-se-á, sempre, no mm1mo, o 
percentual de 1 % existente entre o valor de cada intemlvel e a que lhe for imediatamente subseqüente e de 
15% entre as classes "C", "B" e "A". 

Os cargos de livre nomeação e exoneração, no âmbito da Prefeitura Municipal, ficam remunerados de 
acordo com a grade salarial estabelecida no anexo VIII, cujas referências vão do CI a C30, e dada a 
natureza do cargo, não existe em hipótese alguma promoção ou progressão por mérito profissional ou por 
qualificação profissional; 

a) Os servidores de cargos de provimento efetivo, no âmbito da Prefeitura Municipal, que forem 
nomeados no cargo de livre nomeação e exoneração perceberão o vencimento do respectivo 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

cargo, salvo se optar pelo vencimento do cargo efetivo, onde lhe será devido apenas uma 
gratificação correspondente a 50% do cargo em comissão; 

Ref. Lei nº 5.975/10 

§ 3º 

Art. 39 

Art. 40 -

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

e) Os servidores de cargos de provimento efetivo que forem designados para exercício de função de 
confiança de Chefia ou Encarregatura, farão jus a uma gratificação correspondente a 20% ou 
10%, (vinte ou dez por cento), respectivamente, do vencimento de seu cargo efetivo. 

d) Fica expressamente vedado o pagamento em duplicidade de gratificação do cargo de livre 
nomeação e exoneração e de função de confiança. 

Os valores das grades salariais serão reajustados a partir de janeiro de 2010 sofrendo as correções e 
valorizações concedidas aos servidores sempre na mesma data, nos termos da legislação específica. 

TÍTULO VII 
DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIO 

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

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

TI - A implementação da progressão por qualificação profissional, de acordo com os títulos e ou 
certificados apresentados a partir da data da vigência desta lei, sendo que a vantagem decorrente 
dessa progressão se dará a partir do cumprimento do estágio probatório; 

III - A implantação da progressão por mérito profissional, no prazo de wn ano, através do Programa de 
A vali ação de Desempenho e Desenvolvimento, sendo que a vantagem decorrente dessa 
progressão se dará a partir do cumprimento do estágio probatório . 

TÍTULO VIII 
DAS TRANSFORMAÇÕES, DAS EXTINÇÕES E DAS CRIAÇÕES DE CARGOS EFETIVOS 

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

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

II - de AGENTE COMUNITÁRIO em AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL -
AGENTE COMUNITÁRIO; 

lll- de AGENTE CULTURAL I em ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL -
AGENTE CULTURAL; 

IV - de AGENTE CULTURAL II em ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL -
AGENTE CUL TIJRAL ; 

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

VI - de AGENTE DE TURISMO em AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL - AGENTE 
DE TURISMO; 



• 

• 

PROC. N2_"-Tr-":--l-l-'~'---

FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

VII - de AGENTE SOCIAL I em AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL - AGENTE 
SOCIAL; 

Ref. Lei nº 5.975/10 

VIII - de AGENTE SOCIAL II em AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL - AGENTE 
SOCIAL; 

IX - de AJUDANTE GERAL em AUXILIAR EM MEIO AMBIENTE - AJUDANTE GERAL; 

X - de ALMOXARIFE I em ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
ALMOXARJFE; 

XI - de ALMOXARIFE II em ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
ALMOXARJFE; 

XII - de ANALISTA DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS I em AGENTE EM GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ANALISTA DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS; 

XIII - de ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS I em ESPECIALISTA EM GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS; 

XIV - de ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS II em ESPECIALISTA EM GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS; 

XV - de ANALISTA DE SISTEMAS em ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
SERVIÇOS - ANALISTA DE SISTEMAS; 

XVI - de ARMADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL I em ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / 
INFRAESTRUTURA - ARMADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL; 

XVII - de ARMADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL II em ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / 
INFRAESTRUTURA - ARMADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL; 

XVIII - de ARQUITETO I em ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/ INFRAESTRUTURA -
ARQUJTETO; 

XIX - de ARQUJTETO II em ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/ INFRAESTRUTURA -
ARQUITETO; 

XX - de ASSENTADOR DE GUIAS I em ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL 
INFRAESTRUTURA - ASSENTADOR DE GUIAS; 

XXI - de ASSENTADOR DE GUIAS II em ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / 
INFRAESTRUTURA - ASSENTADOR DE GUIAS; 

XXII - de ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO - TERRAPLANAGEM em AGENTE EM 
CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA - ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO -
TERRAPLANAGEM; 

XXIII - de ASSISTENTE SOCIAL I em ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL -
ASSISTENTE SOCIAL; 

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

XXV - de ATENDENTE I em ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
ATENDENTE; 

XXVI - de A TENDENTE li em ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
ATENDENTE; 
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XXVII - de AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO I em ESPECIALISTA DE GOVERNO - AUDITOR 
FISCAL TRIBUTÁRIO; 

Ref. Lei nº 5.975/10 

XXVIII-de AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO II em ESPECIALISTA DE GOVERNO - AUDITOR 
FISCAL TRIBUTÁRIO; 

XXIX - de AUXILIAR CENOTÉCNICO em ASSISTENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL -
AUXILIAR CENOTÉCNICO; 

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

XXXI - de AUXILIAR DE BIBLIOTECA I em AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL • 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA; 

XXXII - de AUXILIAR DE BIBLIOTECA II em AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL -
AUXILIAR DE BIBLIOTECA; 

XXXlll -de AUXILIAR DE COZINHA em AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - AUXILIAR DE COZINHA; 

XXXIV -de AUXILIAR DE ELETRICISTA em ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / 
INFRAESTRUTURA - AUXILIAR DE ELETRICISTA; 

XXXV - de AUXILIAR DE MECÂNICO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS em ASSISTENTE EM 
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AUXILIAR DE MECÂNICO DE 
MÁQUINAS E VEÍCULOS; 

XXXVI -de AUXILIAR DE TOPÓGRAFO em ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRA
ESTRUTURA - AUXILIAR DE TOPÓGRAFO; 

XXXVII - de BIBLIOTECÁRIO I em ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL -
BIBLIOTECÁRIO; 

XXXVIII - de BIBLIOTECÁRIO II em ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL -
BIBLIOTECÁRIO; 

XXXIX - de BIÓLOGO I em ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE - BIÓLOGO; 

XL - de BIÓLOGO II em ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE - BIÓLOGO; 

XLI - de BORRACHEIRO I em AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE 
- BORRACHEIRO; 

XLII - de BORRACHEIRO II em AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - BORRACHEIRO; 

XLIII - de CARPINTEIRO I em ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA -
CARPINTEIRO; 

XLIV - de CARPINTEIRO II em ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA -
CARPINTEIRO; 

XLV - de COLETOR DE LIXO em AUXILIAR EM MEIO AMBIENTE - COLETOR DE LIXO 

XLVI • de COMPRADOR I em TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
COMPRADOR; 

XLVII - de COMPRADOR II em TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
COMPRADOR; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE·SÃO PAULO 

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

Ref. Lei nº 5.975/I O 

XLIX - de COPEIRO II em ASSISTENTE EMMANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE
COPE!RO; 

L - de COZINHEIRO I em ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - COZINHEIRO; 

LI - de DESENHISTA PROJETISTA I em TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL 
INFRAESTRUTURA - DESENHISTA PROJETISTA; 

LII - de DESENHISTA PROJETISTA II em TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL 
INFRAESTRUTURA - DESENHISTA PROJETISTA; 

Lili - de DESENHISTA TÉCNICO I em TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL / 
INFRAESTRUTURA - DESENHISTA TÉCNICO; 

LIV - de DESENHISTA TÉCNICO II em TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL 
INFRAESTRUTURA - DESENHISTA TÉCNICO; 

LV - de DIGITADOR em AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
DIGITADOR; 

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

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

LVIII - de ELETRICISTA DE VEÍCULOS I em TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - ELETRICISTA DE VEÍCULOS; 

LIX - de ELETRICISTA DE VEÍCULOS II em TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - ELETRICISTA DE VEÍCULOS; 

LX- de ELETRICISTA INSTALADOR I em TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - ELETRICISTA INSTALADOR; 

LXI- de ELETRICISTA INSTALADOR II em TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE- ELETRICISTA INSTALADOR; 

LXII - de ENCANADOR I em ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA -
ENCANADOR; ·-

LXIII - de ENCANADOR II em ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA -
ENCANADOR; 

LXIV - de ENGENHEIRO CIVIL I em ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / 
INFRAESTRUTURA - ENGENHEIRO CIVIL; 

LXV - de ENGENHEIRO CIVIL II em ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL 
INFRAESTRUTURA - ENGENHEIRO CIVIL; 

LXVI - de ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO em ESPECIALISTA EM GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO; 

LXVII - de ENGENHEIRO ELETRICISTA I em ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / 
INFRAESTRUTURA - ENGENHEIRO ELETRICISTA; 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

LXVIII - de ENGENHEIRO FLORESTAL I em ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE -
ENGENHEIRO FLORESTAL; 

Ref Lei nº 5.975/10 

LXIX - de ENGENHEIRO FLORESTAL II em ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE -
ENGENHEIRO FLORESTAL; 

LXX - de ENGENHEIRO I em ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CNIL / INFRAESTRUTURA -
ENGENHEIRO; 

LXXI - de ENGENHEIRO II em ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/ INFRAESTRUTURA -
ENGENHEIRO; 

LXXII - de ENGENHEIRO MECÂNICO I em ESPECIALISTA EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - ENGENHEIRO MECÂNICO; 

LXXIII - de ENGENHEIRO MECÂNICO II em ESPECIALISTA EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - ENGENHEIRO MECÂNICO; 

LXXIV - de FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS I em TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA 
E SERVIÇOS - FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS; 

LXXV - de FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS II em TÉCNICO EM GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS; 

LXXVI - de FRENTISTA em ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE 
- FRENTISTA; 

LXXVII - de FUNILEIRO I em TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE -
FUNILEIRO; 

LXXVIII - de FUNILEIRO II em TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE 
- FUNILEIRO; 

LXXIX - de INSTRUTOR ARTÍSTICO I em ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL -
INSTRUTOR ARTÍSTICO; 

LXXX - de INSTRUTOR ARTÍSTICO II em ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL -
INSTRUTOR ARTÍSTICO; 

LXXXI - de INSTRUTOR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE I em AGENTE ESPORTIVO, 
CULTURAL E SOCIAL - INSTRUTOR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE; 

LXXXII - de INSTRUTOR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE II em AGENTE ESPORTIVO, 
CULTURAL E SOCIAL - INSTRUTOR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE; 

LXXXIII - de INSTRUTOR ESPORTIVO em ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL -
INSTRUTOR ESPORTIVO; 

LXXXIV - de JARDINEIRO I em AUXILIAR EM MEIO AMBIENTE - JARDINEIRO; 

LXXXV - de JARDINEIRO II em AUXILIAR EM MEIO AMBIENTE - JARDINEIRO; 

LXXXVI - de LAVADOR DE AUTOS E LUBRJFICADOR em ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - LAVADOR DE AUTOS E LUBRIFICADOR; 

LXXXVII - de MARCENEIRO I em ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/ INFRAESTRUTURA -
MARCENEIRO; 

LXXXVIII - de MARCENEIRO II em ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/ INFRAESTRUTURA 
- MARCENEIRO; 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

LXXXIX - de MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS I em TÉCNICO EM 
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE 
MÁQUINAS; 

Ref. Lei nº 5.975/10 

XC - de MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÂQUINAS II em TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS; 

XCI - de MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS I em TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; 

XCII - de MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS II em TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; 

XCIII - de MÉDICO VETERINÁRIO em ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE - MÉDICO 
VETERINÁRIO; 

XCIV - de MESTRE DE OBRAS em AGENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA -
MESTRE DE OBRAS; 

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

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

XCVII - de NUTRICIONISTA I em ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 
- NUTRICIONISTA; 

XCVIII - de NUTRICIONISTA II em ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 

XCIX-

C-

CI -

CII-

CIII-

CIV -

CV-

- NUTRICIONISTA; 

de OPERADOR CENOTÉCNICO em TÉCNICO ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL -
OPERADOR CENOTÉCNICO; 

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

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

de OPERADOR DE MÁQUINAS I em TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - OPERADOR DE MÁQUINAS; 

de OPERADOR DE MÁQUINAS II em TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - OPERADOR DE MÁQUINAS; 

de OPERADOR DE MARTELETE I em ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / 
INFRAESTRUTURA - OPERADOR DE MARTELETE; 

de OPERADOR DE MARTELETE II em ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / 
INFRAESTRUTURA - OPERADOR DE MARTELETE; 

CVI - de OPERADOR DE SERRARIA I em ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / 
INFRAESTRUTURA - OPERADOR DE SERRARIA; 

CVII - de OPERADOR DE SERRARIA II em ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL 
INFRAESTRUTURA - OPERADOR DE SERRARIA; 

CVIII - de OPERADOR DE SISTEMA AUDIO-VISUAL em TÉCNICO ESPORTIVO, CULTURAL E 
SOCIAL - OPERADOR DE SISTEMA AUDIO-VISUAL; 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

CIX - de OPERADOR DE USINA DE ASFALTO I em TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL/ 
INFRAESTRUTURA - OPERADOR DE USINA DE ASFALTO; 

Ref. Lei nº 5.975/1 O 

CX - de OPERADOR DE USINA DE ASFALTO II em TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL / 
INFRAESTRUTURA- OPERADOR DE USINA DE ASFALTO; 

CXI - de PEDREIRO I em ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA -
PEDREIRO; 

CXII - de PEDREIRO II em ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA -
PEDREIRO; 

CXIII - de PINTOR DE VEÍCULOS I em TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - PINTOR DE VEÍCULOS; 

CXIV - de PINTOR DE VEÍCULOS II em TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E -
TRANSPORTE - PINTOR DE VEÍCULOS; 

CXV - de PINTOR OBRAS I em ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA -
PINTOR OBRAS; 

CXVI - de PINTOR OBRAS II em ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA -
PINTOR OBRAS; 

CXVII - de PROCURADOR JURÍDICO I em ESPECIALISTA DE GOVERNO - PROCURADOR 
JURÍDICO; 

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

CXIX - de PROGRAMADOR DE COMPUTADOR I em TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA 
E SERVIÇOS - PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO; 

CXX - de PROGRAMADOR DE COMPUTADOR II em TÉCNICO EM GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO; 

CXXI - de PSICÓLOGO I em ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL - PSICÓLOGO; 

CXXII - de PSICÓLOGO II em ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL - PSICÓLOGO; 

CXXIII - de QUÍMICO I em ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE - QUÍMICO; 

CXXIV - de QUÍMICO II em ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE - QUÍMICO; 

CXXV - de REPARADOR DE RADIADORES I em ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE -REPARADOR DE RADIADORES; 

CXXVI - de REPARADOR DE RADIADORES II em ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE- REPARADOR DE RADIADORES; 

CXXVII - de SERMLHEIRO I em ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA -
SERRALHEIRO; 

CXXVIII - de SERRALHEIRO li em ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/ INFRAESTRUTURA 
- SERRALHEIRO; 

CXXIX - de SERVENTE DE LIMPEZA I em ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - SERVENTE DE LIMPEZA; 
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CXXX - de SERVENTE DE LIMPEZA II em ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - SERVENTE DE LIMPEZA; 

CXXXI - de SERVENTE DE PEDREIRO em AUXILIAR EM CONSTRUÇÃO CIVIL / 
INFRAESTRUTURA- SERVENTE DE PEDREIRO; 

Ref. Lei n' 5.975/10 

CXXXII - de SOLDADOR I em TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE -
SOLDADOR; 

CXXXIII - de SOLDADOR II em TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE 
-SOLDADOR; 

CXXXIV - de SUPERVISOR PEDAGÓGICO PROJETOS SOCIAIS em ESPECIALISTA ESPORTIVO, 
CULTURAL E SOCIAL - SUPERVISOR PEDAGÓGICO PROJETOS SOCIAIS; 

CXXXV - de TÉCNICO AGRÍCOLA I em TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE -TÉCNICO AGRÍCOLA; 

CXXXVI - de TÉCNICO AGRÍCOLA II em TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE - TÉCNICO AGRÍCOLA; 

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

CXXXVIII - de TÉCNICO DE CONTABILIDADE em TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
SERVIÇOS -TÉCNICO DE CONTABILIDADE; 

CXXXIX - de TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS I em TÉCNICO EM GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS; 

CXL - de TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS II em TÉCNICO EM GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS; 

CXLI - de TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO I em TÉCNICO EM GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO; 

CXLII - de TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO II em TÉCNICO EM GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO; 

CXLIII - de TÉCNICO DE SOM I em TÉCNICO ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL - TÉCNICO 
DE SOM; 

CXLIV - de TÉCNICO DE SOM II em TÉCNICO ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL - TÉCNICO 
DE SOM; 

CXLV - de TÉCNICO EM NUTRJÇÃO em TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - TÉCNICO EM NUTRIÇÃO; 

CXLVI - de TÉCNICO ESPORTIVO J em ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL -
TÉCNICO ESPORTIVO; 

CXLVII - de TÉCNICO ESPORTIVO II em ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL -
TÉCNICO ESPORTIVO; 

CXLVIII - de TECNÓLOGO em ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/ INFRAESTRUTURA
TECNÓLOGO; 

CXLIX-de TELEFONISTA I em AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
TELEFONISTA; 

CL - de TELEFONISTA II em AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
TELEFONISTA; 
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CLI • de TOPÓGRAFO em TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA -
TOPÓGRAFO; 

CLII • de TOPÓGRAFO II em TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA -
TOPÓGRAFO; 

Ref. Lei n' 5.975/10 

Ar!. 41 

CLIII . de TORNEIRO MECÃNICO I em TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE · TORNEIRO MECÃNICO; 

CLIV . de TORNEIRO MECÂNICO II em TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE • TORNEIRO MECÃNICO; 

CLV • de TRATORISTA I em AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE -
TRATORISTA; 

CLVI • de TRATORISTA II em AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE 
-TRATORISTA; 

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

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

CLIX • de VNEIRISTA I em AUXILIAR EM MEIO AMBIENTE - VIVEIRISTA; 

CLX. de VIVEIRISTA II em AUXILIAR EM MEIO AMBIENTE- VIVEIRISTA; 

CLXI. de ZELADOR em ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE -
ZELADOR; 

CLXII • de ZOOTECNISTA I em ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE - ZOOTECNISTA; 

CLXIII . de ZOOTECNISTA II em ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE - ZOOTECNIST A. 

Ficam considerados em extinção os cargos abaixo, conforme anexo XVI: 

I • 0l(um) cargo efetivo de ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - COZINHEIRO; 

11 • 0l(um) cargo efetivo de ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - COPEIRO. 

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

Art. 42 Ficam extintos os cargos efetivos abaixo, conforme anexo XVII: 

I • 02(dois) cargos efetivos de AUXILIAR CONTÁBIL; 

II. 02(dois) cargos efetivos de BARBEIRO 

III. 04(quatro) cargos efetivos de CONTÍNUO; 

IV· 08(oito) cargos efetivos de ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - COPEIRO; 

V• 02(dois) cargos efetivos de COSTUREIRO; 

VI· 05(cinco) cargos efetivos de COVEIRO; 

VII· ! !(onze) cargos efetivos de ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - COZINHEIRO; 
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VIII - 0I(um) cargo efetivo de FOTÓGRAFO; 

IX - 03(três) cargos efetivos de LAV ADEIRO; 

X - 0l(um) cargo efetivo de TESOUREIRO; 
Ref. Lei nº 5.975/10 

Art. 43 

XI - 21 (vinte e um) cargos efetivos de ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / 
INFRAESTRUTURA - PEDREIRO; 

XII - 154 (cento e cinqüenta e quatro) cargos efetivos de AUXILIAR EM MEIO AMBIENTE -
AJUDANTE GERAL. 

Ficam criados os cargos efetivos abaixo. em conformidade com os anexos XI, XII. XIII, XIV e XV da 
presente lei: 

I - 1 0(dez) cargos efetivos de AGENTE EM MEIO AMBIENTE - GUARDA-PARQUE; 

II - I0(dez) cargos efetivos de TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE - AGENTE DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL; 

III - 05(cinco) cargos efetivos de TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
TÉCNICO ORÇAMENTÁRIO; 

IV - 0S(cinco) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 
-PARALEGAL; 

V - 02(dois) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE - ENGENHEIRO 
AMBIENTAL; 

VI - 02(dois) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE - ENGENHEIRO 
AGRÓNOMO; 

VII- 0l(um) cargo efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS
ARQUIVISTA; 

VIII - 02 (dois) cargos efetivos de TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
TÉCNICO EM SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO, INFORMAÇÃO E PESQUISA; 

IX- 0l(um) cargo efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
GERENTE DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA; 

X- 0I(um) cargo efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
ENGENHEIRO DE APLICATIVOS EM COMPUTAÇÃO; 

XI- 04(quatro) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
SERVIÇOS - ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS; 

XII- 0l(um) cargo efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
GERENTE DE REDE; 

XIII- 0I(um) cargo efetivo de TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA; 

XIV - 02(dois) cargos efetivos de TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; 

XV - 06(seis) cargos efetivos de AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
INSTALADOR - REPARADOR DE REDES TELEFÓNICAS E DE COMUNICAÇÃO DE 
DADOS; 
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XVI- 0l(um) cargo efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
ENGENHEIRO DE REDES DE COMUNICAÇÃO; 

XVII- 0l(um) cargo efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS; 

Ref. Lei nº 5.975/1 O 

XVIII- 02(dois) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 
- ADMINISTRADOR DE REDES; 

XIX- 0I(um) cargo efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
GERENTE DE PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 

XX - 60 (sessenta) cargos efetivos de ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - ZELADOR; 

XXI- 0I(um) cargo efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
MUSEÓLOGO; 

XXII- 20(vinte) cargos efetivos de AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO; 

XXIII- 04 (quatro) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
SERVIÇOS -ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS; 

XXIV - 05 (cinco) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / 
INFRAESTRUTURA - ARQUITETO; 

XXV - 05(cinco) cargos efetivos de ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL 
ASSISTENTE SOCIAL; 

XXVI - 02 (dois) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE - BIÓLOGO; 

XXVII- 15 (quinze) cargos efetivos de TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
COMPRADOR; 

XXVIII -04 (quatro) cargos efetivos de TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL/ INFRAESTRUTURA -
DESENHISTA PROJETISTA; 

XXIX- 0l(um) cargo efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
ECONOMISTA; 

XXX - 02(dois) cargos efetivos de TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - ELETRICISTA DE VEÍCULOS; 

XXXJ - 03(três) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/ INFRAESTRUTURA 
- ENGENHEIRO CIVIL; 

XXXII - 02(dois) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS. 
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO; 

XXXIII-05(cinco) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / 
INFRAESTRUTURA - ENGENHEIRO; 

XXXIV -0l(um) cargo efetivo de ESPECIALISTA EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - ENGENHEIRO MECÂNICO; 

XXXV - 05(cinco) cargos efetivos de TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRA-ESTRUTURA -
FISCAL DE POSTURAS MUNI CIP AIS; 
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XXXVI-05(cinco) cargos efetivos de AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL - INSTRUTOR 
ARTÍSTICO; 

XXXVII - 04 (quatro) cargos efetivos de TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; 

XXXVIII - 05(cinco) cargos efetivos de ESPECIALISTA DE GOVERNO - PROCURADOR JURÍDICO; 

Ref. Lei nº 5.975/I O 

Art. 44 

Parâgrafo Único. 

Art. 45 

Art. 46 

Art.47 

Art.48 

XXXIX-02(dois) cargos efetivos de TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -

XL-

XLI-

XLII -

XLIII -

XLIV -

XLV-

TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS; 

0l(um) cargo efetivo de AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE
MAQUINISTA DE TREM; 

0l(um) cargo efetivo de AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE
FOGUISTA; 

0l(um) cargo efetivo de ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE- ENGRAXADOR DE MÁQUINAS; 

0l(um) cargo efetivo de TÉCNICO ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL - TÉCNICO DE 
VÍDEO; 

10 (dez) cargos efetivos de TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
TÉCNICO TRIBUTÁRIO; 

05 (cinco) cargos efetivos de TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
TÉCNICO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS; 

XLVI - 05 (cinco) cargos efetivos de ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL -
PSICÓLOGO; 

XLVII - 04 (quatro) cargos efetivos de ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - FRENTISTA. 

TÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Ficam criados os sub-quadros dos cargos transversais da Secretaria Municipal da Administração, da 
Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal da Educação, em conformidade com os anexos X, 
XI, XII, XIII e XIV. 

Ficam assegurados aos cargos ~sversais a possibilidade de transferência ou pennuta, desde que haja, no 
quadro, pessoal disponível e a concordância dos titulares de cada pasta 

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

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

Ficam asseguradas aos servidores abrangidos por esta Lei. as normas contidas nos artigos 86. 86A e 87 da 
Lei Orgânica do Município. com redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 67. 

Cabe a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (FUNPREV), 
analisar caso a caso seus aposentados e pensionistas e aplicar no que couber as normas contidas neste Plano 
de Cargos, Carreiras e Salário. 

22 



• 

• 

§ 1º 

§2º 

1 PROC. NR 
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 5.975/10 

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 Tributãrios; da Produtividade dos Motoristas; da Gratificação dos 
Procuradores Jurídicos; do Adicional Especial de Saúde; das Gratificações dos cargos de Livre Nomeação e 
Exoneração e da Verba de Representação. 

§ l ° 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 Secretãria de Departamento e de Encarregado de Turma que estejam ocupadas, 
serão extintas à medida que se vagarem, respeitados os direitos adquiridos quanto ã 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 Salãrios, ficará com vencimentos 
inferiores aos recebidos no último mês anterior a vigência desta lei, sendo incorporadas as eventuais 
diferenças a titulo de vantagem pessoal. 

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

Art. 52 Fica o Poder Executivo autorizado a aproveitar, para provimento dos cargos na fonna desta lei, os 
candidatos remanescentes aprovados em concursos públicos cujo prazo de validade esteja em vigência, na 
data da publicação desta lei, realizados para cargos anteriormente correspondentes aos constantes nos 
Anexos I, II, III, IV, V, VI e VII e suas respectivas grades salariais, concedendo aos mesmos no ato da 
nomeação e posse, a opção do Art. 34. 

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

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

Art. 54 Ficam alterados o inciso I 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 10%, 20% e 40% (dez, vinte e quarenta por cento) do equivalente a 
75% da referência CI dos auxiliares". 

II - ( ... ) 

§ 1º ( ... ) 

§ 2º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade ou periculosidade deverá optar por um 
deles, excetuando as situações em que o servidor preste serviços em períodos diferentes, em 
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órgãos que exijam um ou outro adicional quando então receberá o de grau mais elevado, 
proporcionalmente ao período de serviço prestado na unidade onde este incida (NR)" 

Fica alterado o artigo 3° da Lei Municipal nº 5.227, de 23 de dezembro de 2.004, com a seguinte redação: 

"Art. 3º O valor da ajuda de custo, fica fixado em 73% (setenta e três por cento) da referência CI dos 
auxiliares". (NR) 

Ref. Lei n' 5.975/10 

Art.56 

Art.57 

Ar!. 58 

Ar!. 59 

Art.60 

Ar!. 61 

Fica alterado o § 2' do artigo J' da Lei Municipal n' 3.869, de 17 de abril de 1.995, com a seguinte redação: 

"§ 2º Fica assegurada uma gratificação correspondente a 15% (quinze por cento), da referência Cl dos 
auxiliares, aos ocupantes do cargo efetivo de Auxiliares em Meio Ambiente - Ajudantes Gerais, 
que executarem as funções de tratador de animais". (NR) 

Fica alterado o artigo 1º da Lei Municipal nº 4.128, de 23 de setembro de 1.996, com a seguinte redação: 

"Art. l º Fica concedido aos Vigias que exercem as funções de rondante, bem como, aos auxiliares de 
ronda, uma gratificação de 23% (vinte e três por cento) e 15% (quinze por cento), 
respectivamente, da referência CI dos auxiliares". (NR) 

Fica alterado o artigo 51 da Lei Municipal n' 3.373, de 29 de julho de 1.991, com as seguintes redações: 

"Art. 51 Os servidores efetivos que estejam estudando terão direito a uma ajuda de custo. por semestre, 
nos seguintes casos. 

§ 1° Curso superior, curso de pós-graduação, curso de extensão universitária= 75% da referência CI 
da grade salarial dos Agentes. 

§ 2° Curso do ensino fundamental, curso do ensino médio, curso técnico e curso profissionalizante = 
37,50% (trinta e sete inteiros e cinqüenta centésimos por cento) da referência Cl da grade salarial 
dos Agentes. 

I -

II 

Em se tratando de curso gratuito, a ajuda de custo mencionada nos parágrafos anteriores 
será reduzida em 50% ( cinqüenta por cento); 

As condições para a percepção do beneficio, consistirão na apresentação de declaração 
original e atual do órgão, comprovando a matricula no curso correspondente, aprovação 
do curso, dos tennos ou das disciplinas anteriores e cópia do comprovante de 
pagamento do mês do requerimento". (NR) 

Fica alterado o artigo 3° da Lei Municipal n' 5.392, de 13 de setembro de 2.006, com a seguinte redação: 

"Art. 3º O adicional de que trata o artigo anterior será equivalente a 37,50% (trinta e sete inteiros e 
cinqüenta centésimos por cento) da referência CI dos auxiliares." (NR) 

Fica alterado o §3° do artigo 3° da Lei Municipal nº 3.899, de 23 de junho de 1.995, com a seguinte 
redação: 

"§ 3° Os membros da Comissão perceberão, por reunião a que comparecerem, gratificação, 
correspondente a um décimo do equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) da referência CI 
dos auxiliares, até o valor máximo de 10 (dez) reuniões mensais". (NR) 

Fica alterado o artigo 1° e revogado o 2° da Lei Municipal nº 5.496, de 19 de novembro de 2.007, com as 
seguintes redações: 

"Art. l º O pregoeiro e os membros da respectiva equipe de apoio ao pregoeiro regulannente designado 
pela autoridade competente e no efetivo exercício de suas atribuições, nos termos da Lei Federal 
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IPROC.NR 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÁ.O PAULO 

nº I 0.520, de 17 de julho de 2.002, perceberão, por cada sessão de pregão presencial ou eletrônico 
realizada, respeitado o limite mensal de 10 (dez) sessões, gratificação correspondente a um 
décimo do equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) da referência CI dos auxiliares". 

Art. 2° Revogado" (NR) 

Fica alterado o artigo Iº da Lei Municipal nº 3.848, de 7 de março de 1.995, com a seguinte redação: 

Ref. Lei nº 5.975/10 

Art. 63 

Art.64 

Art. 65 

Art.66 

Art.67 

~ 

Art. 68 

Art. 69 

§ l º 

"Art. lº Cada componente designado para Banca de Concurso Público de níveis de auxiliar, de assistente, 
de agente e de técnico, receberá o "pró-labore" correspondente a 37,50% (trinta e sete inteiros e 
cinqüenta centésimos por cento) da referência Cl dos auxiliares e quando designado para Banca 
de Concurso de nível de especialista, receberá o "pró-labore" correspondente a 75%(setenta e 
cinco por cento) da referencia Cl dos auxiliares e, existindo mais de 100 (cem) candidatos os 
percentuais acima serão pagos em dobro". (NR) 

Ficam alterados o artigo l05 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de l.97l(Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais), com a seguinte redação: 

"Art. 105 Todos os servidores Públicos Municipais efetivos, sujeitar-se-ão ao batimento do ponto 
eletrônico". (NR) 

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

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

A partir da vigência desta lei as regras constantes dos Arts. 70 a 83 e 87 a 90 da Lei Municipal nº 1.574, de 
7 de maio de 1.971; o Art. 4°, o Art. 5° e incisos Ia Ili, o Art. 12, o Art. 13, o Art. 14, o Art. 16, o Art. 17, 
o Art. 18, o Art. 19, o Art. 20, o Art. 23, o Art. 24, os incisos I e III do Art. 27, o Art. 28, § lº e incisos Ia 
III, o inciso VIII do Art. 31, o Art. 39, o Art. 41, o Art. 42, o Art. 44, o Art. 45 e§§ lº e 2°, o Art. 49 e o 
Art. 50 da Lei Municipal nº 3373, de 29 de julho de 1.991; a Lei Municipal nº 3.654, de 9 de dezembro de 
1.993; a Lei Municipal nº 3.746, de I de julho de 1.994; a Lei Municipal nº 3.840, de 17 de fevereiro de 
1.995; a Lei Municipal nº 3.922, de 17 de agosto de 1.995; a Lei Municipal nº 4.050, de 29 de março de 
1.996; a Lei Municipal nº 4.082, de 16 de maio de 1.996, o inciso VI do Art. 1° da Lei Municipal nº 5.387, 
de 28 de agosto de 2.006, não se aplicam aos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Bauru. 

Fica alterado o "caput'' do Art. 59 da Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 20 IO, com a seguinte 
redação: 

"Art. 59 Fica criada a Gratificação Especial de Saúde ao servidor municipalizado (GESS) equivalente a 
40% (quarenta por cento), sobre o salário base do órgão de origem." (NR) 

Ficam transformados 17 (deze;;ete) cargos efetivos vagos de AGENTE EM MANUTENÇ~O, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA em AGENTE EM MANUTENÇAO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE- MOTORISTA DE PESADOS/ARTICULADOS. 

Ficam alterados o "caput" do Art. 54 e o § lº da Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2.010, com as 
seguintes redações: 

"Art. 54 Cabe a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru 
(FUNPREV), analisar caso a caso os inativos e pensionistas que possuíam cargos específicos da 
área de saúde e aplicar no que couber as normas contidas neste Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários. (NR) 

Ficam assegurados aos servidores aposentados e pensionistas que possuíam cargos específicos da área de 
saúde, não abrangidos por este PCCS, a irredutibilidade de seus proventos, entendendo-se nestes o abono 
salarial atualmente pago." (NR) 
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Esta lei entra em vigor em 90 (noventa) dias a partir de sua publicação, ficando expressamente revogado os 
Arts. 7°, 8°, 9° e 10 da Lei Municipal nº 3.265, de 19 de outubro de 1.990; o Art. 21 e incisos II e Ili, os§§ 
2° e 6º do Art. 28, o Art. 30, os incisos 11, Ili, X, XI e XII do Art. 31, o§ 5º, incisos I e li e os§§ 6°, 7° e 8° 
do Art. 32, o Art. 33 e incisos li, III, IV e VI e o§ 2º da Lei Municipal nº 3.373, de 29 de julho de 1.991; o 
§ 2° do Art. 5° da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993; o Art. 3° da Lei Municipal nº 3.709, de 
04 de maio de 1.994, alterada pela Lei Municipal nº 4.015, de 21 de fevereiro de 1.996; os incisos II, III, 
IV, VII e VIII do Art. !º da Lei Municipal nº 5.387, de 28 de agosto de 2.006; a Lei Municipal nº 5.429, de 
15 de março de 2.007 e o parágrafo único do Art. 3° da Lei Municipal nº 5,568, de 02 de abril de 2.008. 

Ref. Lei nº 5.975/10 

§ !º 

§ 2º 

A partir da vigência da Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2.010, os servidores abrangidos pela 
mesma, deixarão de ser contemplados pelo Art. 3° da Lei Municipal nº 5.895, de 14 de abril de 2.010 . 

A partir da vigência deste Plano de Cargos, Carreiras e Salários os servidores abrangidos pelo mesmo, 
deixarão de ser contemplados pelo Art. 3° da Lei Municipal nº 5.895, de 14 de abril de 2.010. 

Bauru, 01 de outubro de 2010. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

RENATO GRAGNANI BARBOSA DA SILVA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 

COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

26 



• 

• 

P. 42.519/09 

PROC.N2....1..~~~~-,;;:::=,l-,

FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 5.999, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2.010 
Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salário - PCCS, dos servidores específicos da área 
da educação do município; bem como reenquadra 
os respectivos cargos, reconfigura as carreiras, cria 
nova grade salarial, dispõe sobre a cessação do 
pagamento das gratificações e adicionais e institui 
jornadas de trabalho. 

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

Art. 1° 

§ 1 o 

§ 2º 

Art. 2° 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Salário - PCCS, que passa a regulamentar a situação funcional 
dos servidores legalmente investidos em cargos públicos de provimento efetivo, nomeados sob o regime 
estatutário, pertencente à ãrea específica da Educação do Município de Bauru, conforme cargos relacionados 
no anexo I. 

O Plano de Cargos, Carreiras e Salário - PCCS, fundamenta-se nas atribuições e responsabilidades previstas 
na estrutura organizacional do Município, embasadas no Plano Nacional de Desenvolvimento - PND, na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN, Diretrizes da Secretaria Municipal da Educação e 

Legislação da Administração Pública vigente. 

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

I - implementação de um sistema permanente de capacitação dos profissionais; 

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

Fica criada uma Comissão Interna de Política de Administração e Remuneração da Educação - CIP ARE, que 
será regulamentada por Decreto Municipal, composta por representantes da Secretaria Municipal da 
Educação, Secretaria Municipal da Administração, Secretaria Municipal de Economia e Finanças e 
representantes do Conselho Municipal da Educação, em conformidade com o artigo 39 da Constituição 
Federal. 

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

Art. 3° 

_ TÍTULO li 
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

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

I - Universalidade - integram o Plano, os servidores municipais estatutários que ocupam cargd'§ 
específicos da Educação e que participam do processo de trabalho desenvolvido pela Secretaria 
Municipal da Educação; 

II - Equidade - fica assegurado o tratamento igualitário para os profissionais integrantes dos cargos iguais 
ou assemelhados, entendido como igualdade de direitos, obrigações e deveres; 

III - Participação na Gestão - para a implantação ou adequação deste plano às necessidades da Secretaria 
Municipal da Educação, deverá ser observado o princípio da participação bilateral entre os servidores e 
o Órgão Gestor da Educação; 

IV - Concurso Público - é a única forma de ingressar na Carreira da Educação; 
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Ref. Lei nº 5.999/10 

Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6° 

§ 1 o 

§ 2º 

§ 3º 

V - Publicidade e Transparência - todos os fatos e atos administrativos referentes a este Plano de Cargos, 
Carreiras e Salário - PCCS serão públicos, garantindo total e permanente transparência; 

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

TITULO III 
DO PROVIMENTO E DA ESTRUTURA DA CARREIRA 

CAPÍTULO! 
DO PROVIMENTO 

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

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

A partir da vigência da presente lei o desenvolvimento na carreira do magistério municipal dar-se-â por 
promoção, por progressão e por acesso. 

A carreira do magistério municipal será composta pelas seguintes categorias: 

1 - Jovens e Adultos: 
a) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS; 
b) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA -

JOVENS E ADULTOS; 
e) ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR - DIRETOR DE ESCOLA DE JOVENS E 

ADULTOS. 

Especial: 
a) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL; 
b) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA -

ESPECIAL. 

III - Fundamental: 

IV -

a) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL; 

b) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA -
FUNDAMENTAL; 

e) ESPECIALISTÃ°EM GESTÃO ESCOLAR - DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO 
FUNDAMENTAL. 

Infantil: 
a) 

b) 

e) 

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL; 

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
-INFANTIL; 
ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR - DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL. 

O acesso é a passagem de um cargo para outro da carreira do magistério imediatamente superior. 

As regras de acesso à carreira do magistério municipal serão estabelecidas por decreto, compreendendo no 
mínimo as seguintes condições: 
I - Possuir no mínimo 5 (cinco) anos de efetivo exercício na carreira; 
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Ref. Lei nº 5.99911 O 

Art. 7° 

Art. 8° 

Art. 9° 

II - Ocupar o cargo imediatamente abaixo na carreira; 

III - Obter avaliação de desempenho satisfatória; 

IV - Preencher os requisitos do cargo imediatamente superior; 

V - Ser aprovado em Concurso de Provas e Títulos. 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA DA CARREIRA 

Os cargos previstos no Plano de Cargos, Carreiras e Salãrio - PCCS, que exijam competência para atuar nas 
áreas de docência e de suporte pedagógico, como de direção, planejamento, inspeção, supervisão, orientação, 
coordenação educacional e apoio educacional, exercidos no âmbito das Unidades Escolares da Educação 
Básica em suas diversas etapas e modalidades e com formação determinada pela Legislação vigente, são 
assim denominados: 

I - Assistente de Serviços na Escola - compreendendo os cargos nas disciplinas de natureza de nível 
assistente, cujo exercicio exija no mínimo o ensino fundamental completo e que realizam atividades 
sob supervisão; 

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

III - Especialista em Educação Adjunto, compreendendo os antigos cargos de professores substitutos e 
professores I, cujo cargo é de natureza técnica, correspondente à profissão regulamentada em Lei 
Federal, cujo exercício exija no mínimo fonnação em nível médio (magistério) ou normal superior, ou 
superior em pedagogia com habilitação nas séries iniciais para o ensino fundamental (lº ao 5° ano e 
EJA - ciclo I ), habilitação em Educação Infantil, para a Educação Infantil e habilitação em Educação 
Especial para a Educação Especial e licenciatura plena nas disciplinas correspondentes ao currículo 
da Educação Básica (6° ao 9° ano e EJA - ciclo II), 

IV - Especialista em Educação - compreendendo o cargo de natureza técnica, correspondente à profissão 
regulamentada em Lei Federal, cujo exercício exija no mínimo formação em nível médio 
(Magistério), ou nomial superior, ou superior em Pedagogia com habilitação nas séries iniciais para o 
Ensino Fundamental (!° ao 5° ano e EJA - ciclo I), habilitação em Educação Infantil, para a 
Educação Infantil e habilitação em Educação Especial para a Educação Especial e licenciatura plena 
nas disciplinas correspondentes ao currículo da Educação Básica (6° ao 9° ano e EJA - ciclo II); 

V - Especialista em Gestão Escolar - Compreendendo os cargos de natureza técnica, correspondente à 
profissão regulamentada em lei federal, cujo exercício exija fonnação de nível superior com 
licenciatura plena em pedagogi~ ou curso nonnal superior com pós-graduação - lato sensu - em 
gestão escolar de, no mínimo, 1.000 (mil) horas, ou mestrado ou doutorado em Educação. 

Os cargos terão seus perfis profissionais e suas denominações, confonne anexos de II a VI e integrarão o 
Plano de Cargos, Carreiras e Salário - PCCS através de enquadramento em conformidade com o anexo VIII, 
sendo vedada à transposição de cargos. 

Os cargos discriminados nos anexos de II a VI classificam-se de acordo com o nivel de ensino, cujas classes 
são compostas por níveis de salário base reajustáveis, estabelecidos por intemíveis, cuja grade salarial se 
encontra especificada no anexo VII: 

I - Para os cargos de Assistentes de Serviços na Escola: 
Classe A - Ensino Técnicoffecnólogo Graduado; 
Classe B - Ensino Médio Completo/fécnico; 
Classe C - Ensino Fundamental Completo. 
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Ref. Lei nº 5.999/10 

Art. 10 

TI - Para os cargos de Agentes Educacionais: 
Classe A - Tecnólogo Graduado/Ensino Superior; 
Classe B - Ensino Técnico Completofrecnólogo Graduado; 
Classe C - Ensino Médio Completo. 

III - Para os cargos de Especialistas em Educação Adjuntos. 
Classe A - Ensino Superior com Pós-graduação Stricto Sensu em Educação; 
Classe B - Ensino Superior com Pós-graduação Lato Sensu em Educação; 
Classe C - Ensino Superior completo (pedagogia) e Ensino Superior completo com licenciatura plena 

em áreas específicas correspondentes ao currículo da Educação Básica do 6º ao 9° ano 
para atuar do 6° ao 9° e EJA (ciclo II); 

Classe D -Ensino Médio (Magistério) ou Superior (Pedagogia) incompleto. 

IV - Para o Cargo de Especialistas em Educação: 
Classe A - Ensino Superior com Pós-graduação Stricto Sensu em Educação; 
Classe B - Ensino Superior com Pós-graduação Lato Sensu em Educação; 
Classe C - Ensino Superior completo (pedagogia) e Ensino Superior completo com licenciatura plena 

em áreas específicas correspondentes ao currículo da Educação Básica do 6° ao 9° ano 
para atuar do 6° ao 9° e EJA (ciclo II); 

Classe D - Ensino Médio (Magistério) ou Superior (Pedagogia) incompleto. 

V - Para os cargos de Especialistas em Gestão Escolar: 
Classe A - Ensino Superior com Pós-graduação Stricto Sensu em Educação; 
Classe B - Ensino Superior com Pós-graduação Lato Sensu em Educação. 
Classe C - Ensino Superior (Pedagogia) com Habilitação em Administração Escolar ou Ensino 

Superior em área afim à Educação, com curso de pós-graduação em Gestão Escolar de, 
no mínimo, 1000 horas. 

O valor inicial de cada classe salarial correspondente aos cargos será considerado como referência básica para 
as progressões horizontais e promoções verticais, de acordo com o estabelecido no anexo VII. 

TÍTULO IV 
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA, DA PROGRESSÃO, DA PROMOÇÃO, DO PROGRAMA DE 

CAPACITAÇÃO E DO APERFEIÇOAMENTO 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

CAPÍTULO I 
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 

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

I - Plano de metas institucionais; 

II - Plano de metas das Unidades Escolares; 

IJl - Plano de metas das equipes. 

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

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

CAPÍTULO II 
DA PROGRESSÃO 

A progressão é a evolução funcional do profissional na carreira, de fotma horizontal, de um intemível para o 
subseqüente e poderá ser conquistada após a avaliação de estágio probatório de duas fonnas: 
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Art. 15 

§ lº 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 16 

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

II - Progressão por Qualificação Profissional (PQP), em razão de apresentação de títulos ou cursos, 
dentro da classe em que o servidor estiver enquadrado. 

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

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

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

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

II - A capacidade técnica educacional no contexto da infraestrutura das Unidades Escolares; 

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

IV - A repercussão dos processos de desenvolvimento sobre o serviço prestado à população; 

V - A produtividade, a qualidade dos serviços e a pontualidade na entrega destes. 

O Programa de Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento (PADD) estabelece critérios capazes de avaliar 
a qualidade dos processos de trabalho de cunho pedagógico, contínuo, permanente, crítico, participativo, 
abrangendo de forma integrada o servidor, com sua participação no processo de avaliação interna e externa da 
Secretaria Municipal da Educação. 

Os critérios para avaliação de desempenho e desenvolvimento do servidor serão elaborados e executados por 
Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF), designada pela Secretária Municipal de Educação, que terá 
a incumbência de observar: 

1- Definição metodológica dos indicadores de avaliação; 

II - Definição de metas dos serviços e das equipes; 

III - Adoção de modelos e instrumentos que atendam à natureza das atividades, assegurados os seguintes 
princípios: 
a) legitimidade e transparência do processo de avaliação; 
b) periodicidade; · 
c) contribuição do servidor para a consecução dos objetivos do órgão ou Unidades Escolares; 
d) adequação aos conteúdos ocupacionais e as condições reais de trabalho, de forma que caso haja 

condições precárias ou adversas de trabalho, não prejudiquem a avaliação; 
e) conhecimento do servidor sobre todas as etapas da avaliação e do seu resultado final; 
f) direito de manifestação às instâncias recursais. 

Art. 17 A avaliação de desempenho e desenvolvimento para fins de mérito profissional será realizada por composição 
de média de pontos anuais, uma vez a cada período de três anos, em conformidade com os critérios que serão 
estabelecidos por Decreto Municipal, após a publicação desta lei. 

Parágrafo único. As repercussões financeiras decorrentes da progressão por mérito profissional serão concedidas, mediante 
autorização da Secretária Municipal da Educação, subseqüentemente a avaliação de desempenho e 
desenvolvimento, a partir da data em que o servidor completar o período disposto no "caput" deste artigo. 
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Art. 18 

Art. 19 

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

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

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

Para efeito de Progressão por Qualificação Profissional - (PQP) ficam estabelecidas às regras abaixo: 

1- Para o cargo de Assistente de Serviços na Escola: cursos de aperfeiçoamento em sua área de atuação 
ou correlata, cujo somatório da carga horária seja igual ou superior a 40 (quarenta) horas, garantem 
(após a aprovação no estágio probatório) a progressão para o nível subseqüente, até o limite do último 
nível de vencimento da classe; 

II - Para o cargo de Agente Educacional: cursos de aperfeiçoamento em sua ârea de atuação ou correlata, 
cujo somatório da carga horária seja igual ou superior a 60 (sessenta) horas, garantem (após a 
aprovação no estágio probatório) a progressão para o nível subseqüente até o limite do último nível 
de vencimento da classe; 

III - Para os cargos de Especialistas em Educação Adjunto e Especialistas em Educação: cursos de 
aperfeiçoamento em sua área de atuação ou correlata. cujo somatório da carga horária seja igual ou 
superior a 120 (cento e vinte) horas, garantem (após a aprovação no estágio probatório) a progressão 
para o nível subseqüente, até o limite do último nível de vencimento da classe. 

IV - Para o cargo de Especialista em Gestão Escolar: cursos de aperfeiçoamento em sua área de atuação ou 
correlata, cujo somatório da carga horária seja igual ou superior a 120 (cento e vinte) horas, garantem 
(após a aprovação no estágio probatório) a progressão para o nível subseqüente, até o limite do último 
nível de vencimento da classe. 

CAPÍTULO III 
• DA PROMOÇÃO 

Art. 20 A Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE) poderá ser conquistada pelo servidor, de 
forma vertical, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, no nível de vencimento correspondente ao 
valor imediatamente superior ao valor percebido, na classe imediatamente superior, dentro do mesmo cargo 
após titulação, conforme disposto no artigo 9°, incisos Ia V. 

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

Art. 21 O profissional que foi beneficiado com alteração de classe e apresentar novo titulo, respeitando o período 
estipulado no art. 20, ou que se encontre na última classe do cargo, poderã utilizar o referido titulo para 
progressão conforme abaixo: 

I - Para os cargos de Assistente de Serviços de Escola: 

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

II - Para os cargos de Agente Educacional: 
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Art.22 

Art. 23 

Parágrafo único. 

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

b) avanço de oito níveis salariais, correspondendo ao adicional de 8% (oito por cento) para os 
servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 
conclusão de curso de educação profissional no nível tecnólogo ou graduação, em sua área de 
atuação ou correlata; 

e) avanço de dez níveis salariais, correspondendo ao adicional de 10% (dez por cento) para os 
servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação em sua área de atuação ou correlata. 

III - Para o cargo de Especialista em Educação Adjunto, Especialistas em Educação e Especialistas em 
Gestão Escolar: 
a) avanço de seis níveis salariais, correspondendo ao adicional de 6% (seis por cento) para os 

servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação Lato Sensu, em sua área de atuação ou correlata, com carga 
horária igual ou superior a 360 (trezentas e sessenta) horas; 

b) avanço de oito niveis salariais, correspondendo ao adicional de 8% (oito por cento) para os 
servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação Lato Sensu em sua área de atuação ou correlata, com carga 
horária igual ou superior a 900 (novecentas) horas; 

c) avanço de dez níveis salariais, correspondendo ao adicional de 10% (dez por cento) para os 
servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação Lato Sensu em sua ârea de atuação ou correlata, com carga 
horâria igual ou superior a 1.500 (mil e quinhentas) horas; 

d) avanço de doze níveis salariais, correspondendo ao adicional de 12% (doze por cento) para os 
servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação Stricto Sensu nos níveis de mestrado e/ou doutorado em 
sua área de atuação ou correlata. 

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

CAPÍTULO IV 
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO (PCA) 

Caberá a Secretaria Municipal da Educação com o apoio da Secretaria Municipal da Administração a 
organização, o planejamento, a promoção e o controle dos cursos ou programas de capacitação, buscando 
parcerias e realizando convênios necessários, vinculando a realização das qualificações ao melhor 
funcionamento do sistema educacional, dentro dos interstícios estabelecidos, assegurando oportunidade de 
participação a todas as categorias funcionais. 

O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento - PCA tem como objetivos: 
a) Conscientizar o Profissional de Educação para a relevância do seu papel, enquanto agente na construção 

do Sistema Municipal da Educação~ 
b) Preparar o Profissional de Educação para desenvolver-se na carreira, objetivando seu engajamento no 

plano de desenvolvimento organizacional do Sistema Municipal da Educação; 
c) Incentivar o Profissional da Educação a mobilizar todas as suas potencialidades na tarefa de aprimomr 

constantemente a qualidade do ensino oferecido em todas as unidades escolares do município. 

TÍTULO V 
DA GESTÃO DESTE PLANO, DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 

Art. 24 

CAPÍTULO! 
DA GESTÃO DESTE PLANO 

Compete ao Chefe do Poder Executivo, ou por delegação à Secretária Municipal da Educação, com apoio da 
Secretaria Municipal da Administração: 
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Art.25 

Art. 26 

I - Decidir propostas de modificações ou regulamentos suplementares deste plano, propostos pela 
Comissão Interna de Política de Administração e Remuneração da Educação - CIP ARE; 

II - Autorizar a realização de concurso público e seus atos. 

Compete à Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF) da Secretaria integrante deste Plano de Cargos, 
Carreiras e Salário - PCCS com apoio da Secretaria Municipal da Administração promover e executar 
programas de desenvolvimento de recursos humanos, em beneficio dos servidores ocupantes dos cargos de 
provimento efetivo. 

CAPÍTULO li 
DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 

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

A Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF) da Secretaria Municipal da Educação será criada através 
de Decreto pelo Chefe do Executivo Municipal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a publicação do 
Plano de Cargos, Carreiras e Salãrios - PCCS e será composta de 2 (dois) representantes indicados pelo 
Secretário Municipal da Educação, 1 (um) representante indicado pelo Secretário Municipal da 
Administração, 1 (um) representante indicado pelo Secretário Municipal de Economia e Finanças e 1 (um) 
representante indicado pelo Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos, e terá as seguintes competências: 

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

II - Prestar informações às autoridades competentes sobre os recursos impetrados pelos servidores; 

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

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

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

VI - Acompanhar a implantação e manutenção do PCCS. 

A Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF), no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a 
promulgação desta lei, elaborará o regulamento do Programa de A vali ação de Desempenho e 
Desenvolvimento. 

TÍTULO VI 
DO QUADRO DE PESSOAL, DAS JORNADAS DE TRABALHO, DA INTEGRAÇÃO, DO ENQUADRAMENTO E DA 

GRADE SALARIAL 

Art. 27 

CAPÍTULO! 
DO QUADRO DE PESSOAL 

O Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal da Educação é composto pelos cargos Específicos da 
Educação, conforme quantitativo definido nos anexos IX, X, XI, XII e XIII, devendo a lotação ser 
estabelecida de acordo com a necessidade do serviço. 

8 



• 

• 

1:~~~· : =~YxB-
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref Lei nº 5.999/10 

Art. 28 

Art. 29 

§ l º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 30 

Art. 31 

§ ]º 

§ 2º 

CAPÍTULO II 
DAS JORNADAS DE TRABALHO 

Os titulares de cargos da área da Educação a seguir discriminados ficam obrigados às seguintes jornadas de 
trabalho: 

I - Especialistas em Educação Adjuntos: jornada bãsica de 20 (vinte) horas de trabalho semanais, 
prestação de 4 (quatro) horas diárias; 

II - Especialistas em Educação: jornada básica de 25 (vinte e cinco) horas semanais de trabalho, sendo 20 
(vinte) horas na docência - compreendendo no mínimo 4 (quatro) horas letivas diárias - e 5 (cinco) 
horas de Atividade de Trabalho Pedagógico -ATP, opcional até 31 de dezembro de 2.015, sendo esta 
composta de 3 (três) horas coletivas e de 2 (duas) horas de livre escolha do docente; 

Ill - Assistente de Serviços na Escola, Agentes Educacionais e Especialistas em Gestão Escolar: jornada 
básica de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais: a prestação de 8 (oito) horas diárias de trabalho. 

CAPÍTULO III 
DA INTEGRAÇÃO E ENQUADRAMENTO 

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

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

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

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

O servidor que se encontrar afastado por motivo de doença, férias e outros, os prazos consignados no inciso I 
do § 2º deste art. serão computados a partir da data em que reassumir suas funções . 

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

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

Os atuais titulares de cargos de provimento efetivo serão primeiramente enquadrados neste Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários na carreira, conforme disposto no artigo 9° e anexo VIII, mediante contagem de tempo de 
efetivo exercício na carreira em que se encontravam no plano anterior, instituído pela Lei Municipal nº 
2.636, de 30 de dezembro de 1.985 e pela Lei Municipal nº 3.373, de 29 de julho de 1.991, apurado até a 
data da publicação da presente Lei no Diário Oficial do Município, sendo que o tempo de efetivo exercício 
na carreira corresponderá ao intemfvel da classe na qual o cargo foi enquadrado. 

Os Especialistas em Educação Adjuntos e Especialistas em Educação, que não possuírem o ensino superior 
completo na área de atuação, serão enquadrados na classe "D" da grade salarial, constante do anexo VII, 
passando a ter direito à promoção, somente a partir da data em que comprovarem habilitação necessária à 
investidura do cargo. 

O enquadramento previsto neste artigo serã realizado, exclusivamente, para fins de integração do servidor da 
área da educação nas carreiras de que trata esta lei. 
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Art. 32 

Art. 33 

Art. 34 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 35 

Art.36 

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

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

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

CAPÍTULO IV 
DA GRADE SALARIAL 

Os valores definidos para o vencimento base dos cargos propostos por este Plano foram estabelecidos 
mediante prévia pesquisa de mercado e piso salarial de categorias profissionais que exercem os referidos 
cargos. 

Ficam instituídas as grades salariais das carreiras do Quadro dos servidores da área da Educação, 
compreendendo as classes, interniveis e os valores constantes do Anexo VII desta lei. 

Na composição das Grades Salariais dos servidores efetivos, observar-se-â, sempre, no mínimo. o percentual 
de 1% (um por cento) existente entre o valor de cada internível e de 15% (quinze por cento) entre as classes. 

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

TÍTULO VII 
DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIO 

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

,_ O enquadramento inicial dos servidores na presente lei dar-se-â de acordo com o Anexo VIII, com 
base na escolaridade exigida no cargo ocupado pelo servidor no inicio da vigência da lei; 

II - A implementação da progressão por qualificação profissional, de acordo com os títulos e ou 
certificados apresentados a partir da data da vigência desta lei, sendo que a vantagem decorrente 
dessa progressão se dará a partir do cumprimento do estágio probatório; 

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

TÍTULO VIII 
DAS TRANSFORMAÇÕES, DAS EXTINÇÕES E DAS CRIAÇÕES DE CARGOS EFETIVOS 

Para dar plena execução ao Plano de Cargos, Carreiras e Salário, e mantendo seus atuais ocupantes, ficam 
transformados os seguintes cargos efetivos: 
I - de MERENDEIRA I em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA- MERENDEIRA; 

II - de MERENDEIRA II em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA-MERENDEIRA; 

IJI - de SERVENTE DE ESCOLA I em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA- SERVENTE DE 
ESCOLA; 

IV - de SERVENTE DE ESCOLA II em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE 
ESCOLA; 
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V - de OPERADOR DE VACA MECÂNICA I em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA -
OPERADOR DE VACA MECÂNICA; 

VI - de OPERADOR DE VACA MECÂNICA II em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA -
OPERADOR DE VACA MECÂNICA; 

VII - de PADEIRO I em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA-PADEIRO; 

VIII - de PADEIRO II em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA-PADEIRO; 

IX - de AUXILIAR DE CRECHE I em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - AUXILIAR DE 
CRECHE; 

X - de AUXILIAR DE CRECHE II em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA -AUXILIAR DE 
CRECHE; 

XI - de INSPETOR DE ALUNOS I em AGENTE EDUCACIONAL - INSPETOR DE ALUNOS; 

XII - de INSPETOR DE ALUNOS II em AGENTE EDUCACIONAL - INSPETOR DE ALUNOS; 

XIII - de SECRETÁRIO DE ESCOLA I em AGENTE EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA; 

XIV - de SECRETÁRIO DE ESCOLA II em AGENTE EDUCACIONAL- SECRETÁRIO DE ESCOLA; 

XV - de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS II em ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS; 

XVI - de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL II em ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO -
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL; 

XVII - de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II em ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO -
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL; 

XVIII -de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 1T em ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO -
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL; 

XIX - de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS I em ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E 
ADULTOS; 

XX - de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL I em ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO 
- PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL; 

XXI - de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I em ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO-PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL; 

XXII - de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL I em ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO 
-PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA- INFANTIL; 

XXIII- de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA em ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO -
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDAMENTAL; 

XXIV -de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL III em ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO -
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDAMENTAL; 

XXV - de DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL em ESPECIALISTA EM GESTÃO 
ESCOLAR - DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL; 

XXVI - de DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL em ESPECIALISTA EM GESTÃO 
ESCOLAR - DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL; 
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1 PROC. Níz 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5.999/1 O 

Art. 37 

Art. 38 

Art.39 

XXVII - de COORDENADOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS em ESPECIALISTA EM 
GESTÃO ESCOLAR - COORDENADOR DE JOVENS E ADULTOS 

Ficam considerados em extinção os cargos abaixo, conforme anexo XIV: 
I - 01 (um) cargo efetivo de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - OPERADOR DE VACA 

MECÃNICA; 

II - 03 (três) cargos efetivos de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA- PADEIRO. 

III - 02 (dois) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR - de COORDENADOR DE 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 

Ficam extintos os cargos efetivos abaixo, confonne anexo XV: 

I - 02 (dois) cargos efetivos de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA- OPERADOR DE VACA 
MECÂNICA; 

II - 08 (oito) cargos efetivos de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA- PADEIRO; 

III - OI (um) cargo efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR - COORDENADOR DE 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; 

IV - 01 (um) cargo efetivo de COORDENADOR DE ENSINO ESPECIAL; 

V - 05 (cinco) cargos efetivos de COORDENADOR DE ÁREA. 

Ficam criados os cargos efetivos abaixo, conforme anexos IX, X, XI, XII e XIII. 

I -

II -

III -

IV -

V-

VI -

VII -

80 (oitenta) cargos efetivos de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - AUXILIAR DE 
CRECHE; 

80 (oitenta) cargos efetivos de AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS. 
JOVENS, ADULTOS E IDOSOS; 

04 (quatro) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR - DIRETOR DE ESCOLA 
DE JOVENS E ADULTOS. 

60 (sessenta) cargos efetivos de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA-MERENDEIRA; 

15 (quinze) cargos efetivos de AGENTE EDUCACIONAL- SECRETÁRIO DE ESCOLA; 

10 (dez) cargos efetivos de AGENTE EDUCACIONAL-INSPETOR DE ALUNOS; 

60 (sessenta) cargos efetivos de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE 
ESCOLA; 

VIII - 19 (dezenove) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL; 

IX - 80 (oitenta) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - FUNDAMENTAL; 

X - 22 (vinte e dois) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR 
SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL; 

XI - 32 (trinta e dois) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO- PROFESSOR 
SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL. 
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IPROC.N2 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref Lei nº 5.999/1 O 

Art. 40 

§ l º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6º 

§ 7º 

Art. 41 

§ lº 

§ 2º 

TITULO IX 
DAS ATIVIDADES DE TRABALHO PEDAGÓGICO 

Fica substituído o termo "Atividade Extraclasse" por "Atividade de Trabalho Pedagógico" (atividades 
exercidas fora da sala de aula). 

A Atividade de Trabalho Pedagógico obedecerá a carga horária adequada aos níveis modulares na seguinte 
fonna: 
1- Nível "A" - 05 (cinco) horas semanais, sendo 03 (três) coletivas e 02 (duas) de livre escolha do 
docente; 

li - Nível "B" - 10 (dez) horas semanais, sendo 03 (três) coletivas, 05 (cinco) na Unidade Escolar e 02 
(duas) de livre escolha do docente; 

III - Nível "C" - 15 (quinze) horas semanais, sendo 03 (três) coletivas, 10 (dez) na Unidade Escolar e 02 
(duas) de livre escolha do docente; 

IV - Nível "D" - 20 (vinte) horas semanais, sendo 03 (três) coletivas, 15 (quinze) na Unidade Escolar e 
02 (duas) de livre escolha do docente. 

A cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, os docentes abrangidos pelo § 1° deste artigo, deverão fazer 
opção por escrito, no prazo de 30 dias, em pennanecer no nível modular ou passar para o nível modular 
seguinte. 

Não havendo a opção mencionada no parágrafo anterior, a próxima oportunidade de alteração de nível 
modular ocorrerá após 5 (cinco) anos de efetivo exercício. 

A Atividade de Trabalho Pedagógico serã opcional ao docente até 31 de dezembro de 2.015. A partir do 
início do período letivo do ano de 2.016, a Atividade de Trabalho Pedagógico será obrigatória a todos os 
Especialistas em Educação. 

As 03 (três) horas coletivas de Atividade de Trabalho Pedagógico poderão ser realizadas nos períodos 
matutino, vespertino e noturno, de acordo com regulamentações a serem publicadas pela Secretaria Municipal 
da Educação . 

O valor da Atividade de Trabalho Pedagógico será proporcional a referência de cada docente. 

A Atividade de Trabalho Pedagógico não se aplica aos Especialistas em Educação Adjuntos. 

TITULO X 
DAS AULAS SUPLEMENTARES 

Os docentes que tiverem horário disponível para acúmulo legal, poderão apresentar manifestação por escrito 
de seu interesse em cumprir jornada suplementar, quando houver, respeitando os intervalos de descanso e 
declarando, junto à autoridade competente, não dispor de incompatibilidade de horário, sob pena de 
responsabilidade. 

As jornadas suplementares serão cumpridas independentemente da jornada de trabalho a que estiver sujeito o 
servidor; 

O cumprimento das aulas suplementares está condicionado a: 

1- Convocação do(a) Secretário(a) Municipal da Educação ou do Diretor de Departamento da área, 
com anuência e termo de compromisso do servidor; 

II ~ Compatibilidade de horário com a jornada a que está sujeito o servidor, observado os intervalos de 
descanso necessários. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5.999/10 

Art. 42 

Art. 43 

Art. 44 

Parágrafo único. 

Art. 45 

Art.46 

Parágrafo único. 

Art. 47 

Art. 48 

Art. 49 

Art. 50 

Art. 51 

§ [º 

§ 2º 

Os critérios para a fixação do número de aulas/jornadas suplementares e para a definição das unidades 
escolares que as comportarão serão estabelecidos pela Secretaria Municipal da Educação, observada a 
disponibilidade orçamentãrio-financeira, nos tennos da legislação pertinente. 

Os docentes que venham optar por aulas suplementares receberão 1% (um por cento) da referência CI do 
nível do Especialista em Educação Básica, por hora/aula e ou hora relógio. 

Os docentes que venham a optar por jornada suplementar receberãó, por esta, acréscimo pecuniário 
proporcional ao salário base. 

É vedada a acumulação dos acréscimos previstos no "caput" deste artigo e no artigo 43, devendo o docente 
optar entre eles. 

TÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os pagamentos da gratificação de magistério, da gratificação de Diretores de Escola, de Coordenadores de 
Área, Coordenadores de Jovens e Adultos, de Ensino Especial e do Adicional de Ensino Especial, ficam 
imediatamente extintos a partir da vigência desta lei. 

Ficam incorporados a título de vantagem pessoal, a gratificação de magistério, a gratificação de Diretores de 
Escola, de Coordenador de Área, de Coordenador de Jovens e Adultos, de Coordenador de Ensino Especial e 
o Adicional de Ensino Especial, mencionados no caput do artigo anterior, na proporção de 1 /25 (um vinte e 
cinco avos) por ano de recebimento. 

A vantagem pessoal referida no "caput" deste artigo ficará acrescida à remuneração dos servidores com 
vantagem pessoal concedida anterionnente. 

Os cargos efetivos de ESPECJALlSTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTJTUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSlCA- JOVENS E ADULTOS; ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO -
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL; ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL; 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA -
JNF ANTlL; que estiverem ocupados, na data da vigência desta lei; serão enquadrados como ESPECIALISTA 
EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS; ESPECIALISTA 
EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSJCA - ESPECIAL; ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL E ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL. 

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

Ficam asseguradas as acumulações de cargos da presente lei, desde que atendam às nonnas estabelecidas na 
Lei Municipal nº 5.795, de 22 de outubro de 2.009, combinadas com o artigo 37 da Constituição Federal. 

• 
Ficam asseguradas aos servidores abrangidos por ésta Lei, as nonnas contidas nos artigos 86; ~6 A e 87 da 
Lei Orgânica do Município, com redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 67. 

Cabe à Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (FUNPREV) 
analisar caso a caso a situação dos aposentados e pcnsionlstas e aplicar, no que couber, as normas contidas 
neste Plano de Cargos, Carreiras e Salário. 

Ficam assegurados aos servidores aposentados e pensionistas que possuíam cargos específicos na área da 
educação, não abrangidos por este PCCS a irredutibilidade de seus proventos, sendo considerado para efeito 
de cálculo, inclusive o abono salarial atualmente recebido. 

A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru e a Secretaria Municipal 
da Educação, em parceria com 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. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5.999/10 

Art. 52 Nenhum servidor abrangido por este Pl~o de Cargos, Carreiras e Salários, ficará com vencimentos inferiores 
aos recebidos no último mês anterior a vigência desta lei, sendo incorporadas as eventuais diferenças a titulo 
de vantagem pessoal. 

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

Art. 53 O Poder Executivo fica autorizado a valer-se, para provimento dos cargos na forma desta lei, dos candidatos 
remanescentes aprovados em concursos públicos realizados para cargos anteriormente correspondentes aos 
constantes nos Anexos I, II, IIl, IV, V e VI e suas respectivas grades salariais, cujo prazo de validade esteja 
em vigência na data da publicação desta lei, concedendo aos mesmos, no ato da nomeação e posse, a opção 
do artigo 29 . 

Art. 54 As despesas decorrentes desta lei serão atendidas com dotações próprias do orçamento vigente, categoria 
econômica 3.1.90.11, suplementadas se necessário. 

Art. 55 Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias a partir da data de sua publicação, ficando expressamente revogados 
os artigos 1°, 2º, 3º, 4º, 5º, 6°, 7°, 8°, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, da Lei 
Municipal nº 2.636, de 30 de dezembro de 1.985, o inciso V do artigo 33 da Lei Municipal nº 3.373, de 29 de 
julho de 1.991; o artigo 3° do parágrafo 1° da Lei Municipal n" 3.608, de 27 de agosto de 1.993; o artigo 2° 
da Lei Municipal n' 3.759, de 03 de agosto de 1.994, o inciso V do art. 1° da Lei Municipal n" 5.387, de 28 
de agosto de 2.006 e os artigos 2° e 3° da Lei Municipal nº 5.498, de 26 de novembro de 2.007. 

Parágrafo único. A partir da vigência deste Plano de Cargos, Carreiras e Salários os servidores abrangidos pelo mesmo, 
deixarão de ser contemplados pelo art. 3° da Lei Municipal nº 5.895, de 14 abril de 2.010. 

Bauru, 30 de novembro de 2.010. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

RENATO GRAGNANI BARBOSA DA SILVA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

VERA MARIZA REGINO CASÉRIO 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

ANDRÉA MARIA LIBERA TO 
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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P. 55.375/14 

1 PROC. NQ 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.692. DE 13 DE JULHO DE 2.015 
Altera as grades salariais das Leis Municipais 
nº 5.950, de 02 de agosto de 2.010, nº 5.975, 
de 01 de outubro de 2.010 e nº 5.999, de 30 
de novembro de 2.01 O, - Planos de Cargos, 
Carreiras e Salários - PCCS da Saúde, da 
Administração e da 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. !º 

Art.2° 

Art. 3° 

Art. 4º 

Art. 5° 

O Anexo VI da Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2.010, passa a vigorar de acordo com o 
encartado no Anexo I desta Lei . 

O Anexo VIII da Lei Municipal nº 5.975, de OI de outubro de 2.010, passa a vigorar de acordo com 
o encartado no Anexo II desta Lei. 

O Anexo VII da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010, passa a vigorar de acordo com 
o encartado no Anexo III desta Lei. 

As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas com dotações próprias do orçamento vigente, 
categoria econômica 3.1.90.11, suplementadas se necessário. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 13 de julho de 2.015. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

LUIZ CÉLIO BUCCERONI 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

ANDRÉA MARIA LIBERA TO 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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• • PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXOI 

ANEXO Vl - GRADE DE SALÁRIOS BASE - P.C.C.S - Secretaria Municipal de Saúde - Lei 5950/2010 

lnterníveis: I % - Classe 15% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

l.397,79 1.411,77 l.425,89 1.440,14 1.454,55 1.469 09 1.483 78 1.498,62 l.513,61 1.528 74 

1.215,47 1.227 62 1.239,90 1.252,30 1.264,82 l.277.47 1.290.25 1.303,15 1.316 18 1.329,34 

\.Q;6.93 1.067,50 1.078,17 1.088,96 1.099,85 1.1 l0,84 1.121,95 1.133,17 1.144,50 1.155,95 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1.575,06 1.590,82 1.606,72 1.622 79 1.639 02 1.655,41 1.671,96 1,688.68 1.705,57 1.722 63 

1.369,62 1.383,32 1.397,15 1.411,12 1.425,23 1.439,49 1.453.88 1.468,42 1.483,IO 1.497,93 

1.190,98 1.202,88 1.214 91 1.227,06 1.239,33 1.251,73 1.264,24 1.276,89 1.289,66 1.302,55 

25 26 27 28 29 30 
•• :n,., w·~•: '-~, ,. ~, r'· 

1.774,82 1.792 S7 1.810,S0 l.828,60 1.846 89 1.865,36 t~<.1)1· '\l.f/02$5 d,921,88 l,"'l >O 

Ló!a.2]~ 
. 

1,671'20 . l::11,;;791 1.543,32 J.SS8,76 1.S74,34 1.590,09 1.605,99 1.622,0S .! ~34.óS 
V ~ ,._ 

b43&3l 1.45122 
~ ~ {' 

1.342,02 1.35S,44 1.369,00 1.382 69 1.396,51 1.410,48 ,1.42H!Í· ~l:46175 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.98S.02 2.004,87 2.024,92 2.045,17 2.06S,62 2.086 28 2.107,14 2.128 21 2.149,49 2.170,99 

l.726 10 1.743 37 1.760,80 1.778,41 1.796 19 1.814,1S 1.832,29 1.850 62 1.869,12 1.887,81 

1.500,96 1.515 97 l.S31,13 1.546,44 1.561,90 1.577 52 1.S93,30 1.609,23 1.62S,32 1.641,58 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

2.236,77 2.259 14 2.281,73 2.304,SS 2.327,59 2.350,87 2.374,38 2.398 12 2.422,10 2.446 32 

1.94S,02 1.964,47 1.984,11 2.003,95 2.023,99 2.044,23 2.064,67 2.085,32 2.106,17 2.127,24 

1.691~2 1.708,23 1.725,31 1.742 57 l.759,99 1.777,59 1.795.37 1.813,32 1.831,46 1.849 77 

., 

25 26 27 28 29 30 li ·. .$1' :. JÍ 14' 

· ;;- ~1s:in . ,:,;;.,.:{li •:n9•t 
:-·;,, 

2.520,45 2.S45,6S 2.571,11 2.596,82 2.622 79 2.649,02 

2.235,75 ,,-~, . . ;, ,: . ,;:!t,..o ca: •• ; 
2.191,69 2.213,61 2.258,10 2.280,69 2.303,49 

li 

1.544,03 

1.342,63 

1.167,51 

23 

1.739,85 

1.512,91 

1.315,58 

j@;l"~~.-;, 

1.9611 <t ' 

~L.704:79 

'I.43l.4l 

11 

2.192,70 

l.906,69 

1.6S7 99 

23 

2.470,79 

2.148,SI 

1.868,27 

35 

"·-·~\ 
,;, ...,,. :,;.";_~ 

1.905,82 1.924 88 1.944 13 1.963,57 1.983,20 2.003.04 
. ,,_;;.;.;';,;. u,-.." i;1i11!!11 ;.:..: :,., . imiz1 

12 

l.559 47 

1.356 06 

1.179.lS 

24 

1.757 25 

1.528,04 

1.328,73 

12 

2.214,62 

1.92S,76 

1.674,S7 

24 

2.495,49 

2.169,99 

1,886,95 

2 

-n .., o;,:, ,- o 
~ 0 
VI Z 

"' 



• • PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CARGO CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 3.308.37 3.341 45 3.374,86 3.408 61 3.442 70 3.477,13 3.511,90 3.547,02 3.582,49 3,618,31 

B 2,876 84 2.905,61 2.934,66 2.964,01 2.993,65 3.023,59 3.053,82 3.084,36 3.115,21 3.146,36 

c ).501,60 2.526,62 2.551,88 2.577,40 2.603,17 2.629,21 2.655,50 2.682,05 2,708,87 2.735,96 

PCCS SAÚDEw CLASSE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

CATEGORIA A 3.727 95 3.765,23 3.802 88 3.840,91 3.879,32 3.918 11 3.957,29 3.996,87 4.036 84 4.077,20 
ESPEClALISTA 

EM SAÚDE 8 3.241,70 3.274,11 3.306,85 3.339,92 3.373,32 3.407,05 3.441,12 3.475,54 3.510,29 3.545,39 

c 2.818,87 2.847.05 2.875,52 2.904,28 2.933,32 2.962 66 2.992 28 3.022,21 3.052,43 3.082,95 

~" _p " ' 
CLASSE 25 26 27 28 29 30 31 .' l2 33 '34 

A 4.200,75 4.242,75 4.285,18 4.328,03 4.371 31 4.415,03 " .. 4,459 .. !8 -4~1""7'r.à: 4'548':SL "..4$4 •• .. 

B 3.652,82 3.689,35 3.726,25 3.763 51 3.801,14 3.839,15 '3$77 <$,, 3•[L=. 3".955 48" b"J'.99~-0+ 

c 3.176,37 3.208,13 3.240,21 3.272,62 3.305,34 3.338,39 w~l.37l9t: 'boS~o '3',4~-;~ ~ :t4'7}:9j~ 

CARGO CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 

A 5.293,39 5.346,32 5.399,78 5.453 78 5.508,32 5.563,40 5.619,04 5.675,23 5.731,98 5.789,30· 

B 4.602,94 4.648,97 4.695-46 4,742 42 4.789,84 4.837,74 4.886 12 4.934,98 4.984,33 5.034 17 

c 4.002,56 4.042,59 4.083,01 4.123,84 4.165,08 4.206,73 4.248,80 4,291,29 4.334,20 4.377,54 

PCCSSAÚDE- CLASSE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ESPECIALISTA A 5.964,72 6.024,37 6.084,61 6.145,46 6.206,91 6.268,98 6.331 67 6.394,99 6.458,94 6.523,53 
EM SAÚDE 

MEDICO 8 5.186,71 5.238 58 5.290,97 5.343,88 5.397,31 5.451,29 5.505 80 5.560,86 5.616,47 5.672 63 

c 4.510,18 4.555,29 4.600,84 4,646,85 4.693,32 4.740,25 4.787 65 4.835,53 4.883,88 4.932 72 

CLASSE 25 26 27 28 29 30 <34. .32. '. 33 .. 
34 

~.i,,Ji, t106"' 
.. 

A 6.721,20 6.788,41 6.856,29 6.924 85 6.994,10 7.064.04 .7,ZÍ809 • 7 .. 310,117 

B 5,844,52 5.902,96 5.961,99 6.02161 6.081,83 6.142,65 . 6:.!Mji7 '·'""ª ,lí,,:!!$77 ' 6~39-7,-0(, 

c 5.082,19 5.133,01 5.184,34 5.236,18 5.288,55 s;,,,•~s 
··o: ., 

5.341 43 -S'.ffi'."" ·s,1;, •8 $,$$11'2 

li 

3.654,49 

3.177,82 

2.763,32 

23 

4.117,98 

3.580,85 

3.113,78 

.... 
t,.,, 3,5 "~ 

•. J,;;,,J 
~U34~ 

"'§~l\8"9' 

li 

5.847,19 

5.084,51 

4.421,32 

23 

6.588,76 

5.729,36 

4.982,05 

,, 
7,404 :/$ 

w 

6,465,9& 

5 .. 613""• 

12 

3.691,04 

3.209,60 

2.790,96 

24 

4.159,16 

3,616,66 

3.144,92 

12 

5.905,66 

5.135 36 

4.465,53 

24 

6.654,65 

5.786 65 

5.031,87 

3 

'TI -o o ::i:, 
r- o 
:x: n 
)> • 
V> z ., 

~ 



CARGO CLASSE 

A 

B 

e 

CLASSE 

PCCS A 
ADMINISTRAÇÃO -

B CATEGORIA 
AUXILIAR e 

CLASSE 

A 

B 

e 

CARGO CLASSE 

A 

B 

e 

PCCS CLASSE 
ADMINISTRAÇÃO 

A CATEGORIA 
ASSISTENTE B 

e 

CLASSE 

A 

B 

e 

• • PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO li 

ANEXO VIII - GRADE DE SALÁRIOS BASE - P.C.C.S. - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

(EXCETO CARGOS ESPECÍFICOS SAÚDE E EDUCAÇÃO)- LEI 5975/2010 

lnterníve.s: 1 % - Classe: 15% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.124,85 1.136,10 1.147 46 1.158,94 1.170 53 1.182,23 1.194,05 1.205,99 1.218,05 

978,13 987,91 997,79 1.007,77 1.017,85 1.028 03 1.038,31 1.048,69 1.059,18 

850,55 859,06 867,65 876,32 885,09 893,94 902,88 911 90 921,02 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1.267,51 1.280,19 1.292,99 1.305,92 1.318,98 1.332,17 1.345,49 1.358.94 1.372,53 

1.102,18 1.113,21 1.124,34 1.135,58 l.l46,94 l.l58,4 l l.169,99 1.181 69 1.193,51 

958,42 96801 977,69 987,46 997,34 1.007,31 1.017,38 1.027,56 1.037,83 

'~~ ~ . . 
25 26 27 28 29 30 31 , 32 -~ :tJ. 

: * ~ 

1531*"° ~ 1'54~tt 1.428,26 1.442,55 l.456,97 1.471,54 1.486,26 l.501 12 J.$l~ ll 

1.241,97 1.254,39 1.266,93 l.279,60 1.292,40 1.305 32 ,1;;1• {7 L331.~!ffi• lll44~• 
'* """ 

.. . 
1.079,97 1.090,77 l.101,68 1.112,70 1.123,82 1.135,06 1;r4""41 ~ 1Js1'l!a !.169Ml 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.240,64 1.253,04 1.265,57 1.278,23 1.291,01 1.303,92 1.316,96 1.330,13 1.343,43 

1.078,82 1.089,60 1.100,50 1.111,50 1.122 62 1.133,85 1.145,18 1.156 64 1.168,20 

938,10 947 48 956,96 966,53 976,19 985,95 995,81 1.005,77 1.015,83 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1.397,98 1.411 96 1.426,08 1.440,34 1.454,74 1.469,29 1.483,99 1.498,82 1.513 81 

1.21564 1.227,79 1.240.07 1.252,47 1.265.00 1.277,65 1.290,42 1.303 33 1.316,36 

1.057,07 1.067,65 1.078,32 1.08910 1.100,00 1.111,00 1.122,11 1.133,33 1.144,66 

25 26 27 28 29 30 . 31' 
... 
. --,, ~ .n 

1.575,28 1.591,03 1.606,94 1.623,01 1.639,24 1.655,64 1.!il;i-1; ViilUf r,..;.., 
1.369,81 1.383 51 1.397 34 1.411,32 1.425,43 1.439,68 '.,~ .. ·. J'""" l· :: -~·,.:~ , 

. ·;:;,n.'.t 
1.191,14 1.203,05 1.215,08 l.227,23 l.239,50 1.251,90 1~64.,t,i 1m.QI/ 

10 li 

1.230 23 1.242,54 

l.069.77 1.080,47 

930,23 939,54 

22 23 

1.386 26 1.400,12 

1.205.44 1.217,50 

l.048,21 1.058,69 

k 
~ . •34• . 35 

:1.,."'.2d1 'Ls~t.6, 
1:35832. ·dn.~1 

' 1;f8l ff' 'L1!n•w· 

10 li 

1.356,87 1.370,44 

1.179,88 1.191,68 

1.025,99 1.036,25 

22 23 

1.528,95 1.544,24 

J .329,52 1.342,82 

1.156,11 l.167,67 

~- ', k • \5 

.!.~"", : ... .;; .... ,7 
l·"T1iffi>:Í4! :t,i1s;11 

\ ~ .. , 1;;1m, 

12 

1.254,96 

I.091,27 

948 93 

24 

1.414,12 

1.229,67 

1.069,28 

12 

1.384,14 

1.203,60 

1.046,61 

24 

1.559,68 

1.356,25 

1.179,34 

4 

-n ..., 
o :,o ,- o 
::i: n 
►· V, z 

,o 



• • PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CARGO CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 1.397 79 1.411,77 1.425,89 1.440,14 1.454,55 1.469,09 1.483,78 1.498 62 l.513,61 1.528,74 

B l.215,47 1.227 62 1.239,90 1.252,30 1.264,82 1.277,47 l .290,25 1.303,15 1.316,18 1.329,34 

c 1.056.93 1.067 50 1.078,17 1.088 96 1.099,85 l.l l0,84 1.121,95 1.133,17 1.144,50 1.155,95 

CLASSE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

PCCS A 1.575,06 1.590 82 1.606,72 1.622,79 1.639,02 1.655,41 1.671,96 1.688,68 1.705,57 1.722,63 
ADMINISTRAÇÃO -

B 1.369,62 1.383,32 1.397,15 1.425,23 1.453,88 1.468,42 1.483,10 1.497 93 CATEGORIA AGENTE 1.411,12 1.439,49 

c 1.190,98 1.202,88 1.214,91 l.227,06 1.239 33 1.251,73 1.264,24 1.276,89 1.289 66 1.302,55 

CLASSE 25 26 27 28 29 30 
a 3J" a º'lz a ":ÍJ' o 34 ~ 

t,8840Í 
o ' ~ o:: 

L94(10 A 1.774,82 1.792,57 l.8I0,50 1.828,60 1.846,89 1.865,36 ' lJ)0?.115 l.924 $ 

B 1.543,32 1.558,76 1.574,34 1.590,09 1 605.99 1.622,05 '~3827~ 1:.:;';t,s' ,ãJm'.20" ,iw(oí.' 
c ftl'.l\Í,ÚS' ,,,,..;,,, " ' ' l.4f.i7:75 l.342,02 1.355,44 1.369,00 1.382,69 1.396,51 1.410,48 r Jf..453"22 

CARGO CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 1.985,02 2.004,87 2.024 92 2.045,17 2.065,62 2.086 28 2.107,14 2.128,21 2.149,49 2.170,99 

B 1.726,10 1.743,37 1.760,80 1.778,41 1.796,19 1.814,15 1.832,29 1.850,62 1.869,12 I.887,81 

c l.500.96 1.515,97 1.531,13 1.546,44 1.561,90 1.577 52 1.593,30 1.609 23 1.625,32 1.641,58 

CLASSE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

PCCS A 2.236,77 2.259,14 2.281 73 2.304 55 2.327,59 2.350,87 2.374,38 2.398.12 2.422,10 2.446,32 

ADMINISTRAÇÃO -
CATEGORIA 

B 1.945,02 l.964,47 1.984 11 2.003,95 2.023,99 2.044,23 2.064,67 2.085,32 2.106,17 2.127,24 

TÉCNICO c I.691,32 1.708,23 1.725,31 1.742,57 1.759,99 1.777,59 1.795,37 I.813,32 1.831,46 J.849,77 

':~. ' ' ' 
CLASSE 25 26 27 28 29 30 ll "'tll /4 '34 

A 2.520,45 2.545,65 2.571,11 2.596,82 2.622 79 2.649,02 'Zh)$é5l --~-1, 21,,.;,. '>ns,;.ss 

B 2.191 69 2.213 61 2.235,75 2.258,10 2.280,69 2.303,49 l.!121, ~" ,..,,,~;..,_,,. ~i;,. '"9'1íli" 
c 1.905,82 1.924 88 l.944,13 1.963,57 1.983,20 2.003,04 .~1.ô-ii,01 2:ll43 .,i ~'i,"<;,.,,; i~.1-37. 

li 

1.544,03 

1.342,63 

1.167,51 

23 

1.739,85 

l.512,91 

1.315,58 

35 -~~ · 

J,~'1 

~:::r:704 19 

L48243" 

li 

2.192,70 

1.906,69 

1.657,99 

23 

2.470,79 

2.148,51 

1.868,27 

)S 

l.7'4:14 

2.=•t< 
2,10;2f 

12 

1.559,47 

1.356 06 

1.179 18 

24 

1.757,25 

1.528.04 

1.328,73 

12 

2.214,62 

1.925,76 

1.674,57 

24 

2.495,49 

2.169,99 

1.886,95 

5 

"T1 .., 
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?)!; z 

,o 



• • PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CARGO CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 3.308,37 3.341,45 3.374,86 3.408,61 3.442,70 3.477,13 3.511,90 3.547 02 3.582,49 3.618,31 ,, 
B 2.876 84 2.905,61 2.934,66 2.964,01 2,993,65 3.023,59 3.053 82 3.084,36 3.115,21 3.146,36 

e 2.501,60 2.526.62 2.551,88 2.577,40 2.603,17 2.629,21 2.655,50 2.682,05 2.708,87 2.735,96 

CLASSE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

PCCS A 3.727,95 3.765 23 3,802,88 3.840,91 3.879,32 3.918,11 3,957,29 3.996,87 4.036,84 4.077,20 
ADMINIS1RAÇÃO -

ESPECIALISTA B 3.241,70 3.274 11 3.306,85 3.339,92 3.373,32 3.407 05 3.441,12 3.475,54 3.510,29 3.545,39 

TÉCNICO 1 e 2.818,87 2.847,05 2.875,52 2.904,28 2.933,32 2.962,66 2.992,28 3.022 21 3.052,43 3.082,95 

' ,,,,;;;, ~ 33 
,, -' 

CLASSE 25 26 27 28 29 30 ' 31 ,, 34 . 

A 4.200 75 4.242,75 4.285,18 4.328,03 4.371,31 4.415,03 -4,459Jg;; ?,tsib:1r~ W,4:54.k.:.Í; ·11:,m~;i: 
B 3.652,82 3.689,35 3.726 25 3.763,51 3.801 14 ' 3.839,15 l.&7155, '1JJl631' "'.Ío955AB 3!}95 04' 

e 3.176,37 3.208,13 3.240,21 3.272,62 3.305 34 3.338,39 u1n'Í,Í, :''3-4~5..&. ~ ~ ll,ÍÍ}~;m' }3,473_95: 

CARGO CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 4.466,29 4.510,96 4.556 07 4.601,63 4.647 64 4.694,12 4.741,06 4.788,47 4.836,36 4.884,72 

B 3.883,73 3.922,57 3.961.80 4.001,42 4.04143 4.081,84 4.122,66 4.163 89 4.205,53 4.247.58 

e 3.377,16 3.410,93 3.445,04 3.479,49 3.514,29 3.549,43 3.584,92 3.620,77 3.656,98 3.693,55 

CLASSE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

PCCS A 5.032,73 5,083,06 5.133.89 5,185,23 5.237,08 5.289,45 5.342,35 5.395,77 5.449,73 5.504 22 

ADMINISTRAÇÃO -
ESPECIALISTA B 4.376,29 4.420,05 4.464,25 4.508,89 4.553,98 4.599,52 4.645,52 4.691,97 4.738,89 4.786,28 

TÉCNTC02 e 3.805,47 3.843,52 3.881 96 3.920,78 3.959,99 3.999,59 4.039,58 4.079,98 4.120,78 4.161 98 

' ' " 
CLASSE 25 26 27 28 29 30 ¼1 t '" 32.,~ _'33 -)4, ' 

A 5.671,01 5.727,72 5.785,00 5.842,85 5.901,27 5.960 29 ·@J~jJ9 t6J)8{!"" Jtufl .. 6102)0' 

's,m.59' ' 5,:\399Õ B 4.931,31 4.980,62 5.030,43 5.080,74 5.131,54 5.182,86 áfil!:e!?-B!L '3,31>3 'º 
e 4288,IO 4.330,98 4.374,29 4.418,03 4.462,21 4.506 83 4.$5-oj;."90~ ·•~Ili :,js,i,39 4'6é9ll.l' 

li 

3.654.49 

3.177,82 

2,763,32 

23 

4.117 98 

3.580,85 

3.113 78 

' ' S$ 

"#.640''?4 

~4.03~,m 

1";",_;,,e 

li 

4.933,57 

4.290,06 

3.730,49 

23 

5.559,27 

4.834 15 

4.203,60 

35 
,,6,2M32'. 

,5'1470,r', 

4.7u<13'. 

12 

3.691,04 

3.209,60 

2.790,96 

24 

4.159,16 

3.616 66 

3.144.92 

12 

4.982,90 

4.332,96 

3.767,79 

24 

5.614,86 

4.882,49 

4.245,64 

6 

c3 
!:e 
~ 

-0 

~ 
~ 



CARGO CLASSE 

A 

B 

e 

CLASSE 
PCCS 

ADMINISTRAÇÃO - A 

ESPECIALISTA DE B 
GOVERNO 

e 

CLASSE 

A 

B 

e 

REFERÊNCIA 

VALOR 

CARGO DE 
REFERÊNCIA LIVRE 

NOMEAÇÃO E 
EXONERAÇÃO VALOR 

REFERÊNCIA 

VALOR 

• • PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 

5.293 39 5.346,32 5.399,78 5.453 78 5.508,32 5.563,40 5.619,04 5,675,23 5.731,98 5.789,30 5.847,19 

4.602,94 4.648,97 4.695.46 4.742,42 4.789,84 4.837.74 4.886,12 4.934,98 4.984,33 5.034,17 5.084,51 

4.002,56 4.042,59 4.083,01 4.123,84 4.165,08 4.206,73 4.248,80 4.291,29 4.334,20 4.377,54 4.421,32 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

5.964 72 6.024 37 6.084,61 6.145,46 6.206,91 6.268,98 6.331,67 6.394 99 6.458,94 6.523,53 6.588,76 

5.186,71 5.238,58 5.290,97 5.343,88 5.397,31 5.451,29 5.505,80 5.560,86 5.616,47 5.672,63 5.729.36 

4.510 18 4.555 29 4.600 84 4.646,85 4.693,32 4.740,25 4.787,65 4.835,53 4.883,88 4.932,72 4.982,05 

. . " . . . 
'f ,s,fR' : 25 26 27 28 29 30 ~lz ·n .,33 •3Sf, 

¾ ••• . 
'7.35n.rl, , ;,d<:ik 6.721,20 6.788,41 6.856,29 6.924,85 6.994,IO 7.064,04 ""'/,134"" --,,205Q3• ,7,278;09' . . . 

"'t, 0;" 
Í>.3""' Tp, i;;joa.m; MSS.9t 5.844,52 5.902,96 5,961,99 6.021 61 6.081 83 6.142 65 -:,; º0401 6266 i1 

5.082,19 5.133,01 5.184,34 5.236 18 5.288 55 5.341 43 5,39,ll!S • ·.s . .i.l,,o0 E<"i<o3:ll!' ,~,5$:32 S.613'9d• 

CI C2 C3 C4 cs C6 C7 cs C9 CIO 

I.000,64 1,070,68 1.145,63 1.225,83 1.311,63 1.403 45 1.501,69 1.606,81 1.719 29 1.839 64 

CII Cl2 Cl3 Cl4 CIS Cl6 Cl7 Cl8 Cl9 C20 

1.941,76 2.077,68 2.253,58 2.411,34 2.580,13 2.760 74 2.953 99 3.160,77 3.382,02 3.618,76 

C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 

3.872,08 4.143,12 4.433 14 4.743,46 5.075,50 5.430.79 5.810,95 6.217,71 6.652,95 8.882,95 

12 

5.905,66 

5.135,36 

4.465,53 

24 

6.654,65 

5.786,65 

5.031,87 

7 
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• • PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO III 

ANEXO VII - GRADE DE SALÁRIOS BASE - P.C.C.S. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LEI 5999/2010. 

Ioterníves: I % - Classe: 15% 

CARGO CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 

A 1.240,64 1.253,04 1.265,57 1.278,23 1.291 OI 1.303.92 1.316,96 1.330,13 1.343 43 1.356 87 1.370 44 

B l.078,82 l.089,60 l.100,50 1.111 50 1.122,62 l.l33,85 1.145,18 l.l56,64 1.168,20 1.179,88 l.191,68 

e 938,10 947,48 956,96 966 53 976,19 985,95 995,81 l.005,77 1.015,83 1.025,99 1.036,25 

CLASSE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
PCCS EDUCAÇÃO -

A 1.397,98 l.411,96 1.426,08 1.440,34 1.45474 1.469 29 1.483,99 1.498 82 1.513,81 1.528,95 1.544 24 CATEGORIA 
ASSISTENTE DE 
SERVIÇOS NA 

B 1.215 64 1.227,79 1.240,07 1.252,47 1.265 00 1.277 65 1.290 42 1.303 33 1.316,36 l.329,52 1.342 82 

ESCOLA e 1.057,07 1.067,65 1.078,32 1.089,10 I.10000 1.111,00 1.122,11 1.133,33 1.144 66 1.156,11 1.167,67 

" '33 " ,, 
35 CLASSE 25 26 27 28 29 30 '31 32' 34 

' ' ' 
A 1.575,28 1.591,03 1.606.94 1.623 OI l.639,24 1.655,64 1.672.19 1.68891 f:705 3lf h722M 1'74Ó 09 

1.:.6862 
f ' B l.369,81 1.383,51 1.397 34 1.411,32 1.425,43 1.439,68 1.454"" 1,483 31 l;í98 Í4 L513:12 • 

1':'1~ •• ~ '~1:mo,;, 'r2~Jl3 
' ' e 1.191,14 1.203,05 1.215 08 1.227 23 1.239,50 1.251,90 l;l02,7'r'. "J,315 76 

CARGO CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 

A 1.397,79 1.411,77 1.425,89 1.440 14 1.454,55 1.469,09 1.483,78 1.498,62 1.513,61 1.528.74 l.544.03 

B 1.215,47 1.227,62 1.239,90 1.252,30 1.264,82 1.277,47 1.290,25 1.303,15 1.316,18 l.329,34 1.342,63 

e 1.056,93 1.067,50 1.078 17 1.088 96 1.099 85 1.11084 1.121,95 l.133,17 1.144,50 1.155 95 1.167 51 

CLASSE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

PCCS EDUCAÇÃO - A 1.575,06 1.590,82 1.606 72 1.622 79 
CATEGORIA 

1.639,02 1.655 41 1.671 96 1.688 68 1.705,57 1.722 63 1.739.85 

AGENTE B 1.369,62 1.383 32 1.397,15 1.411 12 1.425 23 1.439,49 l.453,88 1.468,42 1.483,10 1.497 93 1.512,91 

EDUCACIONAL e 1.190,98 1.202,88 1.214 91 1.227,06 1.239 33 1.251,73 1.264 24 1.276,89 1.289,66 1.302 55 1.315 58 

' 

' 
' 35 ·, CLASSE 25 26 27 28 29 30 31 hJ2 $3 34' ' 

A 1.774,82 1.792,57 1.810,50 1.828,60 1.846,89 1.865,36 M849L ;·ai,,••s '\~1M l.94Ll0 booJ1 
B 1.543,32 1.558,76 1.574,34 1.590,09 1.605,99 I.622,05 L6;-1,•27-, ~]~;;_ü 

i "''"º <llfll19,'' 1.11'4:19 

e 1.342,02 J.355,44 1.369,00 1.382,69 1.396,51 1.410,48 )A:1458 ,,.., 1, ,, L,4$l<rÍ 1-467)5 l.41M43 

12 

1.384,14 

1.203,60 

l.046,61 

24 

1.559 68 

1.356 25 

U7934 

12 

1.559.47 

1.356,06 

l.l 79 18 

24 

1.757,25 

1.528 04 

1.328,73 
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• • PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 1.607 46 1.623,53 1.639 77 1.656,17 I.672,73 1.689,45 1. 706,35 1.723.41 1.740,65 1.758,05 

B 1.397,79 1.411,77 I.425,89 1.440,14 1.454.55 l.469,09 1.483,78 1.498 62 1.513,61 1.528,74 

e 1.215,47 1.227,62 1.239,90 1.252,30 1,264,82 1.277,47 1.290,25 1.303,15 l.316 18 1.329,34 

D 1.056,93 1.067,50 1.078,17 1.088,96 1.099,85 l.lI0,84 l.121,95 1.133,17 1.144.50 1.155,95 

CLASSE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ESPECIALISTA EM A 1.811,32 1.829,44 1.847,73 1,866,21 1.884,87 1.903,72 l.922,76 l.941,98 1.961,40 1.981,02 
EDUCAÇÃO~ 

PROFESSORES B 1.575,06 1.590,82 I.606,72 1.622,79 1.639,02 l.655,41 1.671,96 1.688,68 1.705,57 1.722,63 
ADJUNTOS e 1.369,62 1.383,32 1.397,15 1.411,12 1.425,23 1.439,49 l.453,88 1.468,42 1.483.JO 1.497 93 

D 1.190,98 l.202,88 1.214,91 1.227,06 1.239,33 1.251,73 l.264,24 l.276,89 1.289,66 1.302,55 

. . " 
' CLASSE 25 26 27 28 29 30 " ' • ,32 .~3', '34 

A 2.041,05 2.061,46 2.082,07 2;t6,Í'.61'" r!SS.2$ fof-0.16 ' 2-232.2& 2.102,89 2.123 92 2.145,16 

1,u(oJ 
', w 

1.921 IÍ8 u,!110 B 1.774,82 1.792 57 1.810,50 1.828,60 1.846 89 1.865,36 !J,0285 

e 1.543,32 1.558 76 l.574 34 1.590 09 1.605 99 1.622,05 
" V' 

L638?.7 1:65465' -:um.20 ,Y,687 91 

D 1.342,02 1.355,44 1.369,00 I.382,69 1.396 51 1.410,48 .J~Jl\ "4,438,83' L4S322 . J;467 75t, 

CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 2.147,70 2.169,18 2.190,87 2.212,78 2.234,91 2.257,26 2.279,83 2.302,63 2.325,66 2.348,91 

B 1.867,57 1.886,24 1.905,11 1.924,16 l.943,40 1.962,83 1.982,46 2.002,29 2.022,31 2.042,53 

e 1.623 97 1.640,21 1.656,61 1.673,18 1.689,91 l.706,81 1.723,88 l.741,12 1.758,53 l.776 11 

D l.412,15 1.426,27 I.440,53 1.454,94 1.469,49 1.484, 18 l.499,03 l.514,02 l.529 16 1.544,45 

ESPECIALISTA EM CLASSE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
EDUCAÇÃO· 

PROFESSORES A 2.420 09 2.444,29 2.468 73 2.493 42 2.518,35 2.543,53 2.568,97 2.594,66 2.620,61 2.646,81 
TITULARES B 2.104,42 2.125,47 2.146,72 2.168,19 2.189,87 2.211,77 2.233,89 2.256,23 2.278,79 2.301,58 

e 1.829,93 1.848,23 1.866,71 1.885,38 1.904,24 l.923 28 1.942,51 1.961,94 1.981,56 2.001,37 

D l.591,25 1.607 16 1.623,23 1.639 46 1.655,86 1.672,42 1.689,14 1.706,03 I.723,09 1.740 32 

CLASSE 25 26 27 28 29 30 ,<{, 
:' 321'~ "33 ,34 

A 2.727,01 2.754,28 2.781 83 2,809 64 2.837,74 2.866,12 2.ll~7$ 
>¾""~ 

,l,92173 .Í:9Sli)? 2J>8'.-19 

2.511:2() 
' 

2,<0>47 B 2.371,32 2.395,03 2.418,98 2.443,17 2.467,60 2.492,28 2.542-37 2,567 80 

11 

1. 775,63 

1.544,03 

1.342,63 

l.167,51 

23 

2.000 83 

1.739 85 

1.512 91 

1.315,58 

~ j5_~ ~, 

~ 2-254 "* 
L96Q51 
" ' . L704,7? . 
1,4824), 

II 

2.372,40 

2.062,96 

1.793,88 

1.559,89 

23 

2.673,28 

2.324,59 

2.021,38 

l.757,73 

3S 

3.01232 

"l.61941 

12 

1.793~9 

l.559 47 

1.356,06 

1.179,18 

24 

2.020,84 

1.757,25 

1.528,04 

1.328,73 

12 

2.396,12 

2.083,59 

1.811,81 

1.575 49 

24 

2.700,01 

2.347,84 

2.041 60 

1.775,30 
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• • PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

c 2.062i01 2.082,63 I 2.103,46 1 2.124,50 1 2.145,74 1 2.161,20 1,:.-JsK '2:210,)i '1 2,232., 

1.793,06 1.810,99 1 1.829,10 1 1.847,39 1 1.865,86 1 1.884,52 ?;922,40 

CARGO CLASSE l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 5.293 39 5.346,32 5.399 78 5.453,78 5.508 32 5.563,40 5.619,04 5.675,23 5.731,98 5.789,30 

B 4.602,94 4.648,97 4.695,46 4.742,42 4.789 84 4.837,74 4.886,12 4.934,98 4.984,33 5.034,17 

c 4.002,56 4.042,59 4.083,01 4.123,84 4.165,08 4.206,73 4.248,80 4.291,29 4.334,20 4.377,54 

CLASSE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

PCCS EDUCAÇÃO • A 5.964,72 6.024,37 6.084,61 6.145,46 6.206,91 6.268,98 6.331,67 6.394,99 6.458,94 6.523.53 

ESPECIALISTA EM B 5.186 71 5.238,58 5.290,97 5.343,88 5.397.31 5.451,29 5.505,80 5.560,86 5.616,47 5.672,63 
GESTÃO ESCOLAR 

c 4.510,18 4.555 29 4.600,84 4.646,85 4.693 32 4.740,25 4.787,65 4.835,53 4.883,88 4.932,72 

CLASSE 25 26 27 28 29 30 ·"W' .. ,:r·~ ;;w: 3:f * " 
~~'\a i;;; 

A 6.721,20 6.788,41 6.856 29 6.924 85 6.994,10 7.064 04 vsJ;., ' 7)/J((.113 7,1"8 @4 1,:l,\}$'b 

B 5,844,52 5.902,96 5.961,99 6.021,61 6.081,83 6.142,65 g;10:4:.0r •~~u ~~'"''ri:< ·"U!ll..Íll, 
• d 

5.'"'19 s.s.o§ -1,. 5<>•~ c 5.082,19 5.133,01 5.184,3~ 5.236,18 5.288,55 5.341,43 5.3í'4 85 

11 

5.847,19 

5.084,51 

4.421,32 

23 

6.588 76 

5.729,36 

4.982,05 

'"" ',<" ' 

7A:14 3&" 

"6.455 -91! , 

S-611"" 

12 

5.905,66 

5.135,36 

4.465,53 

24 

6.654,65 

5.786,65 

5.Q31,87 
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P.46.944/10 

1 PROC. Ne 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº J 1.405, DE 25 DE NOVEMBRO 2.010 
Regulamenta o artigo 2º da Lei n• 5.975, de OI de 
outubro de 2.010, que cria o Conselho Interno de 
Politica de Administração e Remuneração no Município 
de Bauru -CIP AR 

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

Art. lº 

DECRETA 

Regulamenta o CONSELHO INTERNO DE POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO E REMUNERAÇÃO -
CIPAR órgão permanente de caráter consultivo e opinativo, que atuará na formulação de estratégias e no 
controle de execução da política de administração e remuneração de pessoal na Secretaria Municipal da 
Administração. 

Art. 2° Compete ao conselho fiscalizar, controlar, propor modificações ou regulamentos, procedimentos e o 
desenvolvimento da política de pessoal das Secretarias Municipais e dos órgãos da Administração Direta. 
exceto a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal da Educação. 

Art. 3º No desempenho de suas funções e para atender as suas atribuições, o conselho poderâ solicitar a 
colaboração e a contratação de especialistas ou técnicos em administração pública, necessários para o 
desenvolvimento de projetos específicos ou para emitir pareceres técnicos sobre matérias de interesse da 
Administração Municipal. 

Parâgrafo único. A contratação mencionada no "caput" desse artigo, quando necessária, deverá.. ser efetuada nos tennos da 
Lei Federal n' 8.666, de 21 dejunbo de 1.993. 

Art. 4° O Conselho serâ composto por 04 (quatro) servidores de carreira da Secretaria Municipal da Administração, 
01 (um) servidor de carreira da Secretaria Municipal de Economia e Finanças e 02 (dois) servidores de 
carreira da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos. 

§ l º Dos representantes da Secretaria Municipal da Administração, 02 (dois) membros para a composição do 
Conselho serão eleitos pelos servidores da Secretaria e 02 (dois) indicados pelo Secretário Municipal da 
Administração . 

§ 2' 

§ 3• 

§ 4• 

§ 5• 

§ 6' 

§ 7' 

§ 8' 

§ 9• 

§ 10 

Os demais membros serão indicados pelas respectivas Secretarias de origem. 

Os representantes eleitos terão como suplentes o terceiro e o quarto colocado nas eleições. 

Os membros indicados poderão ser substituídos, a critério do titular da pasta a qual representam. 

'O Presidente do Conselho serâ indicado pelo Chefe do Poder Executivo entre os membros da comissão e o 
Vice-Presidente do Conselho pelos membros do Conselho, com mandato de 02 (dois) anos. 

Em caso de renúncia ou impedimento que tome incompatível o exercício da Presidência pelo titular, esta 
será assumida pelo vice. 

Na impossibilidade do Vice-Presidente assumir de maneira permanente a presidência, ou em caso de 
renúncia, esta será ocupada por membro eleito pelos membros do Conselho. ..,, 

As eleições dos membros da Secretaria Municipal da Administração obedecerão o regulamento 
estabelecido por Comissão Eleitoral que será constituída especialmente para esse fim. 

Poderão candidatar-se ao Conselho, servidores estâveis com pelo menos 03 (três) anos de efetivo exercício 
na Secretaria Municipal da Administração e que não tenha sofrido penalidade administrativa, nos últimos 
05 (cinco) anos. 

O Conselho será renovado a cada 02 (dois) anos, através de novas eleições e indicações de seus membros. 
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PROC.Ne,_~~...+-!~;"-

FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. 11.405/10 

§ 11 Não haverá impedimento para os membros candidatarem-se à reeleição nem a renovação dos membros 
indicados. 

Art. 5° O Conselho terá como seu membro nato o Diretor do Departamento de A vali ação Funcional. com direito a 
voz e sem direito a voto. 

Parágrafo único. Quando o Diretor mencionado no "caput" desse artigo não pertencer ao quadro de servidores efetivos da 
Prefeitura Municipal de Bauru, o Conselho terá como seu membro nato o Diretor de Divisão de Avaliação. 

Art. 6° O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, permitida a recondução e a reeleição. 

Art. 7° 

§ 1 o 

§ 2' 

Art. 8° 

Art 9" 

Art 10 

Art. 11 

As eleições dos Conselheiros representantes dos servidores serão feitas diretamente na Secretaria Municipal 
da Administração, com os servidores efetivos abrangidos pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários da 
Administração e com voto facultativo. 

Para que sejam consideradas válidas, deverão votar no mínimo 50% (cinqüenta por cento) dos servidores 
citados no "caput". 

Caso não haja o quórum mínimo de eleitores, fica facultado ao Secretário Municipal da Administração a 
escolha dos servidores representantes. 

Sob a responsabilidade da Secretaria Municipal da Administração deverá ser fonnada comissão para 
proceder às eleições. 

Após a instalação do Conselho deverá ser elaborado dentro de 30 (trinJa) dias o seu Regimento Interno, que 
será instituído por ato do Chefe do Poder Executivo. 

As decisões do Conselho serão submetidas à aprovação do Secretário Municipal da Administração, 
respeitando-se os requisitos para o ato administrativo, na forma da Lei. 

Este Decreto regulamentador entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 25 de novembro de 2.010 . 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRET ÁRJO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS . . 
RENATO GRAGNANI BARBOSA DA SILVA 

SECRET ÁRJO DA ADMINISTRAÇÃO 

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

ANDRÉA MARIA LIBERA TO 
RESPONDENDO PELO DO DEPARTAMENTO 

DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNI~~.JE~ ] 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 11.686. DE 18 DE OUTUBRO DE 2.011 
Aprova o Regimento Interno do Conselho Interno de 
Política de Administração e Remuneração - CIPAR. 

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

Art. 1 º 

Art. 2° 

DECRETA 

Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Interno de Política de Administração e 
Remuneração - CIPAR, criado através da Lei Municipal nº 5.975, de OI de outubro de 2.010, 
conforme Anexo I, que é parte. integrante deste Decreto,. 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 18 de outubro de 2.011 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

RICHARD VENDRAM!Nl 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

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

GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO 
DIRETORA DO DEPAR1'AMENTO DE COMÚNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

1 
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Art. 1 º 

Art. 2º 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

1 PROC. N2 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONSELHO INTERNO DE POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO 
E REMUNERAÇÃO-CIPAR. 

REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO! 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

O CONSELHO INTERNO DE POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO E REMUNERAÇÃO -
CIPAR, nos termos da ConstiÍuição Federal, art. 39, é um órgão colegiado permanente de caráter 
consultivo e opinativo, que atuará na formulação de estratégias e no controle de execução da 
política de administração e remuneração de pessoal na Secretaria Municipal da Administração, 
nos termos da Lei nº 5.975, de OI de outubro de 2.010, regulamentada pelo Decreto nº 11.405, 
de 25 de novembro de 2.01 O • 

Compete ao Conselho fiscalizar, controlar, propor modificações ou regulamentos, procedimentos 
e o desenvolvimento da política de pessoàl das .Secretarias Municipais e dos ·órgãos da 
Administração Direta, exceto da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal da 
Educação. 

Tendo em vista seu caráter representativo, poderá servir como um fiírum de discussões, 
mantendo ainda intercâmbio com associações e outros órgãos governamentais e não 
governamentais, no sentido de promover, incentivar e sugerir a realização de eventos ligados à 
administração e ao desenvolvimento de pessoal. 

O Conselho poderá requerer dos conselhos, comissões, órgãos da Administração Direta e das 
Secretarias Municipais o envio de pareceres, de documentos, de especialistas e demais 
informações necessárias para o desempenho de suas funções e para atender as suas atribuições. 

O Conselho poderá solícitar a colaboração e a contratação de especialistas ou técnicos em 
administração pública, necessários para o desenvolvimento de projeto_s específicos ou para emitir 
pareceres técnicos sobre matérias de interesse da Administr_ação Municipal. 

Parágrafo único. A contratação mencionada no "capuf' deste artigo, quando necessária, deverá ser efetuada nos 
termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 . 

Art. 6º O Conselho deverá zelar pelo controle da legalidade e constitucionalidade da Lei nº 5.975, de OI 
de outubro de 2.010 e respectivas alterações. 

Parágrafo único. Todas as propostas de alterações referentes à política de administração e remuneração, 
relacionadas na lei mencionada no "caput" deste artigo, deverão ser analisadas pelo Conselho 
Interno de Política de Administração e Remuneração-CIP AR. 

Art. 7° 

Art. 8° 

CAPÍTULO II 
DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO 

~ 

Compete ao Presidente do Conselho, ser o elo entre o Conselho Interno de Política de 
Administração e Remuneração -CIP AR e a Secretaria Municipal da Administração, atuando nas 
discussões do Conselho e dando prosseguimento administrativo às suas deliberações e 
solicitações. 

Compete ao Presidente ainda, a função <;!e coordenar as atividades do Conselho Interno de 
Política de Administração e Remuneração - CIPAR, assim comq oficializar suas deliberações, 
solicitações e comunicados junto à Secretaria Municipal da Administração e demais órgãos e 
entidades da Administração Pública Municipal. 

2 
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Art. 9° 

Art. 10 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

Art. 15 

f PROC. N2 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO-DE SÃO PAULO 

Os oflcios e comunicados serão subscritos pelo Secretário Municipal da Administração e pelo 
Presidente do Conselho, quando necessária a deliberação conjunta da Secretaria Municipal da 
Administração e do Conselho Interno de Política de Administração e Remuneração - CIP AR. 

Compete ao Presidente e, na sua ausência, ao Vice-Presidente ou substituto legal, dar publicidade 
aos atos e expedientes do Conselho. 

Cabe à Presidência aprovar as pautas e atas de reuniões, organizadas pela Secretaria do 
Conselho. 

CAPÍTULO III 
DA SECRETARIA DO CONSELHO 

Na primeira sessão, serão indicados pela Presidência, dentre os conselheiros, o primeiro e o 
segundo secretário, cuja indicação acompanhará a duração do mandato dos conselheiros . 

Cabe ao Primeiro Secretário e, na sua ausência, ao Segundo Secretário, acompanhar os trabalhos, 
posicionando o Presidente do Conselho sobre a evolução das atividades; providenciar a logística 
completa para as reuniões; encaminhar, em tempo hábil, as matérias pertinentes; registrar 
formalmente as reuniões; redigir as atas e os atos regimentais necessários à disseminação das 
comunicações das deliberações e resoluções do Conselho, mantendo sob sua guarda esses 
documentos; arquivar internamente todas as atas das reuniões do Conselho e toda a 
documentação que embasa as reuniões; arquivar e fazer publicar as atas das reuniões do 
Conselho. 

CAPÍTULO IV 
DAS SESSÕES 

As sessões do colegiado serão ordinárias e extraordinárias. 

As sessões ordinárias realizar-se-ão no mínimo uma vez ao mês, preferencialmente na primeira 
semana, em dia e hora fixados pela Presidência do Conselho, ouvidos os membros. 

Parágrafo único. As sessões ordinárias poderão ser suspensas a juízo do Presidente, no caso de esgotar-se a pauta 
dos trabalhos ou devido à inexistência de fato que a justifique. 

Art. 16 

Art. 17 

Art. 18 

As sessões extraordinárias poderão ser marcadas em dia e horário de expediente, sempre por 
convocação da Presidência, por iniciativa desta ou requerimento de metade mais um dos 
integrantes do Conselho, sendo vedados debates ou deliberações a respeito de qualquer matéria 
não contemplada expressa e previamente na convocação. 

As sessões serão presididas pelo Presidente do Conselho. 

As sessões deverão ser convocadas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. 

Parágrafo único. As sessões extraordinárias, em caráter de urgência, poderão ser convocadas sem prazo pré
determinado pelo Presidente do Conselho, mediante a fundamentação da proposição. 

Art. 19 As sessões serão instaladas com maioria absoluta, ou seja, com a presença de, no mínimo, metade 
mais um dos conselheiros em efetivo exercício. 

Parágrafo único. Os trabalhos serão registrados em atas das sessões, que serão encerradas pelo Presidente ou pelo 
Secretário. 

Art. 20 As sessões ordinárias serão divididas em duas partes: expediente e ordem do dia. 

3 
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Art 21 

Art 21 

Art, 23 

Art, 24 

Art, 25 

§ lº 

§ 2º 

I:~;· -1:ei?i:sl 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO,DE SÃO PAULO 

CAPÍTULO V 
DO EXPEDIENTE 

Constarão do expediente os seguintes itens: 

I -

II -

lII. 

IV -

V-

discussão e aprovação da ata da sessão anterior; 

comunicação e justificação da ausência de conselheiros; 

comunicações dos conselheiros; 

apresentação de projetos e programas a serem discutidos pelo Conselho; 

votação; 

VI- leitura abreviada e discussão de documentos para ciência do Conselho e ulteriores 
providências, 

CAPÍTULO VI 
DA ORDEM DO DIA 

Findo o expediente, o Presidente dará inicio à discussão e votação da ordem do dia organizada 
pela Presidência, que dela dará conhecimento, por escrito, aos conselheiros, antes do início da 
sessão, sendo que a matéria constante da pauta do dia obedecerá a seguinte ordem: 

I - matéria em regime de urgência; 

II - votação e discussão adiadas; 

Ili - demais matérias, segundo o critério de antiguidade do processo, 

O deferimento dos pedidos de urgência dependerá da aprovação dos conselheiros, 

A ordem do dia poderá ser suspensa ou alterada mediante aprovação dos conselheiros nos casos 
de: 

1 - Inclusão de matéria relevante; 

II - Inversão preferencial; 

IJI - Adiamento; 

IV - Retirada de pauta, 

O adiamento da discussão ou votação será deferido por requerimento verbal e não poderá 
exceder a duas sessões ordinárias. 

O adiamento da votação só poderá ser requerido antes da votação, 

Caso o Conselho considere incompleta a análise técnica, a votação poderá ser prorrogada por, no 
máximo, mais uma sessão ordinária. 

É vedado o segundo adiamento de matéria a requerimento de qualquer conselheiro, 
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Art. 26 

IPROC. N~ 
FOLHAS 1:;1~B-

PREFEIJ'URA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CAPÍTULO VII 
DA DISCUSSÃO 

Apresentado o assunto em pauta e colocado em discussão pelo Presidente será concedida a 
palavra inicialmente ao relator, se designado, e posteriormente, aos conselheiros que a 
solicitarem. 

Parágrafo único. O relator do processo será indicado pelo Presidente. 

Art. 27 Serão concedidos os seguintes prazos para debates: 

I - ao relator, o tempo necessário para a leitura do seu relatório e voto; 

II - aos demais conselheiros, dez minutos. 

Parágrafo único. Não havendo mais debates, o Presidente encerrará a discussão da matéria e procederá a votação. 

Art. 28 

Art. 29 

Havendo voto de divergência: 

I - se minoritário, constará em ata as razões da discordância; 

II - vencido o voto divergente, parcial ou integral ao voto do relator, o Presidente designará 
um dos conselheiros para que se faça o registro das razões do voto. 

CAPÍTULO VIII 
DA VOTAÇÃO 

As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples. 

Parágrafo único. As votações poderão ser simbólicas, sendo solicitado pelo Presidente que os conselheiros a favor 
permaneçam como estão manifestando-se apenas os discordantes. 

Art. 30 

Art. 31 

Art. 32 

As deliberações do Conselho deverão constar não apenas das atas das sessões, mas também dos 
processos a que se referem, assinadas pelo Presidente e pelo relator da redação final. 

CAPÍTULO IX 
DAS COMISSÕES CONSULTIVAS 

O Conselho poderá criar comissões temporárias, de caráter consultivo, destinadas a finalidades 
específicas. .. •.. , 

As comissões poderão ser integradas por convidados, quando necessário, e por membros do 
Conselho. 

A composição de cada comissão será decidida nas sessões, considerando as finalidades 
especificas a que se destinarão. 

CAPÍTULO X 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

As deliberações e os processos do Conselho terão caráter público, na forma da lei. 

Compete à Secretária do Conselho autorizar vista dos autos de processos comuns aos possíveis 
interessados. 
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§ 3º 

Art. 33 

Art. 34 

J;~~· !3SE3g 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Compete à Presidência do Conselho determinar quais sejam os processos de caráter sigiloso, bem 
como autorizar vista deste aos interessados. 

Os interessados poderão solicitar vista ou cópias dos autos processuais mediante requerimento 
protocolado ao Conselho lntemo de Política de Administração e Remuneração - CIP AR. 

O Conselho lntemo de Política de Administração e Remuneração -CIPAR, poderá se manifestar 
sobre decisões anteriores à sua constituição, em casos de sua competência. 

O Conselho Interno de Política de Administração e Remuneração - CIPAR, decidirá sobre os 
casos omissos neste Regimento, dentro de sua competência legal. 

Parágrafo único. As decisões sobre interpretação do presente Regimento, bem como os casos omissos, serão 
registrados em ata e publicados no Diário Oficial do Mw1icfpio, podendo constituir precedentes 
para julgamentos. 

Art 35 

Art. 36 

Os membros titulares devem comunicar à Secretaria deste Conselho sua ausência nas reuniões 
com antecedência mínima de 24 horas, para que o respectivo suplente seja convocado. 

O presente Regimento entra em vigor na data de sua publicação. 
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P.12.718111 

1 PROC. N2 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO N' 13.022, DE 07 DE MARÇO DE 2.016 
Altera o § 2° do Decreto Municipal nº 11.405, de 25 
de novembro de 2.010, que cria o Conselho Interno de 
Política de Administração e Remuneração do 
Município de Bauru - CIP AR. 

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. 2º 

DECRETA 

O § 2°, do art. 7º do Decreto Municipal nº 11.405, de 25 de novembro de 2.010 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 7° ( ... ) 
( ... ) 

§ 2° Caso não haja o quórum mínimo de eleitores e/ou de candidatos, fica facultado ao Secretário 
Municipal da Administração a escolha dos servidores representantes, a ser ratificada pelo Prefeito 
Municipal." (NR) 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 07 de março de 2.016. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURfCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURfDICOS 

LUIZ CÉLIO BUCCERONI 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

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

ANDRÉA MARIA LIBERA TO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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P. 12.718/11 

!:~~;· ,iJ ~ l1,, & 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO N" 13.220, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2.016 
Designa membros titulares e suplentes para compor o 
Conselho Interno de Política de Administração e 
Remuneração (CIP AR). 

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

Art. l" 

Art. 2° 

Art. 3° 

DECRETA 

Conforme previsto no art. 2º da Lei Municipal nº 5.975, de OI de outubro de 2.010, são designados para 
compor o Conselho Interno de Política de Administração e Remuneração (CIP AR), no exercício 2.016/2.018, 
os seguintes servidores: 

MEMBROS TITULARES: 
David José Françoso - Secretaria Municipal da Administração; 
Everson Demarchi - Secretaria Municipal da Administração; 
Ricardo Pereira Tharne - Secretaria Municipal da Administração; 
Donizete do Carmo dos Santos - Secretaria Municipal da Administração; 
Maurício Pontes Porto- Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos; 
Ricardo Chamma- Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos; 
Marcos Roberto da Costa Garcia- Secretaria Municipal de Economia e Finanças. 

MEMBROS SUPLENTES: 
Priscilla de Oliveira Ferasoli - Secretaria Municipal da Administração; 
Ilaine Nicotino - Secretaria Municipal da Administração; 
Rosemeire Lopes Pinto - Secretaria Municipal da Administração; 
Lucilene Alves Guerra- Secretaria Municipal da Administração; 
Denise Baptista de Oliveira- Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos; 
Marisa Botter Adorno Gebara- Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos; 
Ana Maria Ferreira Carvalho - Secretaria Municipal de Economia e Finanças. 

Fica nomeado como Presidente do Conselho o Servidor David José Françoso, RG nº 14.668. 798. 

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 04 de novembro de 2.016. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

EVERSON DEMARCHI 
SECRETÁRIO DA ADMÍNISTRAÇÃO 

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

ANDRÉA MARIA LIBERATO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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P. 12.718/11 

[:~~~ :'.
3~B~.W 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO N° 13.325. DE 01 DE FEVEREIRO DE 2.017 
Designa membros titulares e suplentes para compor o 
Conselho Interno de Política de Administração e 
Remuneração (CIP AR). 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

DECRETA 

Confonne previsto no art. 2º da Lei Municipal nº 5.975, de O l de outubro de 2.010, são designados para 
compor o Conselho Interno de Política de Administração e Remuneração (CIP AR), no exercício 2.016/2.018, 
os seguintes servidores: 

MEMBROS TITULARES: 
Donizete do Canno dos Santos - Secretaria Municipal da Administração; 
Lucilene Alves Guerra- Secretaria Municipal da Administração; 
Ricardo Pereira Thame - Secretaria Municipal da Administração; 
Rosemeire Lopes Pinto - Secretaria Municipal da Administração; 
Maurício Pontes Porto - Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos; 
Ricardo Chamrna- Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos; 
Marcos Roberto da Costa Garcia - Secretaria Municipal de Economia e Finanças. 

MEMBROS SUPLENTES: 
Elisângela Aparecida Rodrigues Borges - Secretaria Municipal da Administração; 
Tatiane Bertocco da Silva - Secretaria Municipal da Administração; 
Ilaine Nicolino - Secretaria Municipal da Administração; 
Priscilla de Oliveira Ferasoli - Secretaria Municipal da Administração; 
Denise Baptista de Oliveira - Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos; 
Marisa Botter Adorno Gebara - Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos; 
Everson Dernarchi - Secretaria Municipal de Economia e Finanças. 

Fica nomeado como Presidente do Conselho o Servidor Donizete do Carmo dos Santos, RG nº 27.997.594-6. 

Fica revogado o Decreto nº 13.220, de 04 de novembro de 2.016 . 

Bauru, 01 de fevereiro de 2.017. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETIA 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

DAVID JOSÉ FRANÇOSO 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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!"°'-"' -<1j li gb f-' 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 13.413, DE 30 DE MAIO DE 2.017 
Designa membros titulares e suplentes para compor 
o Conselho Interno de Política de Administração e 
Remuneração (CIPAR). 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5 I da Lei 
Orgânica do Município de Bauru, 

Art. 1° 

Art. 2° 

DECRETA 

Ficam designados para compor o Conselho Interno de Política de Administração e Remuneração (CIP AR), 
no exercício 2.016/2.018, em substituição aos membros designados pelo Decreto Municipal nº 13.325, de 01 
de fevereiro de 2.017, pela Secretaria dos Negócios Jurídicos, os servidores abaixo: 

MEMBROS TITULARES: 
Denise Baptista de Oliveira- Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos; 
Gabriela Lucarelli Rocha- Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos. 

MEMBROS SUPLENTES: 
Ricardo Chamma - Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos. 
Maurício Pontes Porto - Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos. 

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 30 de maio de 2.017. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

DAVID JOSÉ FRANÇOSO 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 14.123, DE 14 JANEIRO DE 2.019 
Designa membros titulares e suplentes para compor 
o Conselho Interno de Política de Administração e 
Remuneração - CIP AR. 

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

Art. !º 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

DECRETA 

Confonne previsto no art. 2º da Lei Municipal nº 5.975, de OI de outubro de 2.010, são designados para 
compor o Conselho Interno de Política de Administração e Remuneração - CIPAR, no exercício 2.019 e 2.020, 
os seguintes servidores: 

1 - MEMBROS TITULARES: 
a) Donizete do Carmo dos Santos - Secretaria Municipal da Administração; 
b) Priscila Arruda Saio - Secretaria Municipal da Administração; 
e) Ilaine Nicolino- Secretaria Municipal da Administração; 
d) Rosemeire Lopes Pinto - Secretaria Municipal da Administração; 
e) Denise Baptista de Oliveira- Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos; 
t) Gabriela Lucarelli Rocha-Secretaria Municipa1 dos Negócios Jurídicos; 
g) Marcos Roberto da Costa Garcia- Secretaria Municipal de Economia e Finanças. 

II - MEMBROS SUPLENTES: 
a) Lucilene Alves Guerra- Secretaria Municipal da Administração; 
b) Ricardo Pereira Thame- Secretaria Municipal da Administração; 
e) Marcela Palaro - Secretaria Municipal da Administração; 
d) Daniela Teixeira Viudes - Secretaria Municipal da Administração; 
e) Bemadette Covolan Ulson - Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos; 
f) Miguel Feres Guedes - Secn:taria Municipal dos Negócios Jurídicos; 
g) Everton de Araújo Basílio - Secretaria Municipal de Economia e Finanças. 

Fica nomeada como Presidenta do Conselho a servidora llaine Nicolino. 

Fica revogado o Decreto Municipa1 nº 13.325, de 01 de fevereiro de 2.017. 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação . 

Bauru, 14 de janeiro de 2.019. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

DAVID JOSÉ FRANÇOSO 
SECRET ÁRJO DA ADMINISTRAÇÃO 

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

DANlLO AL TAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio~ttor do presente processo o Vereador: 

~~-~\ 
Em 0 2-de ~ 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Presid nte 

de 2019. 

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

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

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 

02 de julho de 2019. 

íl 
1 
1 
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Praça D. Pedro li, 1-50 -Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇAO 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. 

Membro 

É o nosso parecer. 

i 

DAVI DA SILVA 

Sala de Reuniões, em 

02 de julho de 2019. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 



• 

• 

~ÔD!/D'a~ . 
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: 

~aí~ ~Áh . 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER 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. 

W\(À. 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃODE 
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 restriçao quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

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

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
03 de julho de 2019. 

Y. 

; . (/V'C,... 

C IARA RANIE BASSETTO 
R~latora 

MILTON CÉSAR DE SOU 
Membro 

r-

ROO PELISSARO LOQUETE 
Membro 

P11b~daPàm 
Oiáiaotiilll!ala 
DíaJl}ot~•.. a~ -
aRErorMTLaJIM) 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C!,)RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 02 

(duas) Sessões Ordinárias, a requerimento do 

Vereador Marcos Antonio de Souza, em 

Sessão Ordinária realizada em 15 de julho de 

2019, devendo retornar à pauta na Sessão 

Ordinária convocada para o dia 29 de julho de 

2019 . 

Bauru, 16 de julho de 2019. 

JO 

P sidente 
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SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BAURU E REGIÃO-SINSERM 

Of. 81/19SIN 

Excelentíssimo Senhor 

Bauru/SP, 15 de julho de 2019. 

Câmara Mu ,irJpal àe B,;iuru 
Diretoria de \paio Leglslat1vo 

1 5 JUL 1019 

EN1RA0A 
1-:, L4S 1a\ /9..<LL:1 '· Hora,;:;;u=-' 

V 

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

Está pautado hoje, em primeira discussão, o Processo n° 
138/19, referente ao Projeto de Lei n° 46/19 de Autoria do Prefeito 
Municipal de Bauru, que dispõe sobre a composição do Conselho Interno de 
Política de Administração e Remuneração -CIPAR. 

Tendo em vista tratar-se de matéria de extrema 
relevância à vida funcional dos Servidores Públlcos Municipais de Bauru, 
requer esta Entidade Sindical a subscrição por Vossa Excelência, ou 
por outro Excelentíssimo Vereador dessa Casa de Leis. a subscrição 
da seguinte Emenda Substitutiva ao artigo 1 ° do referido Projeto 
de Lei nº 92/17: 

"Art. 1° Altera o caput do art. 2° da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 
2.010, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 2° O Conselho Interno de Política de Administração e Remuneração -
CIPAR, em conformidade com o art. 39 da Constituição Federal, será composto 
por servidores municipais efetivos, sendo 04 (quatro) da Secretaria Municipal 
da Administração, 01 (um) da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, 02 
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SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BAURU E REGIÃO-SINSERM 

FOLHAS _ _AO 
(dois) da Secretaria Municipal dos Negócios Jurí ICOS, ITdõisfcu~a:6:e=c""·re=ffiirià' 
Municipal de Saúde e 02 (dois) da Secretaria Municipal da Educação, Indicados 
pelos respectivos Secretários, mais 04 (quatro) da Secretaria Municipal da 
Administração, 01 (um) da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, 02 
(dois) da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, 02 (dois) da Secretaria 
Municipal de Saúde e 02 (dois) da Secretaria Municipal da Educação, eleitos por 
seus respectivos pares e regulamentado por Decreto." 

Como dito acima, a composição proposta no texto original 
do Projeto de Lei n° 46/19, implica na indicação unilateral dos servidores 
efetivos, que comporão o CIPAR, pelos Secretários de Governo, excluindo a 
participação de representantes eleitos pelo conjunto dos servidores 
públicos municipais . 

A Emenda ora proposta visa garantir a composição 
paritária e isonômica de participação na CIPAR. pois. em que pese 
o caráter não deliberativo do referido colegiado, trata-se de órgão 
representativo que tem por escopo a discussão de pautas 
importantes como proposituras de procedimentos no 
desenvolvimento de políticas de pessoal, merecendo ampla 
discussão e representação equitativa entre a Administração 
Municipal e representantes dos Servidores Públicos Municipais de 
Bauru. 

Solicitamos também a Vossa Excelência, que seja dada 
divulgação do presente ofício aos demais Vereadores dessa Nobre Casa de 
Leis. 

Assim sendo, contando com vossa presteza, cordialmente 
• apresentamos nossas saudações. 

Atenciosamente 

Diretor do SINSERM 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA, 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU 
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Of.DAL.SPL.PM. 111/19 

Bauru, 17 de julho de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Atendendo requerimento do Vereador Marcos Antonio de 

Souza, vimos solicitar a Vossa Excelência que convoque os Senhores Secretários 

Municipais da Administração, David José Françoso, e das Administrações Regionais, 

Donizete do Carmo dos Santos, bem como os senhores servidores Priscila Arruda 

Sato, llaine Nicolino e Rosemeire Lopes Pinto (Secretaria Municipal da 

Administração), Ora. Denise Baptista de Oliveira e Ora. Gabriela Lucarelli Rocha 

(Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos) e Marcos Roberto da Costa Garcia 

(Secretaria Municipal de Economia e Finanças), para que participem de reunião da 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação no dia 30 de julho de 2019, às 09 horas, 

para discussão referente à proposta de Emenda Modificativa sugerida pelo 

SINSERM ao Projeto de Lei nº 46/19, processado sob nº 138/19, que altera a 

redação do Art. 2° da Lei nº 5975, de 01 de outubro de 2010; revoga os Arts. 2° e 24 

da Lei nº 5950, de 02 de agosto de 2010; e revoga o Art. 2°, seu parágrafo único e 

art. 24 da Lei nº 5999, de 30 de novembro de 2010, que dispõem sobre os Planos de 

Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Públicos Municipais (CIPAR) . 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos apresentando 

nossos renovados protestos de consideração. 

J 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 
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Of.DAL.SPL.DI. 91/19 

Bauru, 17 de julho de 2019. 

Prezados Senhores: 

Atendendo solicitação do Vereador Marcos Antonio de Souza 

vimos convidar Vossas Senhorias para que participem de reunião da Comissão de 

Justiça, Legislação e Redação no dia 30 de julho de 2019, às 09 horas, para 

discussão referente à proposta de Emenda Modificativa sugerida ao Projeto de Lei 

nº 46/19, processado sob nº 138/19, que altera a redação do Art. 2° da Lei nº 5975, 

de 01 de outubro de 2010; revoga os Arts. 2° e 24 da Lei nº 5950, de 02 de agosto 

de 2010; e revoga o Art. 2°, seu paràgrafo único e art. 24 da Lei nº 5999, de 30 de 

novembro de 2010, que dispõem sobre os Planos de Cargos, Carreiras e Salários 

dos Servidores Públicos Municipais (CIPAR). 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos apresentando 

nossos renovados protestos de consideração . 

AO 

SINSERM 

NESTA 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 02 

(duas) Sessões Ordinárias e 01 (uma) Sessão 

Extraordinária, a requerimento do Vereador 

Marcos Antonio de Souza, em Sessão 

Ordinária realizada em 29 de julho de 2019, 

devendo retornar à pauta na Sessão Ordinária 

convocada para o dia 12 de agosto de 2019 . 

Bauru, 30 de julho de 2019. 

J 

P esidente 

Publicaçro da Pauta no 
Diário Cficizl ~e 82uru 
Dia j0 _.!i,I ~ ás fl5. ~--'-),____. 

OIRETORf 010 LEGISLATIVO 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 02 

{duas) Sessões Ordinárias, a requerimento da 

Vereadora Teima Regina da Cunha Gobbi, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 12 de agosto 

de 2019, devendo retornar à pauta na Sessão 

Ordinária do dia 26 de agosto de 2019. 

Bauru, 13 de agosto de 2019 . 

Publ:c2ç20 da P~~,, o 
Diáric Oficial de oür 

Dia _ __/_~.--+-

• C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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OF. EXE Nº 276/19 
E-doe. 41.197 / 17 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câ"'ª'" Mt >irir,al defüiuru 
Diretoria de ~polo Legislativo 

1 5 A60. 2019' 

E_~ T RAD 
Hê '!J ~ _(11 

Bauru, 12 de agosto de 2.019. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência · to de Lei nº 46/19 - Substitutivo, que 
Altera a redação do art. 2° da Lei Municipal nº 5.975, de OI de o ubro de 010; inclui o art. 2°-A à Lei Municipal 
nº 5.975, de OI de outubro de 2.010, revoga os arts. 2º e 24 d ei Municip I nº 5.950, de 02 de agosto de 2.010; e 
revoga o art. 2°, seu parágrafo único e art. 24 da · 0 .999, d 30 de novembro de 2.0 !O, que dispõem 
sobre os Planos de Cargos, Carreiras e Sal dos Servi res Públic M icipais. 

Atenciosas Saud oes, 

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

A 
D.A.L 
P/ leitura no ExpF>dlente 
da Sess~o Ordin.'.1ia do 
dia -1.L}_~ _j_!__ 
.em;::thl,'_&_!-+-4' 

Anexos: Cópia da Lei Municipal nº 5.950/I0; Cópia da Lei Municipal nº 5.975/10; Cópia da ei Municipal nº 
5.999/10; Cópia da Lei Municipal nº 6.692/!5; Cópia do Decreto Municipal nº 11.405/10; C ia do Decreto 
Municipal nº 11.686/l l; Cópia do Decreto Municipal nº 13.022/16; Cópia do Decreto Municip I nº 13.220/16; 
Cópia do Decreto Municipal nº 13.325/!7; Cópia do Decreto Municipal nº 13.413/17; Cópia do Decreto Municipal 
nº 14.123/!9. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

E-Doe. nº41.197/17 
PROJETO DE LEI Nº 46/19 - Substitutivo 
Altera a redação do art. 2º da Ld 
Municipal nº 5.975, de OI de 
outubro de 2.0IO; inclui o art. 2º-A 
à Lei Municipal nº 5.975, de OI de 
outubro de 2.010, revoga os arts. 
2º e 24 da Lei Municipal nº 5.950, 
de 02 de agosto de 2.010; e revoga 
o art. 2°, seu parágrafo único e art. 
24 da Lei Municipal nº 5.999, de 
30 de novembro de 2.010, que 
dispõem sobre os Planos de 
Cargos, Carreiraç; e Salários dos 
Servidores Públicos Municipais . 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3º 

Art. 4° 

Art. 5° 

Altera o caput do art. 2º da Lei Municipal nº 5.975, de OI de outubro de 2.010, que passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 2° O Conselho Interno de Polltica de Administraç;ão e Remuneração - CIPAR, em 
confonnidade com o Art. 39 da Constituição Federai, será comr,osto por servidores 
municipais efetivos, sendo 04 (quatro) da Secretaria 1'.-iuuicipal da Administração, 02 
(dois) da Secretaria Municipal de Economia e Finançiu. 02 ( dois) da Secrersria Municipal 
dos Negócios Jurídicos, 02 (dois) da Secretaria Municipal dr Saúde e 02 (dois) da 
Secretaria Municipal da Educação." (NR) 

Inclui o art. 2°-A ao art. 2° da Lei Municipal nº 5.975, de O 1 de outubro de 2.01 O, com a seguinte redação: 

"Art. 2º-A O Conselho Jnterno de PoHtica de Administraça0 e Rt:muncração - CIPAR deverá ser 
composto em 50% (cinquenta por cento) de sua totalidade por membros eleitos pelos 
servidores das suas respectivas Secretaria,;; de origem, os demitis membros deverão ser 
indicados pelos respectivos Secretários e regulaml!ntado por Decreto.·• (NR) 

Revoga os arts. 2° e 24 da Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2.010, que passam a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 2° 

( ... ) 

Art.24 

REVOGADO. 

REVOGADO." (NR) 

Revoga o art. 2°, seu parágrafo único e o art. 24 da Lei Municipal nº 5.999, de 30 d~ novembro de 2.0W, que 
passam a ter a seguinte redação: 

"Art. 2° REVOGADO. 

Parágrafo único. REVOGADO. 

( ... ) 

Art. 24 REVOGADO." (NR) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
12, agosto, 19 

Considerando que o CONSELHO INTERNO DE POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO E REMUNERAÇÃO 
- CIPAR, nos tennos da Constituição Federal, art. 39, é um órgão colegiado pennanente de caráter consultivo e opinativo, que 
atuará na fonnulação de estratégias e no controle de execução da política de administração e remuneração de pessoal na 
Secretaria Municipal da Administração, nos termos da Lei Municipal nº 5.975, de OI de outubro de 2.010, regulamentada pelo 
Decreto Municipal nº ll.405, de 25 de novembro de 2.010; 

"Art.39 A União. os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de 
administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos 
respectivos Poderes." (grifo nosso). 

Considerando o Decreto Municipal nº I 1 .405, de 25 de novembro de 2.01 O, que regulamenta o art. 2° da Lei 
Municipal nº 5.975, de OI de outubro de 2.010, que cria o Conselho Interno de Política de Administração e Remuneração do 
Município de Bauru - CIPAR; 

Considerando o Decreto Municipal nº 11.686, de 18 de outubro de 2.01 l, que aprova o Regimento Interno do 
Conselho Interno de Política de Administração e Remuneração - CIPAR; 

Considerando o Decreto Municipal nº 14.123, de 14 de janeiro de 2.019, que designa membros titulares e 
suplentes para compor o Conselho Interno de Política de Administração e Remuneração - CIPAR; 

Considerando que compete ao CIPAR fiscalizar, controlar, propor modificações ou regulamentos, 
procedimentos e o desenvolvimento da política de pessoal das Secretarias Municipais e dos órgãos da Administração Direta, 
exceto da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal da Educação; 

Considerando seu caráter representativo, poderá servir como um fórum de discussões, mantendo intercâmbio 
com associações e outros órgãos governamentais e não governamentais, no sentido de promover, incentivar e sugerir a realização 
de eventos ligados à administração e ao desenvolvimento de pessoal; 

Considerando que poderá requerer dos conselhos, comissões, órgãos da Administração Direta e das 
Secretarias Municipais o envio de pareceres, de documentos, de especialistas e demais infonnações necessárias para o 
desempenho de suas funções e para atender as suas atribuições; 

Considerando que apenas o Conselho Interno de Política de Administração e Remuneração (CIPAR) do 
PCCS da Secretaria Municipal da Administração está constituído e em atividade; 

Considerando que os 03 (três) Planos de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS possuem a mesma estrutura 
disciplinando diversamente as carreiras de acordo com as peculiaridades dos cargos, a exemplo das Secretarias Municipais da 
Educação e de Saúde; 

Considerando que o Projeto em questão não trará aumento d 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação d sa Augus a Casa, o presente Projeto de Lei que visa 
alterar os 03 (três) Planos de Cargos, Carreiras e Salários do Município e Bauru, e ando OI (um) único Conselho Interno de 
Política e Administração de Remuneração - CIPAR. 

Atenciosas saudaç s, 

2 
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Praça D. Pedro li, 1-50. Centro· CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAOPAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em'Wde ~ 

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Presi ente 

de 2019. 
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Senhor Presidente da Comiss1ío de Justiça, Legislaç1ío e Redaç1ío: 

Solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria Jurídica para 
análise e parecer. 
Bauru, 20 de agost d 

Refator 

Tendo em vista a manifeslaç1ío do Senhor Relator da matéria, solicitamos o 
encaminhame t do processo à Consultoria Jurídica. 
Bauru, 20 de a lo de 2019. 

ALEXSSANDR USSOLA 
Presidente da iss1ío de Justiça, Legislação e Redação 

À 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se o processo à Consultoria Jurídica, conforme solicitação. 
Bauru, 2 slo de 2019 . 

Presidente 

Atendido o despacho supra. Se ue o Processo à Consultoria Jurídica. 
Bauru, 20 de agosto de 2019. 

~~~~ 
RONALDO JOSE SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

CQRAÇÃODE 
SAO PAULO 
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Processo nº 138/19, de 1º/07/2019. 
Autor: Prefeito Municipal 

Senhor Presidente. 

Trata-se de Projeto de Lei - Substitutivo de autoria do senhor Prefeito Municipal 
Clodoaldo Armando Gazzetta, sob número 46/19, de 12 de agosto de 2019 (fls. 
112) que "altera a redação do art. 2°" e "inclui o art. 2°-A" todos da "Lei Municipal nº 
5.975, de 01 de outubro de 2.010" (sic), incialmente aduzidos ao "Projeto de Lei 
nº46/18" (sic - fls. 03). Em apertada síntese este é o conteúdo do projeto a ser 
analisado por esta Consultoria Jurídica. 

- Do Excerto Inicial. 

Importa em apresentar a Vossa Excelência que a propositura submetida a esta 
Casa de Lei, além de apresentar novo texto ao ordenamento municipal corrigiu a 
proposta primeva, quanto ao seu o ano incialmente grafado "Projeto de Lei nº 
46/18", para o presente ano legislativo 2019 ("Projeto de Lei nº 46/19"). 

- Da Redação Vigente do caput do Artigo 39 da Constituição Federal de 1988: 

Imprescindível ao presente projeto de lei é determinar que a redação constitucional 
em vigência, não é aquela apresentada na "Exposição de Motivos" (fls. 04), in 
verbis: 

"Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
instituirão conselho de política de administração e 
remuneração de pessoal, integrado por servidores 
designados pelos respectivos Poderes. (grifo nosso)." 
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Corroborando esta assertiva, importa em noticiar, por efeito de medida liminar 
concedida em 07/03/2008, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade -ADI 
nº 2135 o Supremo Tribunal Federal (STF) afastou - até julgamento da matéria-, 
os efeitos do caput do artigo 39 estabelecidos na Emenda Constitucional nº 
19/98 (doe. anexo). Com isso, impondo a Corte Máxima efeitos "ex nunc" a sua 
decisão, restabeleceu a redação primeva do Poder Constituinte originário 
promulgada 05/10/1988, a saber: 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico 
único e planos de carreira para os servidores da 
administração pública direta, das autarquias e das 
fundações públicas . 

Em comparativo com a diretriz normativa afastada pelo STF (EC 19/98), têm como 
alterações mais sensível ao presente caso à desnecessidade da "instituição de 
conselho de política da administração e remuneração de pessoaf, bem como 
em sua parte final, que aquele seja "integrado por servidores designados pelos 
respectivos Poderes." 

Pelo apresentado, o arrimo constitucional utilizado pelo Executivo na 
fundamentação da proposta legislativa, quer na original (fls. 03), quer no 
substitutivo (fls. 111/113) - por solicitação do SINSERM (fls. 105/106) -, não 
encontra previsão validante no atual caput do artigo 39 ou daquela suspensa 
editada pela EC 19/98. Acerca disso, leciona Hely Lopes Meirellesi: 

Ocorre que, conforme exposto no início do capítulo, a 
redação dada ao art. 39 pela Emenda Constitucional 
19/1998 se encontra sob análise do STF, com eficácia 
suspensa por decisão liminar. Desta feita, a atuação dos 
Conselhos está suspensa, aguardando decisão final. 

Sob essa égide não há elemento jurídico normativo que possa contrapor a 
medida determinada pela Suprema Corte que cessou, ainda que liminarmente, 
os efeitos da EC nº 19/98. 

Destarte, é lídimo pontificar que desde da pro/ação do acórdão (07/03/2008) há 
vedação a prática atos administrativos e normativos, em quaisquer das esferas 
dos Poderes, até decisão final da ADI nº 2135. 

- Da Inconstitucionalidade do Projeto: 

Em decorrência da total ausência de permissivo constitucional, está Consultoria 
Jurídica se manifesta pela inconstitucionalidade absoluta do Projeto de Lei nº 
138/19, em prestigio da matriz inserida no artigo 5°, inciso li da Constituição Federal 
de 1988. 

2 
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Da Conclusão: 

Pelo exposto a Vossa Excelência, em que pese às considerações apresentadas 
pelo Poder Executivo, esta Consultoria Jurídica manifesta que o Projeto de Lei sob 
análise prescinde de elementos jurídicos validantes, conduzindo a 
inconstitucionalidade, eis que viola medida liminar em sede da ADI pelo Supremo 
Tribunal Federal, não podendo tramitar por esta Edilidade. 

É o parecer. 

sto de 2019 . 

Consultor Jurídico 

; ln, Direito Municipal Brasileiro, 17 ed. 2' tiragem, Malheiros; São Paulo, 2014, p. 624. 

3 
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Imprimir 

ADI, ADC, ADO e ADPF 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (Med. Liminar) - 2135 

Origem: DISTRITO FEDERAL Entrada no STF: 27/01/2000 

Relator: MINISTRA CÁRMEN LÚCIA Distribuído: 20000202 

Partes: Requerente: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT 
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC do B PARTIDO SOCIALISTA DO BRASIL - PSB ( CF 103, 
VIII) 
Requerido :CONGRESSO NACIONAL 

Dispositivo Legal Questionado 

Emenda Constitucional nº 019, de 04 de junho de 1998, publicada 
no DOU de 05 de junho de 1998 

Emenda Constitucional nº 019 de 04 de junho de 1998 . 

Modifica o regime e dispõe sobre principios 
e normas da Administraçâo Publica, 
servidores e agentes políticos, controle 
de despesas e finanças públicas e custeio 
de atividades a cargo do Distrito Federal , 
e da outras providências 

Art. 001 º - Os incisos XIV e XXII do art. 21 e XY.VII do art. ~2 
da Constituiçâo Federal passam a vigorar com a seguinte redação : 

''Art. 021 - Compete à União : 
( ... ) 

XIV - organizar e manter a policia civil, a polícia militar 
e o c~rpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem corno prestar 
assisténcia financeiia ao Distrito Federal para a execução de serviços 
públicos , por meio de fundo próprio; 

( •.• 1 
XXII - executar os serviços 

aeroportuária e de fronteiras ; 
( ••• l 

de policia maritima , 

"Art. 022 - Compete privativamente à Uniâo legislar sob.re : 
( ... ) 

XXVII - normas gerais de licitação e cont.rataçâo, em todas 
as modalidades, para as administrações pUblicas diretas , autárquicas 
e fundacionais da União, Estados , Distrito Federal e Municipios 
obedecido o disposto no ar.t, 037, XXI , e pa.ta as empresas públicas e 
sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 001 º, III 

( . 

Art. 002 O§ 002 º do art. 027 e os incisos OOV e OVI do art. 
029 da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação, 
inser-indo-se § 002 ° no art. 0'.:8 e renumerando-se para § 001 º o atual 
paragrafo único : 

"Art, 027 - .. ) 
§ 002 ° - O subsidio dos Deputados Estaduais será fixado por lei 

de iniciativa da Assembleia Legislativa , na razão de, no máximo, 
setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os 
Deputados Federais, observado o que dispõem os arts. 039, § 004 
057, § 007 º, 150 OII 153 , III, e 153, § 002 º, OOI . 

( ... ) 

"Art. 028 - ( 
§ 001 º - Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo 

ou função na administração publica direta ou indireta, ressalvada a 
posse em virtude de concurso público e observado o disposto no art. 
038 , OOI , OIV e OOV . 

§ 00~ º - Os subsidias do Governador, do Vice-Governador e dos 
Secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da 
Assembléia Legislativa , observado o que dispõ<:m os arts. 037 , OXI , 
039 , § 004 º, 150, II, 153, III, e 153, § 00'.: 0 

, 001 ." 
"Art. 029 - { ... ) 

OOV - subsidies do Prefeito do Vice-Prefeito e dos 
Secretá.rios Municipais fixados por Lei de iniciativa da Câmara 
Municipal, observado o que dispõem os arts. 037, O>:I, 039, § 004 º, 
150, II, 153 , III , e 153, § 002 ° , 001 ; 

OVI - subsidio dos Vereadores fixado por lei de iniciativa 
da Câmara Municipal, na ra:-.ão de, no máximo, setenta e cinco por cento 
daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Estaduais, 

28/08/2019 12:22 
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observando o que dispõem os arts. 039, § 004 
OII, 153, III , e 153, § 002 º , OOI 

1 ... ) 

057, § 007 150 , 

Art. 003 - O caput , os incisos OOI , DII, OOV, VII, OOX, 
OXI, XIII , XIV, OXV, XVI, XVII e XI~ e o§ 003 º do art. 037 da 
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação, 
acrescendo-se ao artigo os§§ 007 ° a 009 º: 

"Art. 037 - A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados , do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecera aos principias de legalidade, impessoalidade. 
moralidadte, publicidade e eficié-ncia e, também, ao seguinte : 

OOI - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 
aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, 
assim como aos estrangeiros , na forma da lei 

OII - a investidura em cargo ou emprego publico depende de 
aprovação prévia em concurso publico de provas ou de provas e titules, 
de acordo com a nature=a 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: 

1 ... ) 
OOV - 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 as 
atribuições de direção, chefia e assessoramento ; 

( . . ) 

VII - o 
limites definidos 

1 . 

direito de greve será 
em lei especifica; 

exercido nos termos e 

) 

públicos e o subsidio 
poderão ser fixados 
iniciativa privativa 

OOX - a remuneração dos servidores 
que trata o§ 004 º do art. 039 somente 
alterados por lei específica, observada a 
Cdda caso, assegurada revisão geral anual, 
distinção de indices ; 

sempre na mesma data e 

nos 

de 
ou 
em 

sem 

OXI - a remuneração e o subsidio 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 politicos e os proventos, pensões 
ou outra espécie remuneratória , percebidos cumulativamente ou não, 
incluidas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não 
poderão exceder o subsidio mensal, em especie, dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal; 

( ... ) 

XI II - E vedada a vinculação ou 
espécies remuneratórias para o efeito de 
serviço público; 

equiparação de 
remuneração de 

quaisquer 
pessoal do 

XIV - os acrescimos pecuniarios percebidos por servidor 
público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de 
acréscimos ulteriores ; 

OXV - o subsidio e os vencimentos dos 
empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o 
OXI e XIV deste artigo e nos arts. 039, § 004 ° 
III, e 153, § 002 º , OOI ; 

ocupantes 
disposto 
, 150 , 

de cargos e 
nos incisos 
OII , 153 

XVI - e vedada a acumulação remunerada de cargos publicos 
exceto , quando houver compatibilidade de horarios, observado em 
qualquer ,;aso o disposto no inciso OXI : 

a) a de dois cargos de professor; 
bl a de um ,;argo de professor com outro, técnico ou cientifico 
c) a de dois cargos privativos de medico; 

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e 
funções e abrange autarquias, fundações, empresas públi~as, sociedades 
de economia mista, suas subsidiarias, e sociedades controladas, direta 
ou indiretamente, pelo poder publico; 

( . . ) 

XIX - somente por lei especifica podera ser criada autarquia 
e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de 
economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último 
caso, definir as áreas de sua atuação; 

1 ... ) 
§ 003 ° - A lei disciplinará as formas de participação do usuario 

na administração pública direta e indireta, regulando especialmente : 
OOI - as reclamações relativas à prestação dos serviços 

publicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento 
ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna , da qualidade 
dos serviços ; 

OII - o acesso dos usuários a registros administrativos e a 
informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 005 
OOX e XXXIII ; 

III - a disciplina da representação contra o exercicio 
negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração 
pública . 

{ ... ) 

§ 007 ° - A lei dispora sobre os requisitos e as restrições ao 
ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que 
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possibilite o acesso a infonna.ções privilegiadas . 
§ 008 ° - A autonomia gerencial, orçamentária e financeira 

dos orgàos e entidades da administração direta e indireta podera 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 ôrgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: 

OOI - O prazo de duração do contrato; 
OI! - os controles e critérios de avaliação de desempenho 

direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes; 
III - a remuneração do pessoal 

1 • • ) 
§ 009 º - O disposto no inciso XI aplica-se às empresas publicas 

e as sociedades de economia mista, e suas subsidiarias, que receberem 
recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios 
para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral" 

Art. 004 "' - O caput do art. 038 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação : 

"Art. 038 - Ao servidor público da administração direta 
autarquica e fundacional, no exercicio de mandato eletivo, aplicam-se 
as seguintes disposições 

1 . ) 

Art. 005 ° - O art. 039 da Constituição Federal passa a vigora~ 
com a seguinte redação : 

"Art. 039 - A União 
Municípios instituirão 
remuneração de pessoal , 
respectivos Poderes . 

os Estados , o Distrito Federal e os 
conselho de política de administração e 
integrado pai· servidores designados pelos 

§ 001 ° - A fixação dos padrões de vencimento e dos demais 
componentes do sistema remuneratório observará : 

OOI - a natureza, o grau de responsabilidade 
complexidade dos cargos componentes de cada carreira 

OII - os requisitos para a investidura ; 
III - as peculiaridades dos cargos . 

e a 

§ 00~ º - A União, os Estados e o Distrito Federal manterão 
escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores 
publicas , 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 . 

§ 003 º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o 
disposto no art. 007 °, OIV, VII, VIII, OIX, XII , XIII, OXV 
XVI , XVII , XVIII , XIX , oxx ' XXII e XXX , podendo a lei 
estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do 
cargo o exigir . 

§ 004 º - O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os 
Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais 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. 037, OOX e OXI . 

§ 005 º - Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor 
remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o 
disposto no art. 037, OXI . 

§ 006 º - Os Poderes Executivo , Legislativo e Judiciário 
publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos 
cargos e empregos públicos . 

§ 007 ~ - Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municipios disciplinará a aplicação de recursos orçame11tarios 
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 
moderni~ação, reaparelhamento e racionalização do serviço público, 
inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade . 

§ 008 ° - A remuneração dos servidores publicas organizados em 
carreira poderá ser fixada nos termos do § 004 ° . " 

Art. 006 º - O art. 41 da Constituição Federal passa a vigorar 
com a seguinte redação : 

"Art. 041 - São estáveis após três anos de efetivo exercicio os 
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de 
concurso publico . 

§ 001 º - O servidor público estável só perdera o cargo: 
OOI - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
OII - mediante processo administrativo em que lhe seja 

assegurada ampla defesa ; 
III - mediante procedimento de avaliação periódica de 

desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa 
§ 002 º - Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor 

estável , será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se 
estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, 
aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço 

§ 003 º - Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o 
servidor estável ficará em disponibilidade , com remuneração 
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proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em 
outro cargo . 

§ 004 º - Como condição para a aquisição da estabilidade, e 
obrigatória a avaliação especial de desempenho poL comissão instituida 
para essa finalidade ," 

Art. 007 ~ - O art. 48 da Constituição Federal 
acrescido do seguinte inciso OXV : 

passa a vigorar 

"Art. 048 - Cabe ao Congresso Nacional, 
Presidente da Republica, não exigida esta para 
arts. 49, 51 e 5~, dispor sobre todas as matérias 
União, especialmente sobre 

1 • • ) 

com a sanção 
o especificado 

de competência 

do 
nos 

da 

OXV - fixação do subsidio dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, por lei de iniciativa conjunta dos Presidentes da República, 
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal 
Federal, observado o que dispõem os arts. 039, § 004 ~, 150, OII, 
153 , III e 153 § 002 ° , OOI " 

Art. 008 ° - Os incisos VII e VIII do art. 049 da Constituição 
Federal passam a vigorar com a seguinte redação 

"Art. 049 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional : 
1 • • ) 

VII - fixar idêntico subsidio para os Deputados 
os Senadores, observado o que dispõem os arts. 037, 
§ 004 º, 150 , OII , 153 , III , e 153 , § 002 ", OOI ; 

Federais 
oxr , 039 

e 

VIII - fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente 
da Republica e dos Ministros de Estado, observado o que dispõem os 
arts. 037 , OXI , 039 , § 004 º , 150 , on , 153 , III , e 153 , 
§ 002 ° , 001 ; 

1 • • ) 

Art. 009 ó - O inciso IV do art. 51 da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação : 

"Art. 051 - Compete privativamente à Câmara dos Deputados : 
r ••• J 

OIV - dispor sobre sua organização, funcionamento, policia 
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e- funções de 
seus serviços , e a iniciativa de lei para fixação da respectiva 
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias 

1 ••• ) 

Art. 010 - O inciso XIII do art. 052 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação 

"Art. 052 - Compete privativamente ao Senado Federal : 
( . . ) 

XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, policia, 
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de 
seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva 
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentarias 

( ... ) 

Art. 011 - O§ 007 ° do art. 057 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 057 - ( ... l 
§ 007 ó - Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso 

Nacional somente deliberará sobre a materia para a qual foi convocado, 
vedado o pagamento de parcela indenizatoria em valor superior ao do 
subsídio mensal 

Art. 012 - O parágrafo único do art. 070 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 070 - ( . . ) 
Parágrafo unico - Prestará contas qualquer pessoa física ou 

Juridica, publica ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie 
ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a 
União responda, ou que , em nome desta, assuma obrigações de natureza 
pecuniária ." 

Art. 013 - O inciso OOV do art. 093, o inciso III do art. 095 e 
a alínea b do inciso OII do art. 096 da Constituição Federal passam a 
vigorar com a seguinte redação : 

"Art. 093 - ( - . . ) 
OOV - o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores 

correspondera a noventa e cinco por cento do subsidio mensal fixado 
para os Ministros do Supremo Tribunal Federal e os subs1dios dos 
demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nivel 
federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura 
judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser 
superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento , nem exceder a 
noventa e cinco por cento do subsídio mensal dos Ministros dos 
Tribunais Superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos 
arts. 037 , oxr , e 039, § 004 º ; 

1 ••• ) 
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"Art. 095 - Os jui:;es go::am das seguintes garantias : 
1 ••• ) 

III - irredutibilidade de subsidio, ressalvado o 
nos arts. 037, OOX e OXI , 039, § 004 º, 150, OII, 153 
153, § 002 º, OOI . 

( ... ) 

"Art. 096 - Compete privativa.mente : 
( ... ) 

disposto 
III , e 

OII - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo 
observado o disposto no art. 169 : 

Superiores 
respectivo, 

( . . ) 

bl a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus 
serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a 
fixação do subsidio de seus membros e dos juizes, inclusive dos 
tribunais inferiores , onde houver, r.assalvado o disposto no art. 048, 
oxv ; 

( • • J 

Art. 014 - O§ 002 º do art, 1~7 da Constituição Federal passa a 
vi9orar com a seguinte redação : 

"Art. 1~7 - { . . . J 
§ 002 ° - Ao Ministerio Público é assegurada autonomia funcional 

a administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao 
Poder Legislativo a criação e extinção da seus cargos e serviços 
auxiliares , provendo-os por concurso público de provas ou de provas e 
titulas , a polltica remuneratória e os planos de carreira; a lei 
dispora sobre sua organização e funcionamento . 

{ ••• J 

Art. 015 - A alinea c do inciso 00I do § 005 º d0 art. 128 da 
Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redaçào : 

"Art. 128 - ( ... ) 
e dos Estados cuja § 005 º - Leis complementares da União 

iniciativa é facultada aos respectivos 
estabelecerão a organização, as atribuiçõ,as e 
Ministério Público, observadas, relativa.mente 

Procuradores-Gerais, 
o estatuto de cada 

a seus membros : 
OOI - as seguintes garantias : 

( . . ) 

c) irredutibilidade de subsidio, fixado na forma 
§ 004 º, e ressalvado o disposto nos arts. 037 , 00X 
OII , 153 , III , 153, § 002 º , ODI ; 

do art. 
e oxr , 

039 
150 

( .. ) 

Art. 016 - A Seção II do Capitulo IV do Título IV da Constituição 
Federal passa a denominar-se "DA ADVOCACIA PÚBLICA" 

Art. 017 - O art. 132 da Constituição Federal passa a vigorar com 
a seguinte redação : 

"Art. 132 - Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal , 
organizados em carreira, na qual o ingresso dependera de concurso 

Advogados 
judicial 

público de provas e titulas, com a participação da Ordem dos 
do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação 
e a consultoria juridica das respectivas unidades federadas 

Parágrafo unico - Aos procuradores r.aferidos neste artigo é 
assegurada estabilidade após trEs anos de efetivo exercicio, mediante 
avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório 
circunstanciado das corregedorias ." 

Art. 018 - O art. 135 da Constituição Federal passa a vigorar com 
a seguinte redação : 

"Art. 135 - Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas 
nas Seções II e III deste Capítulo serão remun,arados na forma do al:t. 
039 , § 004 ° 

Art. 019 - O§ 001 ° e seu inciso III e os§§ 002 ~ e 003 º do 
art. 144 da Constituiçã0 Federal passam a vigorar com a seguinte 
redação, inserindo-se no artigo§ 009 º: 

"Art.144-( .. ) 
§ 001 º - A policia federal instituída por lei como orgâo 

permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, 
destine-se a : 

( • • l 
III - exercer as funções de polícia maritima, aeropoLtuaria e de 

fronteiras 
( . 
§ 002 - A policia rodoviaria federal , órgão permanente, 

orç;anizado e mantido pela tlnido e estruturado em carreira, destina-se, 
na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais . 

§ 003 º - A polícia ferroviária f,aderal , orgão permanente, 
organi=ado e mantido pela União e estruturado em carreira, destine-se, 
na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais 

( . ) 

§ 009 º - A remuneração dos servidores policiais integrantes 
órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 004 ° 
art. 039 ." 

dos 
do 
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Art. O:::O - ü caput do art. 167 da Constituição Federal passa a 
vigorar acrescido de inciso X, com a seguinte redação : 

"Art. 167 - São vedados : 
1 • . ) 

OOX - a transferência voluntária de recursos e a concessão 
de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos 
Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de 
despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municipios . 

1 • • ) 

Art, O~l - O a.rt. 169 cta Constituição Federal passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 169 - A despesa com pessoal ativo e inativo da União , dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não podera exceder os 
limites estabelecidos em lei complementar . 

§ 001 e - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de 
remuneração, a criação de cargos , empregos e funções ou alteração de 
estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, 
a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou 
indireta, inclusive fundações instituídas e .mantidas pelo pode.r 
público, só poderão ser feitas 

I - se houver previa dotação orçamentária suficiente 
atender às projeções de despesa de pessoal e aos acrescimvs 

para 
dela 

decorrentes ; 
OII - se houver autori=ação especifica na lei de diretrizes 

orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista 

§ 002 º - Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar 
referida neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos , 
serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas fede.rais ou 
estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não 
observarem os referidos limites . 

§ 003 º - Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base 
neste artigo~ durante o pra=o fixado na lei complementar referida no 
caput , a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
adotarão as seguintes providências : 

OOI - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com 
cargos em comissão e funções de confiança 

OII - exoneração dos servidores não esta.veis . 
§ 004 ° - Se as medidas adotadas com base no paragrafo anterior 

não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da 
~ei complementar referida neste artigo , o servidor estável poderá 
perder o cargo , desde que ato normativo motivado de cada um dos 
Poderes especifique a atividade funcional o orgào ou unidade 
administrativa objeto da redução de pessoal . 

§ 005 º - O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo 
anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de remuneração 
por ano de serviço. 

§ 006 ° - O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos 
anteriores será considerado extinto vedada a criação de cargo, 
emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 
quatro anos . 

§ 007 º - Lei federal disporá sobre 
obedecidas na efetivação do disposto no§ 

as 
004 

normas gerais a serem 

Art, 022 - O§ 001 e do art. 173 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação : 

"Art. 173 - ( . . ) 
§ 001 º - A lei estabelecerá o estatuto juridico da empresa 

pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que 
explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou 
de prestação de serviços, dispondo sobre : 

OOI - sua função social e formas de fiscali=ação pelo Estado 
e pela sociedade ; 

OII - a sujeição ao regime juridico 
privadas, inclusive quanto aos direitos e 
comerciais, trabalhistas e tributários ; 

próprio das 
obrigações 

empresas 
civis 

III - licitação e contratação de obras, serviços , compras e 
alienações , observados os princípios da administração publica; 

OIV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de 
administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários; 

OOV - os mandatos, a avaliação de desempenho e a 
responsabilidade dos aclministradores . 

1 ••. l 

Art. 023 - 0 inciso V do art. 206 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação : 

"Art. 2.06 - O ensino será ministrado com base nos seguintes 
principias : 

OOV - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, 
na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com 
piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso 
público de provas e titulas ; 

( ... ) 
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Art. 0~4 - O art. 241 da Constituição Federal passa a vigorai com 
a seguinte redação : 

"Art. 241 - A União , os Estados , o Distrito Federal e os 
Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os 
convénios de cooperação entre os entes federados, autori~ando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou 
parcial de encargos , serviços , pessoal e bens essenciais à 
continuidade dos serviços transferidos . '' 

Art. 0~5 - Ate a instituição do fundo a que se 
XIV do art. 021 da Constituição Federal, compete à 
atuais compromissos financeiros com a prestação de 
do Distrito Federal . 

refere 
União 

serviços 

o inciso 
manter os 

públicos 

Art. 026 - No pra:::o de dois anos da promulgação desta Emenda, as 
entidades da administração indireta terão seus estatutos revistos 
quanto à respectiva natureza jurídica, tendo em conta a finalidade e 
as competências efetivamente executadas . 

Art. 0~7 - O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da 
promulgação desta Emenda, elaborara lei de defesa do usuário de 
serviços públicos 

Art. 028 - É assegurado o prazo de dois anos de efetivo exercício 
para aquisição da estabilidade aos atuais servidores em estagio 
probatorio, sem prejuí:::o da avaliação a que se refere o § 004 õ do 
art. 041 da Constituição Federal . 

Art. 0~9 Os subsidias, vencimentos, remuneração 
aposentadoria e pensões e quaisquer outras especies 
adequar-se-ão a partir da promulgação desta Emenda 
decorrentes da Constituição Federal, não se admitindo a 
excesso a qualquer titulo 

, proventos da 
remuneratórias 

aos limites 
percepção de 

Art. 030 - O projeto de lei complementar a que se refere o art. 
163 da Constituição Federal será apresentado pelo Poder Executivo ao 
Congresso Nacional no prazo maximo de cento e oitenta dias da 
promulgação desta Emenda . 

Art. 031 - Os servidores publicas federais da administração 
direta e indireta, os servidores municipais e os integrantes da 
carreira policial militar dos ex-Territórios Federais do Amapá e de 
Roraima, que comprovada.mente encontravam-se no exercício regular de 
suas funções prestando serviços àqueles ex-Territórios na data em que 
foiam transformados em Estados; os policiais militares que tenham sido 
admitidos por força de lei federal, custeados pela União; e, ainda, os 
servidores civis nesses Estados com vínculo funcional já reconhecido 
pela União, constituirão quadro em extinção da administração federal 
assegurados os direitos e vantagens inerentes aos seus servidores, 
vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças rernunerat6rias . 

§ 001 º - Os servidores da carreira policial militar continuarão 
prestando serviços aos respectivos Estados, na condição de cedidos, 
submetidos às disposições legais e regulamentares a que estão sujeitas 
as corporações das respectivas Polícias Militares , observadas as 
atribuições de função compativeis com seu grau hierárquico . 

§ 002 ° - Os servidores civis continuarão prestando serviços aos 
respectivos Estados, na condição de cedidos, até seu aproveitamento em 
órgão da administração federal 

Art. 03~ - A Constituição Federal passa a vigorar acrescida 
seguinte artigo: 

do 

"Art. 247 - As leis previstas no inciso III do § 001 º do art. 
041 e no§ 007 ° do art. 169 estabelecerão 
especiais para a perda do cargo pelo servidor 
decorrência das atribuições de seu cargo 

critérios e garantias 
publico estavel que, em 

efetivo, desenvolva 
atividades exclusivas de Estado . 

Paragrafo único - Na hipotese de insuficiência 
perda do cargo somente ocorrerá mediante processo 
que lhe sejam assegur.ados o contraditório e a ampla 

de desempenho, 
administrativo 
defesa . " 

a 
em 

Art. 033 - Consideram-se servidores não estáveis, para os fins do 
art. 169, § 003 Q, OI!, da Constituição Federal aqueles admitidos na 
administração direta, autárquica e fundacional sem concurso publico de 
provas ou de provas e t1.tulos apos o dia 05 de outtibro de 1983 . 

Art. 034 - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de 
sua promulgação 
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Fundamentação Constitucional 

- Art. 060 , § 002 ºe§ 004 ° 

Resultado da Liminar 

Deferida em Parte 

Decisão Plenária da Liminar 

Apos o relatório e as sustentações orais da tribuna, pelo 
requerente, Partido dos Trabalhadores-PT, do Dr. Lui~ Alberto dos 
Santos , e do Advogado-Geral da União, Dr. Gilmar Ferreira Mendes, o 
Tribunal deliberou suspender a apreciação do processo de pedido de 
concessão de liminar . Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Marco 
Aurélio . 

- Plenàrio, ~7.09.~001 

Apos o voto do Senhor Ministro Néri da Silveira, P.elator, 
deferindo a .medida acauteladora para suspender a eficácia do artigo 
039, cabeça, da Constituição Federal, com a redação imprimida pela 
Emenda Constitucional nº 019, de 04 de junho de 1998, em ra::::ão do que 
continuará em vigor a redação original da Constituição, pediu vista, 
relativamente a esse artigo, a Senhora Ministra Ellen Gracie. Em 
seqüência, o Tribunal, por unanimidade, declarou o preJuizo da ação 
direta quanto ao ataque ao artigo 026 da Emenda Constitucional nº 
019 /98. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu a medida cautelar de 
suspensão dos incisos OOX e XIII do artigo 037, e cabeça do mesmo 
artigo; do§ 001 º e incisos do artigo 039; do artigo 135 ; do 
§ 007 º do artigo 169 ; e do inciso OOV do artigo 206, todos da 
Constituição Federal, com a redação imprimida pela Emenda 
Constitucional nº 019 /98. Votou o Presidente, o Senhor Ministro Marco 
Aurélio. Relativamente a estes artigos, a Senhora Ministra Ellen 
Gracie, esteve ausente, justificadamente, não participando da votação. 
Após o voto do Relator, indeferindo a medida cautelar quanto ao 
§ 002 º do artigo 041 da Constituição Federal, com a redação da Emenda 
Constitucional nº 019 /98, foi suspensa a apreciação Ausentes , 
justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello, e, neste 
julgamento, o Senhor Ministro Nelson Jobim. 

- Plenàrio, 08.11.2001 . 

Após os votos da Senhora Ministra Ellen Gracie e do Senhor 
Ministro Sepulveda Pertence, acompanhando o voto do Relator, 
deferindo a liminar para suspender a eficacia do artigo 039, cabeça, 
da Constibuição nº 019, de 04 de junho de 1998 , pediu vista o Senhor 
Ministro Nelson Jobim. Não votou o Senhor Ministro Gilmar Mendes por 
suceder ao Senhor Ministro Néri da Silveira, que jà proferira voto . 
Presidência do Senhor Ministro Marco Aurélio. 

- Plenário, 27.06.2002 . 

Renovado o pedido de vista do Senhor Ministro Nelson Jobim, 
justificadamente, nos termos do§ 1° do artigo 1° da Resolução nº 278, 
de 15 de dezembro de 2003. Presidência do Senhor Ministro Mauricio 
Corrêa. 

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verlmpressao.a, 
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- Plenário, 28.04.2004. 

Prosseguindo no julgamento, após o voto do Senhor Ministro Nelson 
Jobim (Presidente), que indeferia a liminar, pediu vista dos autos o 
Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Ausentes, justificadamente, a 
Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, os Senhores 
Ministros Celso de Mello e Eros Grau. 

- Plenario, 23.03.2006. 
/# 

Apos o voto-vista do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, que 
acompanhava o voto anteriormente prc-ferido pelo Senhor Ministro Nelson 
Jobim, indeferindo a cautelar, e dos votos dos Senhores Ministros Eros 
Grau, Joaquim Barbosa e Carlos Britto, deferindo parcialmente a 
cautelar, acompanhando o voto do Relator, pediu vista dos autos o 
Senhor Ministro Cezar Peluso. Não participou da votação a Senhora 
Ministra Cármen Lúcia por suceder ao Senhor Ministro Nelson Jobim que 
ja proferira voto. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Celso 
de Mello e, neste julgamento, o Senhor Ministro Gilmar Mendes. 
Presidência da Senhora Min.isti:a Ellen Gracie. 

- Plenário, 22.06.2006. 
/# 

O Tribunal, po:r maioria, vencidos os Senhores Ministros Nelson 
Jobim, Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, deferiu parcialmente a 
medida cautelar para suspender a eficácia do artigo 039, caput, tja 
Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 019, 
de 04 de junho de 1998, tudo nos termos do voto do relator originário, 
Ministro Néri da Silveira, esclarecido, nesta assentada, que a decisão 
- como e prôprio das medidas cautelares - terá efeitos ex n.unc, 
subsistindo a legislação editada nos termos da emenda declarada 
suspensa. Votou a Presidente, Ministra Ellen Gracie, que lavrará o 
acórdão. Não participaram da votação a Senhora Ministra Cármen LUcia e 
o Senhor Ministro Gilmar Mendes paz sucederem, respectivamente, aos 
Senhores Ministros Nelson Jobim e Néri da Silveira.. 

- Plenário, 0~.08.~007. 
- Acôrdào, DJ 07.03.2008. 

/# 

Data de Julgamento Plenário da Liminar 

Plenário 

Data de Publicação da Liminar 

Acórdão, DJ 07.03.2008. 

Resultado Final 

Aguardando Julgamento 

Decisão Final 

Decisão Monocrática Final 

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verlmpressao.a 
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Incidentes 

O Tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Relatora. 
Vencido o Ministro Marco Aurelio. 

- Plenário, Sessão Virtual de 11.5.~018 a 17.5.2018. 
- Acordão, DJ 01.08.2018, 

Ementa 

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER 
CONSTITUINTE REFORMADOR, PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 
19, DE 04.06.1998, ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES 
PUBLICO$. REGIME JURÍDICO ÚNICO, PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A 
ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTP.ATO OE EMPREGO 
PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS 
DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO 
TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, 
NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL 
DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 
2° DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. 
SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE 
REGIME JURIDICO UNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENARIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 
DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 
~

0
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES 

DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. 

1. A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados no ovs nº 9 não 
foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 
308 necessarios. Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, 
que tratava do regime jurídico único, incompativel com a figura do 
emprego público. 

:. O deslocamento do texto do§ 2° do art. 39, nos termos do 
substitutivo aprovado, para o caput desse mesmo dispositivo 
representou, assim, uma tentativa de superar a não aprovação do DVS nº 
9 e evitar a permanância do regime jurídico único previsto na redação 
original suprimida, circunstância que permitiu a implementação do 
contrato de emprego público ainda que à revelia da regra constitucional 
que exige o quorum de três quintos para aprovação de qualquer mudança 
constitucional. 
3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do 
art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos 
efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo 
da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em 
legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo 
ora suspenso. 
4. Ação direta julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo 
exaurimento do prazo estipulado para sua vigência. 
5. Vícios formais e materiais dos demais dispositivos constitucionais 
impugnados, todos oriundos da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante 
a constatação de que as mudanças de redação promovidas n<:, curso do 
processo legislativo não alteraram substancialmente o sentido das 
proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido à 
manutenção de regime juridico anterior. 

28/08/2019 12:22 
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6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido. 
/# 

- Incidentes 

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO 
AMICUS CURIAE EM DATA POSTERIOR A INCLUSÃO DO PROCESSO 
NA PAUTA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES, AGRAVO 
REGIMENTAL AO QtlAL SE NEGA PROVIMENTO. 

Indexação 

EMC 

Fim do Documento 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C!:)RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

Considerando o parecer de inconstitucionalidade exarado pela 

Consultoria Jurídica desta Casa de Leis às folhas 116 a 129, entendemos que o 

Projeto e Substitutivo são inconstitucionais. 

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 

03 de setembro de 2019. 

ERTO MEIRA 
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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 FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, que opinou pela inconstitucionalidade 

do Projeto e do Substitutivo apresentados. 

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 

03 de setembro de 2019. 

· ALEXSSAN O BUSSOLA 

VI DA SILVA 

ente 

MARCOSANT 
Membro 

N,lalçt,l.Paula .. 
IJili!Oli:ialdeBallU. 
Oll~t§.-'.E)sk a,(;, 

~DE •. MNO 
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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 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O parecer pela inconstitucionalidade do 
presente Projeto de Lei e Substitutivo (fls. 
112), foi aprovado em Sessão Ordinária 
realizada no dia 23 de setembro de 2019, 
estando, automaticamente, rejeitada a 
matéria. Arquive-se. 
Bauru, 24 de setembro de 2019. 

Atendido o despacho supra. Seguem os 
autos para o arquivo. 
Bauru, 24 de setembro de 2019 . 

B,.ú_~'t'iiCI<~ 
DIEGO THEUS CARVALHO KANASHIR O 
Diretor Apoio Legislativo em exercício 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235:0601 CORAÇÃO DE 

SÃO PAULO 

Of.DAL.SPL.PM. 180/19 

Bauru, 24 de setembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Pelo presente, vimos informar Vossa Excelência que o Parecer 

de Inconstitucionalidade da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao Projeto 

de Lei nº 46/19 e seu Substitutivo, que altera a redação do Art. 2° da Lei nº 5975, 

de 01 de outubro de 2010; revoga os Arts. 2° e 24 da Lei nº 5950, de 02 de agosto 

de 2010; e revoga o Art. 2°, seu parágrafo único e art. 24 da Lei nº 5999, de 30 de 

novembro de 2010, que dispõem sobre os Planos de Cargos, Carreiras e Salários 

dos Servidores Públicos Municipais, processados nesta Casa de Leis sob nº 138/19, 

foi aprovado pelo Plenário, por unanimidade, em Sessão Ordinária realizada ontem, 

tendo sido o referido processo arquivado. 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos 

renovando nossos protestos de elevada consideração e apreço. 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal 

NESTA 

' l 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF GP 1936/19 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Martins Segalla 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

GABINETE DO PREFEITO 

Bauru, 27 de setembro de 2019. 

Câmara Municipal de Bauru 
Diretoria de ~poio Leg1s\attvo 

O f OUT. 2019 

Pelo presente solicitamo 
parecer de inconstitucionalidade ao projeto de Lei 
informado pelo OF. DAL.SPL.PM 180/19. ~---,'---

xcelência cópia do 
substituto conforme 

À J)f.1-L __ ,...,,_, ......... _ .... , ......... -.... , _____ _ 
Para provki€!t:díl5 

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

Of.DAL.SPL.PM. 194/19 

Bauru, 03 de outubro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Em resposta ao Ofício GP 1936/19, datado de 27 de setembro 

de 2019 e protocolado nesta Casa de Leis em 03 de outubro de 2019, 

encaminhamos a Vossa Excelência cópia do Parecer de inconstitucionalidade ao 

Projeto de Lei nº 46/19 e seu substitutivo, que altera a redação do Art. 2° da Lei nº 

5975, de 01 de outubro de 2010; revoga os Arts. 2° e 24 da Lei nº 5950, de 02 de 

agosto de 201 O; e revoga o Art. 2°, seu parágrafo único e art. 24 da Lei nº 5999, de 

30 de novembro de 2010, que dispõem sobre os Planos de Cargos, Carreiras e 

Salários dos Servidores Públicos Municipais. 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos apresentando 

nossos renovados protestos de consideração . 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 

Oficio ':I y r Protocolo f\l--1 
J)éQ, G2 V _no dia O=!-J fOLJ5 

19 . 
DlEGO MATHEU~ KANASHlRO 

Chefe do Setv· , , ,~1; ";',~~:n1:L islatlvos ----- .. , .... ,, ___ .;.;;.,;;;==:.....1 

Cumprtda1 a1 exigências legais 
encaminha-se o presente processo 
ao Ser'f'iço de Microfilmagem e 

Arquiv~-2.. I O j :) 
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