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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE. Nº 253/19 
P.43 .32716 

Senhor Pr !Sidente, 

Bauru, 29 de julho de 2.019. 

Câmar;:i Mu iicipal de Bauru 
Diretoria de ~poio Legislativo 

O 5 A60. 2019 

ENTRA 
Hore , ..., l- _(a 

É o presente para envi a Vossa E.xcelê eia o .:..;a.;1'-F=-'~=-=-....:..:;;.~: 
dispositivos da Lei Municipal nº 5.97 , e OI de outubro de 2 10. 

Excelenti•5imo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Pres j.jente da Câmara Municipal 
N E ST /.•. 

1 ' t 

Anexos: Cópia das Leis Municipais nº 5.975/ 10. nº 6.80~º/ 16 e nº 6 .366/ 13, Parecer da C IPAR fls . 3 
administrativo, Parecer att1arial. Relação dos 73 servidores abrangidos com o projet~i ' · , escrição d s cargos 
de Agente Administrativo e Técnico Administrativo, Declaração de Ordenador de Despesa e Descrição do Programa 
de Trabalno - Anexo 6 das fls. 229/242 do processo administrativo. 

,. ·r 

~ CX:. ô~ , , 

:.r. e i ~ 



• 

• 

P. 43.327/16 

' " "- ll \{1~· 
j;_\\ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 39/19 
Acrescenta e altera dispositivos da 
Lei Municipal nº 5.975, de OI de 
outubro de 2.01 O. 

~~r -\I! -
'J 

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

Art. 1° 

Art. 2º 

Art. 3° 

Art. 4º 

Acrescenta o art. 12-A e incisos 1 e li, o art. 12-B, o art. 12-C e o art. 12-D e incisos l, li, lil e IV à 
Lei Municipal nº 5.975, de OI de outubro de 2.0IO, com as seguintes redações: 

"Art. 12-A A partir da presente Lei é permitida a evolução na carreira do cargo efetivo de Agente 
de Administração para Técnico de Administração, da seguinte forma: 

Art. 12-B 

Art. 12-C 

Art. 12-D 

l - Agente de Administração; 

li - Técnico de Administração. 

O desenvolvimento na carreira é a passagem de uma categoria para outra 
imediatamente superior, de acordo com as vagas disponíveis. 

A Secretaria Municipal da Administração deverá no mês de dezembro de cada biênio, 
elaborar uma relação com os nomes dos servidores aptos a se desenvolverem na 
carreira e publicar no Diário Oficial do Município no mês de janeiro, que terá vigência 
pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada a critério da Administração. 

Para efeito de seleção de classificação, serão considerados, no mínimo as seguintes 
condições: 

1 - Possuir no mínimo 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo imediatamente 
inferior ao desenvolvimento; 

li - Ter sido aprovado e homologado seu estágio probatório, no cargo 
imediatamente inferior que dará o desenvolvimento, no ato da elaboração da 
relação; 

m - Obter conceito satisfatório nas duas últimas avaliações de desempenho; 

IV - Para critério de desempate, será considerado o maior tempo de serviço no 
cargo, maior tempo de serviço público e maior idade." (NR) 

As descrições dos cargos referidos no art. 1 º são as encartadas no Anexo 1 desta Lei. 

As despesas desta Lei ocorrerão por conta das dotações próprias do orçamento vigente. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

=EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
30, maio, 19 

Considerando o abaixo assinado dos servidores públicos municipais efetivos, ocupantes do cargo de 
Agente de Administração, requerendo por meio do Processo Administrativo nº 43.327/16, a transformação do cargo 
de Agente de Administração para Técnico de Administração. 

Considerando que o Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE, através da Lei Municipal nº 
6.366, de 17 de junho de 2.013, que dispõe sobre a estruturação do Plano de classificação de Cargos, Carreiras e 
Salários - 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 do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
BAURU e dá outras providências, transformou o carGo de Agente de Administração em Técnico de Administração. 

Considerando que a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru 
-- FUNPREV, através da Lei Municipal nº 6.807, de 22 de junho de 2.016, que transforma cargos efetivos, altera e 
acrescenta vários dispositivos na Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, que dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos servidores da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru -FUNPREV, transformou o cargo de Agente de Administração em Técnico de Administração. 

Considerando que no âmbito da Administração Municipal observamos que tanto o cargo de Agente 
de Administração quanto o cargo de Técnico de Administração possuem atividades similares, relacionadas a rotinas 
administrativas e de atendimento. 

Considerando o parecer favorável do Conselho Interno de Política de Administração e Remuneração 
- CIPAR, às folhas 37/43 do Processo Administrativo nº 43.327/16. 

Considerando tratar-se de aproximadamente 351 (trezentos e cinquenta e um) servidores que ocupam 
atualmente o cargo de Agente de Administração. 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o presente Projeto de Lei, 
que tem como finalidade proceder a alteração na Lei Municipal nº 5.975, de OI de outubro de 2.010, através de um 
plano de desenvolvimento na carreira do cargo efetivo de Agente de Administração para o cargo efetivo de Técnico de 
Administração. 

O presente Projeto de Lei terá um impacto fin 
(quatrocentos e um mil reais) mensais e de acordo com a mpresa 
CONSUL TORIAL este resultado terá um impacto atuarial positivo e R$ 171.0 
uma vez que com esta alteração haverá aumento da co,!!ntr!!iJ:' Uli'1 :ão..p;!:Y.if 

de aproxidamente R$ 401.000,00 
CTUARIAL - ASSESSORIA E 
,00 (cento e setenta e um mil reais), 

s servidores ativos. 

ão do projeto em questão. 

SERVIÇO DE PROCFC!f!:Ef·:ws :.:e~· !.T'""S 
Atenciosas Sa ções, Encamb~yr às Cc r.w:sõ<s cz: ___ --·-·--··-·-

J.u, ifu.c. 
tc,<-o. ----·-·· ----
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU e e 
CARGO: AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -AGENTE DE 

A nut"1l(:TD Ar ln r .,f' .. t;.,,.. \ 

~CRETARl:
0 

::~~~·;A
0

L~:~ ::::~ ISTRAÇÃO. 
.. __ ,. ............. _ -..... -..,.....-- ,_ .. _ ......... , 

Referência C 1 * Carga Horária: 40 hs semanais 

Executar atividades administrativas e de atendimento ao público. 

1- Claborar e distribuir documentos diversos, como oficios, memorandos, despachos, planilhas, relat6iios e etc. 
2- Realizar procedimentos administrativos do setor. 
3- Controlar e movimentar documentos/processos. 
4- Imprimir, digitalizar e fotocopiar documentos. 
5- Conferir, organizar, localizar e arquivar documentos. 
6- Atender ao telefone e ao público interno e externo. 
7- Encaminhar pessoas aos locais solicitados. 
8- Auxiliar no controle de visitantes, através de registros e quando necessário, no controle e recebimento de ingressos. 
9- Realizar agendamentos diversos, escalas e reposição de servidores, se necessário. 
10- Realizar, organizar e atualizar cadastros ou recadastramentos de dados. 
11- Atender reclamações e procurar solucioná-las. 
12- Agendar reuniões, elaborar pautas e atas. 
13- Requisitar materiais necessários ao Setor e realizar a conferência na entrega. 
14- Realizar conferência e controle de patrimônio. 
15- Fornecer informações referentes à área administrativa do setor. 

Eventualmente auxilia em outras tarefas afins 
I. Escolaridade: Ensll,!o Médio Completo. 
Conhecimentos: Básico em Informática e rotinas administrativas. 
Habilidades: Habilidade verbal e escrita, cálculos, organização, atenção e habilidades interpessoais. 

• Referência da Grade de Salário Base / Agente em Gestão Administrativa e Serviços. 
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PREFEITURA MUN IC IPAL DE BAURL

ESTADO DE SÃO PAULO 
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1 TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO (efetivo) 1 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 

Referência C 1 * Carga Horária: 40 hs semanais 

Executar rotinas administrativas. 

I- Elaborar e distribuir documentos diversos, como oflcios, memorandos, despachos, planilhas, relatórios e etc. 
2- Realizar procedimentos administrativos do setor. 
3- Controlar e movimentar documentos/processos. 
4- Imprimir, digitalizar e fotocopiar documentos. 
5- Conferir, organizar, localizar e arquivar documentos. 
6- Atender ao telefone e ao público interno e externo. 
7- Encaminhar pessoas aos locais solicitados. 
8- Auxiliar no controle de visitantes, através de registros e quando necessário, no controle e recebimento de ingressos. 
9- Realizar agendamentos diversos, escalas e reposição de servidores, se necessário. 
I O- Realizar, organizar e atual izar cadastros ou recadastramentos de dados. 
11- Atender reclamações e procurar solucioná-las. 
12- Agendar reuniões, elaborar pautas e atas. 
I 3- Requisitar materiais necessários ao Setor e realizar a conferência na entrega. 
14- Realizar conferência e controle de patrimônio. 
15- Fornecer informações referentes à área administrativa do setor. 
16- Verificar documentos de acordo com as normas/legislações da Administração Municipal. 
17- Elaborar estatísticas. 
18- Realizar pesquisa/levantamento de dados. 
19- Colaborar no planejamento de ações do setor. 
20- Propor alternativas de mudanças e melhorias de processos e controles. 

Eventualmente auxilia em outras tarefas afins. 
Escolaridade: Ensino Médioffécnico Completo 

Conhecimentos: Básico em Informática e rotinas administrativas. 
Habilidades: Habilidade verbal e escrita, cálculos, organização, atenção e habilidades interpessoais. 

* Referência da Grade de Salário Base I Técnico em Gestão Administrativa e Serviços. 
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PREFEITURAl MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

REF. PROCESSO 43.327 /2016 Transformação fio cargo de Agente de Administração para. 

Técnico de Administração. 

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

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

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

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

Diretrizes Orçamentárias, motivo pelo qual, foi encartado cópia do 

respectivo anexo desses instrumentos orçamentários do Município . 

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

considerando sua eventual e posterior operação: 

1 Descrição 1 Unid. 1 Valor 
Exercício 2019 
Valor da despesa R$ 
Impacto sobre o Orcamento1 % 
Impacto sobre o Caixa11 % 

Exercício 2020 
Valor da despesa R$ 
Impacto sobre o Orcamentou1 % 
Impacto sobre o Caixaiv % 

Exercício 2021 
Valor da despesa R$ 
Impacto sobre o planejamento orcamentár iov % 
Impacto sobre o Caixav1 % 

i Valor orçamento Pr feitura2019 (L A 2019): R$ 888.477.738,00 
ii Valor do caixa com e na rec · arrecadada: R$ 888.477.738,00 
iii Previsão orçamento · 2020 (Previsão IPCA): RS 932.991.624,90 
iv Previsão do caixa 2020: RS 932.991 .624,90 
v Previsão Orçamento Prefeitura 2021 (Previsão IPC\): R$ 979.546.706, 15 
vi Previsão do caixa 2021: R$ 979.546.706,15 

0,00 
0,000% 
0,000% 

1.041.891,85 
o 11 17% 
0,11 17% 

1.088.776,99 
0,1112% 
0,1112% 
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Tabela 2. Balanço Atuarial do Fundo Previdenciário: 
. ;. 

Data-Base: 31/12/2018 

ITENS RHUltados do Resultados . Diferença 
Estudo em RS Oftdab em R$ (.!m R.$) 

Custo Total 3.537.947.290 08 3.530.906.268 00 +7.041.022 08 
Comp~~~ç_ãq freyjdencf.ária a_ReE_t?:_ber:_ (-) 35!-J4f522,42 _ 351.142.?q},?3-___ +2.017,19 -. 

_ _ç_o'Jtrj~!~à_<?_<!~!~ti'!<?~ .f) _ ~-- __ !ft-9.?_!. 71~2_!_. __ _ 7!J:J0ª._50],62 __ +2_]3.2_9~,65_ 
-Ç~mJ!ibuj_ção_t/eAtivos_(-)_ _____ --~. _ .?.9 ?. ~·!_0 .. 'fJ,~,_75 ?96_.780.721,§?___ +859.774,06.. 
_f_on_trj_~-~!ç_~q [!_atr_g!}:z}_(:-J_ __ . ·- ··- •. __ ..... _ 54J.J6f537J_~ _ 53_9.6QL3J2,!_6 ___ +J.~63.225,~ª-_-
§~.?d'? _!.o~_ F:a.7:.,celq'!.'entos fL ··-·-·- -· __ __ JQ6)§9_.8_!._9,_~p _ _ _!06.~~?:BJJ.,00 ___ __ _ - .. 
Ativo Financeiro - 543.292.900,97 543.292.900,97 

éticit I Su rávit Atuarial Parcial 1.619.513.297 93 1.615.110.501 3 -4.402.796 60: 
Valor Atual dos A ortes Financeiros - 1.615.620.814,26 1.615.620.814,26 < 

éficit / Su rávit Atuarial Oficial 3.892.483,6 510.312,93 . -4-AOl.796,66 

Observamos que o Custo Total (V ABF - Valor Atual dos Beneficios Futuros) 
aumenta em R$ 7.04l.022,08(sete milhões, qtiarenta e um mil, vinte e dois reais e oito 
centavos) ·e o totàl dõs direitos de contribuição e compensação aumentam em R$ 
2.638.225,48 (dois milhões, seiscentos e trinta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais 
e quarenta e oi~o centavos). 

O resultado é a reversão do resultado de um pequen<;> superávit atuarial apresentado na 
última avaliação para um também pequeno déficit atuaria_l de R$ .3.892.483,67 (~ês 
milhões, oitocentos e noventa e dois mi], quatrocentos e oitenta e três reáis e sessenta 
e sete centavos). Este valor representa apenas 0,14% da folha salarial futum. 

Por fim, consideramos que o resultado é praticamente irrisório e se a medida for 
realmente adotada no decorrer do exercício ,de 2019, pod~rá ser absorvi4a 
naturalmente pelo plano. 

Eis nosso parecer, .. :· :· 

\ 

~. 
( /~·. \··. 

\ "" . \ 

Curitiba, 08 de julho de 2019. 

. Luiz Clá~diQ K~,~~t 
Ahaíz:-.io - MiblJ-t-:f;JJ .. , 

ACTUARIAL-ASSESSORIA Ê CONSULTOIU.(\ ATUARIAL LIDA. 

Actullrilll · Assessoria• ConsJitori. Atuarial Ltda. 
~caêen;ani 1"i to1·!1,:nt,~7C,>nJ ~j'if'J.;.\. 1i.>el}(..,rJ{'.!O C 1-it;bai Uk le~k ~.•(-i1J J;22i.111• 

~~1111 <.Mnt..or 
Cl'i?J Cll 7?~.?19/(IY.ll ·OS 

, -r -
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PARECER ATUARIAL 

Em atendimento à solicitação da Diretoria da FUNPREV - Fundação de Previdência 
dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru/SP e tendo em vista a 
necessidade do acompanhamento dos impactos atuariais das alterações salariais no 
equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência, emitimos parecer 
sobre o impácto atuarial da proposta de promover 73 agentes administrativos para o 
cargo de técnico administrativo, conforme relação e dados cadastrais fornecidos pela 

. ~· FUNPREV . . . 
Este estudo utilizará os mesmos métodos, hipóteses e premissas atuariais utilizadas na 
avaliação de 31/12/2018, apenas considerando a modificação da base de contribuição 
dos 73 servidores ativos do cargo mencionado. 

"/ 

Reajustes desta natureza afetam . o valor futuro dos beneficios destes servidores, e 
conforme detalhado na Tabela 1, mas também afetam o valor futuro das contribuições 
destes servidores e das contrapartidas patronais. Avaliamos o impacto total da 
incorporação na data-base . da última avaliação atuarial e obtivemos o resultado 
consolidado .apresentado na Tabela 2. 

· Tabela 1. Balanço Atuarial do Fundo Previdenciário: 

Data-Base: 31/ 12/2018 

4 Beneficios Concedidos 1+2+3 1.884.427.009 8 1.884.427.009 8 
5) ~_P9sen!a~~ri~ ~r _I<!_a_<!e_~ Je.~p_o- ___ _ _ ___ ~.9~ -~9-4.29§_&~_ ·-5J..~·ª00..:7~9,~6 . 75.09~:~47,40 _ 

_ 6) Aposen~~ori~ do Professo! _ _ __ 335.904.543,~5 ___ 335.904.513_,5_~ - -
.7) ~C?S<?llta~~!i~ po.:f I~de - . - · •. ····-·· ·- . ~!:4_~_.273.~.?.-ª.t~L 447.2_93.16~.~~-- ~ l. ~-º79.i~~.o9 . 
--~) Reversã!> __ ~~-~~D:S~º - _ ----·-- .. 80.7~7:Q~8,81 ___ 80.436.015,78 +351:!))3,0}_ 
?) Pensi1o P2~Jd_Q~e_de Ativ~ -· -----· .. 10~ .. 813_.211,13_ 101.51~._192,~5 +2_9-5.019, 1~ 
10) Pensã<~ ~or ~ort~_ d_e_Inváli_dQ _ _ __ -· 4:_~~~~6],99 __ _1.~47_.3_1_~t9~ _ -i:,~7: 1_48,16 

_ i 1) Apose~tadori~ J>Qr !n~li~ez_ --··----· _ 7?,..?.S.!-_447.l~l ____ _ ]5:Q.3:5.:JQ9,99. ·~ "t~l~}47,41 _ · 
12) Auxílio::<!_oepça ___ ___ _ _ _ 0,00 __ O,.OQ: . _ 

_ _ 13) ~~~átj~_:-!Date_!_D.j~<!_e ·- _ --·---- . ______ ~)8?-=9.Ql ~ª~ __ 4. 1_8.!.-7.96~_! - --· -~4-!~~.~)2 __ _ 
.14 Salário-familia 1.151.025 31 1.152.468 42 -1.443 11 
1 Beneftcios a Conceder S+ .• +14 1.653.520.280 70 1.646.479.258 62 +7.041.022 08 
l Custo Total AB 4+15 3.537.947.290 08 3.530.906.268 00 +7.041.022 08 
Valor Atual da Folha Futura 2.705.822.688,68 2.698.006.560 80 +7.8i6.127 88 

'. 

1 
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Bauru, 24 de fevereiro de 2017. 

Ao 

Secretário de Administração 

Trata-se de abaixo assinado dos servidores públicos 

municipais efetivos, ocupantes do cargo de Agente de Administração, requer~ndo 

por meio deste procedimento administrativo a transformação do cargo efeth~o de 

Agente em Gestão Administrativa e Serviços - Agente de Administração em Té~:nico 

em Gestão Administrativa e Serviços - T~nico de Administração. 

Cumpre-nos esclarecer que a L1~i Municipal 5.9~'5/10 

instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Salários aos cargos em geral da Pref< itura 

Municipal de Bauru, excetuando os cargos específicos da Saúde e Educaçãc que 

possuem planos próprios. 

A Lei 5975/10, em seu artigo 8°, estabelece que o 

servidor integraria o Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS atraves de 

enquadramento em conformidade com o anexo IX: 

"Art. 8° Os cargos terão seus perfis profissionais e 

suas denominações, conforme anexos de II a ·11II e 

integrarão o Plano de Cargos, Carreiras e Sairrio -

PCCS através de enguadramento em conformidade 

com o anexo IX, sendo vedada a transposição de C!i!:g_os. 

O anexo IX da Lei Municipal 5.975/10, estabelece que a 

classe enquadrada os Agentes e Técnicos em Gestão Administrativa e Serviçcs, é a 

classe "C". 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUJ~~ ~ 

ESTADO DE SÃO PAUW 

ANEXO IX 

QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, 

CARREIRAS E SALÁRIOS - PREFEITlJRJl. 

MUNICIPAL DE BAURU 

CARGOS 

PCCS-

GRADE CLASSE 

SALARIAL- ENQUADRA 

ÁREA AGENTE DA 

AGENTEEM 

AGENTEDE GESTÃO 

ADMINISTRAÇÃ ADMINISTRA c 
o TIVA E 

SERVIÇOS 
. 

CARGOS 

PCCS- CLASSE 

ÁREA GRADE ENQUADRA 

SALARIAL- DA 

TÉCNICO 
• 

TECNICOEM 

TÉCNICO DE 
GESTÃO 

ADMINISTRA c 
ADMINISTRAÇÃO 

TIVA E 

SERVIC'OS 

2 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUH:U ---;) 

ESTADO DE SÃO PAUW 

O artigo 36 da Lei Municipal 5.975/10, estabelece que o 

os servidores municipais abrangidos pela citada lei, devem ser primeir::mente 

enquadrados de acordo com o artigo 9° e anexo IX, ou seja, pelo nível de ~nsino 

inicial, mediante a contagem de tempo de efetivo exercício na carreira em que se 

encontrava no plano anterior: 

"Art.36 Os atuais titulares de cargos de provimento 

efetivo serão primeiramente enquadrados, neste Phmo de 

Cargos, Carreiras e Salários na carreira cm; forme 

disposto no Art. 9° e anexo IX. mediante contag ~m 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 Ofü:ial do 

Município, sendo que o tempo de efetivo exercício na 

carreira corresponderá ao internível da classe a qual o 

cargo foi enquadrado. 

§ 1 º O enquadramento previsto neste artigo será 

realizado, exclusivamente, para os fins de integraç1io dos 

servidores efetivos nas carreiras de que trata esta lei. 

§ 2° 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, 

conforme disposto nos Arts. 20, 21 e 22, que não t,;nham 

sido utilizados como requisitos para o devido ingre!:so no 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

cargo efetivo, concorrer à promocão para classe 

imediatamente superior. 

§ 3º As progressões horizontais e promoções verticais 

que fizerem jus os servidores efetivos, serão calcu.ladas a 

partir da referência em que foram enquadrados. 

( ... )" 

"Art. 9° Os cargos discriminados nos anexos -ie II a 

VII classificam-se de acordo com o nível de ensino, 

cujas classes são compostas por níveis de salári•)-base 

reajustáveis, estabelecidos por intemíveis, cuja grade 

salarial encontra-se especificada no anexo VIII. 

"( ... ) 

illI - Para os cargos de Agentes: 

Classe A - Tecnólogo Graduado/Ensino Superior; 

Classe B - Ensino Técnico Completo/Tecr..ólogo 

Graduado; 

J.classe C - Ensino Médio Completo. 

IV - Para os cargos de Técnicos: 

Classe A - ~sino Superior/Pós~ão; 

Classe B - Tecnólogo Graduado/Ensino Superior; 

~lasse C - Ensino Médio/Técnico." 

Já o artigo 20 da Lei Municipal 5.975/1 O, estabelece que 

a promoção por qualificação profissional por escolaridade (PQPE) poderá ser 

conquistada de forma vertical, a cada cinco anos de efetivo exercício no car:~o, no 

nível de vencimento correspondente ao valor imediatamente superior ao perc·~bido, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUllU ~ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

na classe imediatamente superior, dentro do mesmo cargo após titulação, conforme o 

artigo 9° e incisos I a VI. i(·,11~ (f\· . -·, 
; ·«ts:- ···-~ :-·-1r·- -·; 

- - ·---··~ • ·- .. . ti'··· 

"Art. 20 A promoção por qualificação profi ;sional 

por escolaridade (PQPE) poderá ser conquistada pelo 

servidor, de forma vertical, a cada cinco anos de ~fetivo 

exercício no cargo, no nível de venc !lllento 

correspondente ao valor imediatamente superior ao valor 

percebido, na classe imediatamente superior, de1~tro do 

mesmo cargo após titulação, conforme disposto no artigo 

9°, incisos I a VI. 

( ... ) 

Art. 9º Os cargos discriminados nos anexos de IJ a VII 

classificam-se de acordo com o nível de ensino .. cuj~ 

classes são compostas por níveis de salário base 

reajustáveis, estabelecidos por intemíveis, cuja grade 

salarial encontra-se especificada no anexo VIII. 

( ... ) 

IV - Para os cargos de Técnicos: 

Classe A - Ensino Superior/Pós-graduação; 

Classe B - Tecnólogo Graduado/Ensino Superior;~ 

Classe C - Ensino Médioffécnico." 

Já o artigo 38 da Lei Municipal 5975/2010, institui as 

grades salariais das carreiras do quadro de cargos efetivos, conforme Anexo v:JI: 
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CAAGO cv.sse 
A 

B 

e 

CL.ASSE 

A 

lb l} 19 
H 

~\ 
-- \~-) 

. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAtJ'llU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

2 4 a 7 a .. 10 

1.117,51 1. 128.• 1 .138,9'7 1 .151,37 1 .192,• 1 .174.4:2 1.1. ,29 1.1-.12 1210, 11 .222.21 

971 ,75 8111 .. 47 991.28 1 .001.19 1 .011,21 1 .021,32 1.031,63 1 .041,815 1 .052.27 .08:2.79 

845.W 853.4'5 ee1,811 8'70,80 879,31 881, 10 9915.98 905,85 915.01 924, 18 

, , 12 13 ,... 15 ,. 17 18 18 20 

1.234.43 1.2 45,77 1.2&tit.24 1.271.83 1.2&4.66 1 .297.~ 1.310.37 1.323,48 1,3315,71 .350,08 

PCC - CATliiOOR:lA 9 1.073.42 1.0M, 15 1.0SM.99 1. 1~,94 1.117,00 1 .1211, 17 1.138,45 1 .1f50,815 1 . 1«2.38 G&NT~ ) 1--~..::....~._+....:;,:~=-.i--:-:.:=::..:.::.-1-..::=:::=:....+_::.~:...;_t-',;_;_;c.;.:.:.-f-_;,,;;=---j-'....:..:.'--f-""'--'".;.;..;...'--f-~~~r .173.98 

e 933.•1 942.7• 9152,11 •1.ee 971.31 •1.02 980,83 1.co:>,7• 1.010,1• .020.M 

CLASSE 21 22 23 24 25 211!1 Z7 28 29 30 

A 1.363,58 1.3n.21 1.380.ft 1,..,..,90 1.4 11UM 1.433.13 1.'47o4 7 1 .-481.94 1 47'8,58 .491,32 

8 1 ,185,72 1.197 .. 58 1,209,65 1,%21JS5 1 .233.M 1.:2411,20 1.258,87 1 .271,25 1 293,815 ...295,80 

C "" 1 .0 31,06 ~ 1 .041 ,3 7 1.051 ,7& 1.052.30 1 .072.93 1.083.e& 1.0CM.49 1 .1 05..44 1 .11S.49 . 127.615 

CAAOO CLASSI! 2 3 • 7 • .. 10 

A 1.se1.oo 1 .802.87 1 .e1&.90 1.e:315.oo 1 .u 1 .+i1 1 .e&7.05 1 .e...e:s 1.701 . ...s 1 .11e.•9 i .735.ee 

B 1.390.00 1 .383.eo 1 .407.7 4 1 .""21,112 1."38.03 1 .41SQ.38 1 .~80 1 .•79 .55 1...404.34 1 . .900.20 

e 1.:.tJ0.00 1.212.c:o 1.22•.12 1 ,230.30 1.241!l.72 1 .a1.21 1..273,a 1.28&.se 1.298,.0 1.312.42 

11 12 13 14 15 18 17 18 19 20 

, ... ~ ....... , A 1.153,04 1.no.57 1 .788.27 1.eoo.1s 1.m•.22 1.642.48 1.eeo.ee 1.810.•o 1.~29 
PCCS-CATEG~l-~-'-'-~-f__;.;....;;..;;.;.;;._+--'---"""-+-'-'c;;;;;"--1--';..;..:.;.;_;_-+-~-'---l~~'---t-~-'--t-~--'~-t--~-'--

CLASSE 

\ TllC NIC O B 1.524,38 1.538,e:z 1.555..CXJ 1.670,57 1 .588.27 1.802,141 1 .e1e ,1e 1 .0:34,3"4 1.087,1 9 

e 1 .325,56 1. 33111.90 1 .352. 19 1.306.71 1 .379,37 1.383.18 1 .<407.09 1 .4121. 17 

CLASSE 21 22 23 27 

A 1 .930.44 1 .055.81 1.075,38 1 .0GJ5.12 2.015,07 2.035,22 2.055.,$7 2.078. 13 2.08e,80 2.117,85 

8 1 .~815 1 .700.70 1.717,71 1 .734.ee 1 .752.23 1 .798.79 1.787 . .-& 1 .805.~ 1 .823.38 1 .... U52 

e 1 .4154,234' 1 .478.87 1.4liQ.ee 1 .508.eo 1. 5:23.ee 1 .538.lill2 1.:ww,31 1 .588,815 1.595.55 1.eo1.«> 

Consta também despacho da Diretora de Divi: ão de 

Avaliação (folha 28) de que as atividades dos ocupantes dos cargos efefrros de 

Agentes de Administração e de Técnico de Administração são similares e 

relacionadas a rotinas administrativas de atendimento. Entendendo ainda não haver 

óbice quanto a adequação. 

Assim, Sr. Secretário, pode-se observar que o leg: slador 

ao instituir o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Lei Municipal 5975/2010): levou 

em consideração o nível de ensino, com classes compostas por níveis de s 1lário

base reajustáveis, estabelecidos por interníveis, bem como, a contagem de tempo de 

efetivo exercício na carreira em que se encontrava no plano anterior. Contudo! s.m.j. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUJlU i) ·-

ESTADO DE SÃO PAULO 

o cargo efetivo de Agente de Administração não fora enquadrado como Técnico de 

Administração por falta de disponibilidade financeira. 

A nosso ver, a pretensão desses servidores é ju ;ta, no 
t ~ 1 • • :.:. 

entanto, considerando que o atendimento, trará um impacto fi~~ce1~{» anua.l de R$ 

3.650.000,00 seria necessário, que o Sr. Secretário de Finanças verificasse sua 

viabilidade ou não, haja vista que as discussões com o Sindicato dos Ser1 1idores 

Públicos Municipais - SINSERM estão prestes a iniciarem. 

É a manifestação deste colegiado a qual submetem·)S para 

análise e deliberação superior. 

Membros: 

----___ ... 
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CARGO: ~ENTE EM GESTÃO lU>.lWN·IS'fRATIV t\cE SERY..IÇQS-A.GENTE . 
D'.E ADMIN'ISTRACÃO (efetivo) ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Referência C 1 * Carga Horária: 40 hs semanais 

Executar atividades administrativas e de atendimento ao público. 

1- Elaborar e distribuir documentos diversos, como ofícios, memorandos, despachos, planirhas, relatórios e etc .. 
2- Realizar procedimentos administrativos do setor. 
3- Controlar e movimentar documentos/processos. 
4- Imprimir, digitalizar e fotocopiar documentos. 
5- Conferir, organizar, localizar e arquivar documentos. 
6- Atender ao telefone e ao público interno e externo. 
7- Encaminhar pessoas aos locais solicitados. 
8- Auxiliar no controle de visitantes, através de registros e quando necessário, no controle e recebimento de ingressos. 
9- Realizar agendamentos diversos, escalas e reposição de servidores, se necessário. 
1 O- Realizar, organizar e atualizar cadastros ou recadastramentos de dados. 
i 1- Atender reclamações e procurar solucioná-las. 
12- Agendar reuniões, elaborar pautas e atas. 
13- Requisitar materiais necessários ao Setor e realizar a conferência na entrega. 
14- Realizar conferência e controle de patrimônio. 
15- Fornecer informações referentes à área administrativa do setor. 

Eventualmente auxilia em outras tarefas afins 
Escolaridade: EnsiQo Mé(i,fo:C0mpl~o~ 
Conhecimentos: Básico em Informática e rotinas administrativas .. 
Habilidades: Habilidade verbal e escrita, cálculos, organização, atenção e habilidades interpessoais. 
• Referência da Grade de Salário Base I Agente em Gestão Administrativa e Serviços. 

- -. . " -..... 
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PRRFETTURA MUNICIPAL DE BAURU . ' 

ESTADO DE SÃO PAULO 

·. e 
/ 

I 

• CARGO: TÉ€N{CO '.RM GES-TÃO~AD)WNIS~'I!fV A E-SERVIÇOS -
TÉCNÍCO :QEnAD~tRAÇ!o. (efetivo) 1 ,____ _ _ __ _ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 

Referência e 1 ,.. Carga Horária: 40 hs Stmlanais 

Executar rotinas administrativas. 

1- Elaborar e distribuir documentos diversos, como ofícios, memorandos, despachos, planilhas, relatóriÕs e etc. 
2- Realizar procedimentos administrativos do setor. 
3- Controlar e movimentar documentos/processos. 
4- Imprimir, digitalizar e fotocopiar documentos. 
5- Conferir, organizar, localizar e arquivar documentos. 
6- Atender ao telefone e ao público interno e externo. 
7- Encaminhar pessoas aos locais solicitados. 
8- Auxiliar no controle de visitantes, através de registros e quando necessário, no controle e recebimento de ingressos. 
9- Realizar agendamentos diversos, escalas e reposição de servidores, se necessário. 
i O- Realizar, organizar e atualizar çaôru;tros ou recadastramcntos de dados. 
11- Atender reclamações e procurar solucioná-las. 
12- Agendar reuniões, elaborar pautas e atas. 
13- Requisitar materiais necessários ao Setor e realizar a conferência na entrega. 
14- Realizar conferência e controle de patrimônio. 
15- Fornecer informações referentes à área administrativa do setor. 
16- Verificar documentos de acordo com as normas/legislações da Administração Municipal. 
17- Elaborar estatísticas. 
18- Realizar pesquisa/levantamento de dados. 
19- Colaborar no planejamento de ações do setor. 
20- Propor alternativas de mudanças e melhorias de processos e controles. 

Eventualmente auxilia em outras tarefas afins. 
Escolaridade: Ensino Médio/Técnico Completo 
Conhecimentos: Básico em Informática e rotinas administrativas. 
Habilidades: Habilidade verbal e escrita, cálculos, organização, atenção e habilidades interpessoais. 

* Referência da Grade de Salário Base I Técnico em Gestão Administrativa e Serviços. 
I· r - 1-
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.j e PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretária Municipal de Economia e Finanças 

Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2019 

02.00.00 ·PREFEITURA MUNICIPAL 
02.01.00 •GABINETE DO PREFEITO 
02.01.01 ·GESTÃO ADMINISTRATIVA, DE CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO 

Classlflcaçlo Funcional ~E•~p=ec=lfl~ca~çcã=º------------· 

ADMINISTRAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA 

04.122.0001.2.001 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTELIGENTE· TER 

CCR40500 • SMARapCf iilfOrlnátlca Ltda 

Prof e tos 

To1al 

., 
. / 

Atividadas 

9.750.000,00 

9.750.000,00 

9.750.000,00 

9.750.000,00 

9.750.000,00 

Opera.ções Especiais T01al 

9.750.000,00 

9.750.000,00 

9. 750.000,00 

9.750.000,00 

9.750.000,00 

-· .o-ô.-- í 
i::-_: 
~ 
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Secretária Municipal de Economia e Finanças • 

-

PREFE:ll URA MUNICIPAL DE BAURU 

. . Programa de Trabalho -Anexo 6 . Orçamento para 2019 

02.00.00 ·PREFEITURA MUNICIPAL 
02.03.00 ·SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
02.03.01 ·MOE· EDUCAÇÃO INFANTIL· CRECHE 

Classificação Funcional ~Es=p=ee~lfi=c=•çi=º-----------·------

EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

GESTÃO 00 SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

12.365.00032.014 . MANUTENÇÃO DO ENSINO BAslCO ·CRECHE 

CCR40-500 - SMARapd Informática Lida 

Total 

~roJetos ____ _ 

• 
Atividades 

10. 732.794.00 

10.732.794,00 

10.732.794.00 

10.732.794,00 

10.732.794,00 

Operações Especiais Total 

10.732.794.00 

10.732.794.00 

10.732.794.00 

10.732.794.00 

10.732.794,00 

lS• " 

"' 

~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

. Secretária Municipal de Economia e Finanças 

. . Programa <!e Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2019 

02.00.00 ·PREFEITURA MUNICIPAL 
02.03.00 ·SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
02.03.03 • MOE • ENSINO FUNDAMENTAL 

Classificação Funcional ;Es~pe=ç~lfl~c~•~•~l~o-----------------------

EDUCAÇÃO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL . . . 
12.361.0003.2.018 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-ENSINO FUNDAMENTAL 

Total 

,..~r:;i:J1')'il"" ... ,.~Q ..... ,. •r•-..,....1."t.~ 1 •"-

Projetos 

• 
Atividades ____ _ 

14.826.877,00 

14.826.877,00 

14.826.877,00 

14.826.877,00 

14.826.877,00 

Opera~& E!Pecfals Total 

14.826.877,00 

14.826.877,00 

14.826.877 ·ºº 
14.826.877,00 

14.826.877,00 

r_ ...... 
; \.) '..l" : ,, - r .... 
f .. :~ [ . . . ,. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretária Municipal de Economia e Finanças 

. . Programa de Trabalho • Anex.o 6 Orçamento para 2019 

02.00.00 • PREFEírURÀ MUNICIPAL 

02.03.00 ·SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

02.03.09 • MOE • ENSINO ESPECIAL 

Cla~slflcação Funcional ~,,,c,,,lfi"'ca,,.ç,,,ão,__ _________________ _ 

EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

. 12.367.0003.2.016 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - ENSINO ESPECIAL· CR 

12.367.0003.2.017 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO· ENSINO ESPECIAL· PR 

12.367.0003.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINo" BÁSICO· ENSINO FUNDAMENTAL· 

Total 

rf'~An._"fl c••,.,--1:1;:,~-ii IF1forrrjt;,.~ 1 ·~-

Projetos 

• 
Atividade!_ 

1.270.000,00 

1270.000,00 

1.270.000,00 

290.000,00 

290.000,00 

690.000,00 

1.270.000,00 

Operações Eapeclals Total 

1.270.000,00 

1270.000,00 

1.270.000,00 

290.000,00 

290.000,00 

690.000,00 

1.270.000,00 

!""~--. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • 

Secretária Municipal de Economia e Finanças 

. . . Programa de Trabalho· Anexo 6 Orçamento para 2019 

02.00.00 ·PREFEITURA MUNICIPAL 
02.05.00 ·SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
02.05.01 • FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 

Classlflcac;ãofuncfonal =Es~p~ec~Jfl~ca=c;ã=º-----------------

SAÚDE 

ATENÇÃO BÁSICA 

GESTÃO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE 

10.301.0007.2.030 SALÁRIOS E BENEFICIOS DOS SERVIDORES 

Total 

f" ..... Q1"',...f"' -~, '"'f.?1""' •~c,.."fl"l'1Hr::i 1 ,,,..,. 

Proletos 

• 
AtiVldades 

95.026.878,00 

95.026.878,00 

95.026.878,00 

95.026.878,00 

95.026.878,00 

Q..e_erações E&P-_eclals Total 

95.026.878,00 

95.026.878,00 

95.026.878,00 

95.026.878,00 

95.026.878,00 

f, . ----, 
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e PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • 

Secretária Municipal de Economia e Finanças 

Programa de Trabalho -Anexo 6 Orçamento para 2019 

02.00.00 • PREFEITURA MUNICIPAL 
02.07 .00 • SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
02.07.01 ·GESTÃO ADMINISTRATIVA, DE OBRAS, MOBILIDADE E SERV 

Classlflcasão Funcional ,,Es,,oe=c,,,lfl,,,c,,a,,c;ão=-----------------------
URBANISMO 

INFRA-ESTRUTURA URBANA 

GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA 

15.451.0001.2.001 IMPLANTAÇÃO 00 SISTEMA DE GESTÃO INTELIGENTE· TER 

Total 

Projetos ____ _ 

•• 
Atividadas 

14.687 .680,00 

14.687.680,00 

14.687.680,00 

14.687.680,00 

14.687.680,00 

Operaqaas Especiais Total 

14.687 .680,00 

14.687 .680,00 

14.687.680,00 

14.687.680,00 

14.687.680,00 
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l. - ' . \ . . ' i ·... ~ ~ 
t • ., 

i 'i 1 i 
t' ; 1 
H~ •-f 
~i(Jl !.:::.. ~ ,; E1 
l; !<.....!,;. t 
l: t t 
! :; i ~ 

: ' \ . . : ~ 

\Ldzi ç.V 
~. 1 • 
}\ 1 
l. ,_:_11> 

~CR40500 • SMARatld lnfnmiÁtir.A 1 td~ PAn"" 11 ~) 



-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU. 
Secretária Municipal de Economia e Finanças 

Programa de Trabalho· Anexo 6 . Orçamento para 2019 
02.00.00 ·PREFEITURA MUNICIPAL 
02.09.00 • SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 
02.09.01 ·GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE APOIO AS AÇÕES SOCIAIS 

Classlflcação Funcional E,,,s,.oe,.,co.:lfl,,c,,,aç.,,ão,,_ _________________ _ 

ASSIST~NCIA SOCIAL 

ASSIST~NCIA COMUNITÁRIA 

GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA 

08.244.0001.2.001 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTELIGENTE-TER 

Total 

ProJetos _____ _ 

• 
Atividades 

8.842.999.00 

8.842.999,00 

8.842.999,00 

8.842.999,00 

8.842.999,00 

QB!_~çõas Especiais Total 

8.842.999.00 

8.842.999,00 . 

8.842.999,00 

8.842.999,00 

8.842.999,00 

.,!:'-' • Ô' • 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • ·· 

Secretária Municipal de Economia e Finanças 

Programa de Trabalho -Anexo 6 Orçamento para 2019 

02.00.00 • PREFEITURA MUNICIPAL 
02.11.00 ·SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
02.11.01 • GESTÃO ADMINISTRA TIVA, DE DESPORTO E LAZER 

Classlflcaçlo Funcional Especlftcaçã . .,,.,,o __ 

DESPORTO E LAZER 

DESPORTO DE RENDIMENTO 

GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA 

27.811.00012.001 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTELIGENTE • TER 

.-.{'r.o""""".,- Sfllú~1;.r' ... ,.....l""'"!>f"·"' ! •-!-

Proletos 

Total 

• 
AtJvldades 

4.317.213,00 

4.317 213,00 

4.317.213,00 

4.317 213,00 

4.317.213,00 

0peraç6es Esp:ecfals Total 

4.317.213,00 . 

4.317.213,00 

4.317.213,00 

4.317.213,00 

4.317.213,00 

f. 
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e PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • 

Secretária Municipal de Economia e Finanças 

. Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2019 

02.00.00 • PREFEITURA MUNICIPAL 
02.13.00 ·SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 
02.13.01 ·GESTÃO ADMISTRITIVA E DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 

Classificação Funcional ~eclflcação 

DIREITOS DA CIDADANIA 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA 

14.122.0001.2.001 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTELIGENTE· TER 

rrPtfil&;.m :-~Mi\Rn""<i hifri~tfr,rf i t;:I.., 

ProJet~---------

Total 

• 
Atividades 

2.900.000,00 

2.900.000,00 

2.900.000,00 

2.900.000,00 

2.900.000,00 

Operações Especiais Tota,,,.~J ---

2.900.000,00 

2.900.000,00 

2.900.000,00 

2.900.000,00 

2.900.000,00 

1 -"· ' . 1 ;_.. 
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. Secretária Municipal de Economia e Finanças ti PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU • 

Programa de Trabalho· Anexo 6 Orçamento para 2019 

02.00.00 ·PREFEITURA MUNICIPAL 
02.15.00 ·SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
02.15.01 ·GESTÃO ADMINISTRATIVA, DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO EC 

Classlflcação Funcional ~eclflcação ----------

COMÉRCIO E SERVIÇOS 

PROMOÇÃO COMERCIAL 

GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA 

'23.691.0001.2.001 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTELIGENTE-TER 

~!.~---·--- .. --

Total 

• 
~.!l~ldades 

902.260,00 

902.260,00 

902.260,00 

902.260:00 

902.260,-00 

Operações Especiais Total 

902.260,00 

902.260,00 

902.260,00 

902.260,00 

902.260,00 

,.__, 
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Anexo V - Descrição dos Programas, Metas e Custos 

Controle: Original 

Unidade Responsável: 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 

Programa: 0001 - GESTÃO PARTICIPA TIVA E DESCENTRALIZADA 

Tipo: Flnallstlco Natureza: Contínuo 

Objetivo: Vinculado à diretriz Um Novo Governo, Uma Nova Cidade tem o objetivo de fortalecer os conselhos municipais, realizar a 
gestão de recursos humanos, materiais e financeiros além do controle e manutenção do patrimônio público. Informatizar o 
sistema com inte 

Justificativa: Vinculado à diretriz Um Novo Governo, Uma Nova Cidade tem o objetivo de fortalecer os conselhos municipais, realizar a 
gestão de recursos humanos, materiais e financeiros além do controle e manutenção do patrimônio público. Informatizar o 
sistema com inte 

Indicador 

~NCREMENTO NA ARRECADAÇÃO DA DESPESA 
MUNICIPAL 
OFERTA DE CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS 
E AÇÕES MOTIVACIONAIS AOS SERVIDORES DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBL 
REDUÇÃO DE DESPESAS FIXAS EM RELAÇÃO A 2017 

Metas Físicas 

Unidade Medida 

PERCENTUAL 

UNIDADE 

UNIDADE 

Custo Estimado para o Programa no exercleio: R$ 169.806.720,01 

• 

COR00700 • SMARapd lnfonnâtica Ltda 

lndlce 
Recente 

º·ºº 
0,00 

º·ºº 

Indica 
Futuro 

13,00 

18.600,00 

4,00 

Meta para 
Exerclcio LDO 

3,00 

4.f.00,00 

1,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
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Anexo V - Descrição dos Programas, Metas e Custos 

Controle: Original 

Unidade Responsável: 02.03.00 ·SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Programa: 0003 ·GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

Tipo: Finalístlco Natureza: Continuo 

Objetivo: Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de promover o Processo de Planejamento e GeHtão 
do Sistema de Educação do Município, garantindo as Unidades Escolares e Sedes Administrativas os meios necesst:!rios 
para a implementação dos 

Justificativa: VincuJado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de promover o Processo de Planejamento e Ge!rtão 
do Sistema de Educação do Município, garantindo as Unidades Escolares e Sedes Administrativas os meios necessãrios 
para a implerJ.lentação dos 

.dlcador 

ÃTINGIR AS METAS PROJETADAS PARA O IDEB 
NACIONAL· ANOS FINAIS 
ATINGIR AS METAS PROJETADAS PARA O IDEB 
NACIONAL· ANOS INICIAIS 
REDUÇÃO DA EVESÃO ESCOLAR 
REDUÇÃO DE DEMANDA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
(CUMPRIMENTO DO TAC ·MINISTÉRIO PÚBLICO 
ASSINADO EM 2015) 

Metas Ffslcas 

Unidade Medida 

NOTA 

NOTA 

PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 218.184.294,51 

•• 

COR00700 - SMARapd Informática Ltda 

lndlce 
Recante 

4,80 

5,90 

0,95 
11,90 

lndice 
Futuro 

6,00 

6,50 

0.50 
5,00 

Mela para 
Exercício LOO 

5,30 

6,10 

0,70 
8,00 
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PREFEITURA ~Ul\llCIPAL DE BAURU 
LDO 2019 

Anexo V - Descrição dos Programas, Metas e Custos 

Controle: Original 

Unidade Responsável: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

Programa: 0007 - GESTÃO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE 

Tipo: 

Objetivo: 

Justificativa: 

Finallstlco 

Gestão na Rede Pública de Saúde 

Gestão na Rede Pública de Saúde 

Metas Ffsicas 

Indicador Unidade Medida 

ADEQUAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE UNIDADE 

•

ECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CQMUNICAÇÃO 
.ANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS · UNIDADE 

OPERAÇÃO, SUPRIMENTO, CUSTEIO E UNIDADE 
MA~UTENÇÃO E REFORMA DOS SERVIÇOS DE 
SAUDE 
PROPAGANDA E PUBLICIDADE UNIDADE 
SALÁRIOS E BENEFICIOS DOS SERVIDORES UNIDADE 

Custo Estimado para o Programa no exerciclo: R$ 177.889.490,57 

• 

COR00700 - SMARapd lnfonnática Lida 

Natureza: Contínuo 

ln dice 
Recente 

º·ºº 
164,00 
64,00 

9,00 
1.759,00 

Indica Meta para 
Futuro Exercício LDO 

1,00 0,50 

656,00 164,00 
67,00 65,00 

45,00 9,00 
1.868,00 1.795,00 
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Anexo V - Descrição dos Programas, Metas e Custos 

Controle: Original 

Unidade Responsável: 02.09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

Programa: 0009 - GESTÃO DO SUAS, DA CRIANÇA E ADOLESCENTES E FUNDOS 

Tipo: Finalfstico Natureza: Continuo 

Objetivo: Gestão do Suas, da Criança e Adolescentes e Fundos Vinculados a Assistencia Social 

Justificativa: Gestão do Suas, da Criança e Adolescentes e Fundos Vinculados a Assistencia Social 

Indicador 

•
POIO A PROJETOS 

JOIO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO 

GESTÃO -AUXILIO FUNERAL E CEMITERIOS 

Custo Estimado para o Programa no ex:er~lcio: 

• 

COR00700 - SMARepd Informática Ltda 

Metas Ffsicas 

Unidade Medida 

UNIDADE 

UNIDADE 

UNIDADI; 

UNIDADE 

R$ 55.072.488, 15 

lndlce 
Recente 

259,00 

460,00 

º·ºº 89.569,00 

lndice 
Futuro 

434,00 

644,00 

11,00 

93.134,00 

Meta para 
Exerclclo LDO 

'·34,00 
635,00 

2,00 

93.134,00 
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N• MATRICULA NOME -

1 14473 JESUS APARECiDO NOGUEIRA ALVES 

2 14802 DULCINEIA COSMO LEIZICO 

3 15160 MARIA LUCIA MARTINEZ TOLEDO 
4 15302 SEBASTIAO CARRINHO DE QU_ADROS 

5 15324 GERSI GARCIA 

6 15593 DENISE MARGARETH CAMPOS 
7 - 15760 PRICELE MARTINS 
8 16394 JUCIMARA PEREIRA 
9 16560 ANA MARIA SOTERO DE CASTRO 
10 16578 . JUCILENE MARQUES S.TOFANELLO 

11 20048 GERUZA SOARES 
12 20679 SILVANA FERNANDES FERRARO 
13 21027 LUIS GUSTAVO LOPES PALHACI 
14 21249 ANTONIA MARIAS O.BRITO 
15 21313 · MARIA DE FATIMA OLIVA 
16 21489 ISABEL CRISTINA S.C.ROMERO 
17 21843. ROSELI APARECID G.NIETTO 
18 21878 ANDERSON COUTINHO PEROTO 
19 21879 ELIETE FATIMA R CAVALCANTE 
20 21977 ALESSANDRA LOIZ G.S.RODRIGUES 
21 22939 CONCEICAO APAREC R.HERRERA 
22 22849 ANDREA MARIA LIBERATO 
23 22985 ELIZABETE IRIS DA SILVA 
24 23049 GIEDRI CRISTINA BISPO SANCHEZ 
25 23059 HELOISA CRISTINA PEREIRA 
26 23062 JOSE RICARDO ILHA DE CAMPOS 
27 23095 EDUARDO ROSSI SANTANA 
28 23154 ERICA PATRICIA MAZOTI SANTOS 
29 23210 KATIA FERREIRA DOS SANTOS 
30 23217 EDNA FURLAN DA SILVA 
31 23340 RITA DE CASSIA SOTERO CASTRO 
32 23450 FABIANA ALMEIDA SILVA CARIDE 
33 23516 LUCIENE RIBEIRO SILVA BARRETO 

• • 
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO POR DATA DE ADMISSÃO - 73 PRIMEIROS 

DT NASCIMENTO SEXO DTADMISSÃO BASE DE CONTRIBUIÇÃO ATUAL 
06/03/1964 Masculino 01/04/1987 R$ 2.741,45 
16/09/196Çl Feminino 03/11/1987 R$ 2.906,17 

. 08/02/1964 F~minino 07/04/1988 R$ 3.446,47 
05/11/1962 Masculino 04/07/1988 R$ .3.163,37 
17/04/1963 Masculino 04/07/1988 R$ 3.003,40 
31/01/1965 Feminino 12/06/1989 R$ 3.283,83 
17/11/1969 Feminino 04/09/1989 R$ 2.672,36 
07/10/1966 Feminino 02/08/1990 R$ 2.624,98 
23/02/1969 Feminino 18/09/1990 R$ 4.710,04 
31/12/1970 Fêminino 02/10/1990 R$ 6.044,35 
15/06/1968 Feminino 03/09/1991 R$ 3.015,47 
31/08/1965 Feminino 01/04/1992 R$ 4.961,59 
22/04/1972 Masculino 15/06/1992 R$ . 4.680,03 
26/09/1968 F~minino 03/08/1992 R$ 4.045,00 
09/10/1953 Feminino -01/09/1992 R$ 3.236,94 
01/03/1974 Feminino 15/10/1992 R$ 5.699,67 
21/01/1974 Feminino 16/08/1993 R$ 5.859,21 
25/04/1975 Masculino 25/08/1993 R$ 5.325,24 

09/02/1969 Feminino 02/09/1993 R$ 4.048,75 
05/11/1972 Feminino 03/11/1993 R$ 2.697,40 

15/11/1965 Feminino 23/02/1994 R$ 3387,29 

07/08/1972 Feminino 17/08/1994 R$ 6.951,54 

07/11/1959 Feminino 01/11/1994 R$ 3.202,42 
06/03/1972 Feminino 10/11/1994 R$ 6.783,84 
06/05/1969 Feminino 16/11/1994 R$ 4.802,59 
24/06/1963 Masculino 17/11/1994 R$ 2.365,07 
10/06/1975 Masculino 02/12/1994 R$ 3.646,09 
26/01/1975 Feminino 02/01/1995 R$ 4.572,59 

03/01/1975 Feminino 16/01/1995 R$ 3.475,31 
18/05/1968 Feminino 19/01/1995 R$ 5.269,83 
05/06/1975 Feminino 06/02/1995 R$ 2.429,37 
25/01/1973 FerTiinino 15/03/1995 R$ 2.228,56 

13/01/1966 Feminino 26/04/1995 R$ 3.150,37 

NOVA BASE DE CONTRIBUIÇÃO 
R$ 3.758,93 
R$ 3.945,40 

RS 4.786,24 
R$ 4.176,59 
R$ 3.890,66 
R$ 4.309,26 
R$ 3.670,15 
R$ 3.603,34 
R$ 5.814,06 
R$. 7.350,76 

R$ 4.096,70 
R$ 6.168,52 
R$ 5.888,88 
R$ 5.178,23 
R$ 4.490,81 
R$ 6.838,28 
R$ 7.110,41 
R$ . 6.527,27 
R$ 5.176,00 
R$ 3.517,95 

R$ 4.629,89 
R$ 8.342,89 
R$ 4.259,59 
R$ 8.004,78 
R$ _5.850,25 
R$ 3.236,87 
R$ 4.883,27 
R$ 5.614,44 
R$ 4.433,52 
R$ 6.459,80 
R$ 3.276,27 
R$ 2.913,83 
R$ 4.368,74 
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05/02/1983 

-
19/03/2004 1 ·R$ 71 27874 MARIA FERNANDA P.CARRASCOSA Feminino 2.470,34 R$ 

72 27875 DANILO DE PAULA MOURA 05/04/1983 Masculino 19/03/2004 R$ 1.798,81 R$ 

73 . 27877 ELIANA DE MEDEIROS 05/03/1976 Feminino 19/03/2004 R$ 2.223,12 R$ 

3.198,64 

2.438,44 

2.958,69 
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PREFEITURA MUNIÇIPAL DE BAURU 

ESTADODESÃOPAULO -'-~.~·- -... _. "rtPt1)4 __ :. 
1! ~C~tw:o_ -~\.:--=. :- _ . 1 

U:! ~ 5.m. DE PI DE oonuo Dt: J.911 
l>iJpOc toln o PIMO de CMps. Cominl e 
S.:6no - PCCS, >Gim o rccnquW-lo. sobre 
a -li~ das cwmru. :10bre • 
inllltu1çlo de jorn..W C$pCcials. :sobtt • criaçlo 
de nov1 • .,..x Mllri&l pca os nrp cfClivas e 
crr: coausdo. sob<c 1 c:.tlnçto de adicionlU, ' 
prod\l\ividadcs t patif&QÇ(leS dot Kr\'I~ . 

p(t">l1<ot .....,,ic1pau. • -o .,. carp 
esculfioos da Ira .a. MÜdc e de~ 

O PIU:FEITO MUl'ilt:IPAl. Dtl BÀl.'RU, not tmnoi cio 11rt. ,. da Lei OrpniCI do Maruclpio de Bl&au. 
tau. ' • bcr que 1 C.,_. Munic~I eprovou e e!e ..êaon. t promulp a SCJllÍ?lk lei: . 

Art. I' 

f •• 

t2'' 

M I' 

~ 

TÍTULOI 
DAS DISPOSIÇÕES Pllf:LJMl~ARU. 

f ica íntlituldo no lmb:io da l'n:!t!tnn Municlpal de 0-u. o Plano~ Carp, ClrTCins e SalW - PCCS. 
q,,. pes11 1 rqulamntor a 11tmçto IUncional doo _.,;dom lqalmcn~ 111\-abdol em cap púbbcos de 
pnwímcnio cfaivo, ncrnudas IOb o rqunc n11tudrioou (CLT). confQmw c:orp ·~llO meao I 
da~lc1 · 

O Plano de Caraos. Comiros • Sllwio - PCCS baRiHC nes llribv~ e .:C..--11idadcs ,..,.1111as .,. 
_,. or .. n,..ao ia! ilo Munidplo, no Modrlo "1lltlcn<iai pniconiza6o pela ~ da 
Adminntraç4o Piablin •ipnt. 

O !'lono de Cargos, C11~iru e Sal6rio - PCCS v1M proYCr 1 Adnlin~ Munic11*. com CSlnftUn do 
<.VJOS i c:&.'Ttl r&S orp~l.adol, rr.tdi-: 

! · A ..ioçÃo de um Jlsicma pctlNllCJlle de ~ dot iwofinionals; 

li · jtlCIOOIMc;"":n40 e volorlzoçt(. dos prolinionais, •ravél de mlbiot 'l'I& propo<eioacm i,...iclldc 
de oponunkadct ptOl'iKoOt\8it, pnntindo a q.W,.... doe 9m'iÇOt ~no lmbito da 
Prárinn !>fJt1iapel de BlllN. beal como•~ 

Ftc:a criado um Conalho lnicmo de Poliuca do Adminlllraçto e R~lo (CIPAR). C""'flOl'O por 
ttprttenantn da Sccr:wia MOIAicípel ela A4mlnlsu....._ SecftWla M1111icipal de Economia e F~ e 

· ~oma.11 Mun1c1,,.i dos Nqóciot lurldl(Of, cm wnr-ws.dc com o 111•go·J9 da Conslicuiçlo federal 
que teri.rqulamema61 por D«:ráO Munlcipel · 

!'.;.;iro Úmco. F1c1 IMIÍtuldo no Anui10 da Secrtlaria :'>11111!clpel de Admín1S1'8Çlo o SNP - St;..,.,,. ok ~ 
P....,,_te. compas10 pot iqicntntam<> da Adm1nisMçÍo Muni<f1181 ~ Slndialo dos Scrvidorn 

- · Põblicos Munieiiaeis ·- SitU41rm. cujas reuniões ~ser pnmicldm por qcaísquer da pana. 

TITULO 11 
DOS Plll~P10S E OIRETatl.U 

, 
An I ' . Os prin.:lpl<u e dirclti.rcs que_,.;.,,, o ri.no de Car..,.. c .... i,. e Sal"1o ·1'CCS • : 

1 • Unl\OC<Mlíd8-lC - lnlrcrmn o P'- os ....ic1ora mumclpois nian:t6rios e celetisw que ocupaon 
waos eféuv>J no lmbíio da l'OOinm Municipal de Biuni, aceto 01 C&flOJ ~n- da na 
da 9l6dc e ccucaçjc que .;,,..,_ um plano pr(lprio, 

11 -

Ili· 

Eqoadadc - lica ...,.... o --lpalit6no pera os prolitaionals anup1r.~ do' '*Iº' 
idlnuco.. emcndulo llmbbn como ~ 0t dim-. -.era• obnpçOcs. 

Pltllcipeçto na Gado - par. 1 ~ ou llkquaçlo 'dttle pllino u nc:ceuid..s.s da 
!>rcfciun ~ .. it'tpel de 8-dewFi ter obtervado o principio da poni<1paçto b;lalcnl. rncre os 
1<Md~ m •nlcipais e 1 Admin!maçto M.inKipal; 

r 
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PREFEITURA MUNICIPAL-DE BA\JRU' 

ESTADO D.E SÃO PAULO 

,._. _ 
Ref l.ci n• , .915110 

/\rt. 5• 

.• 
IV · Coru:ul'>O l'•hlico - f 11 única ÍOllTlll de inari!uar no quadro de carsot ' de cmrcira no 4mbitc da 

P:cfoitura :V.u.nicip11I de 81uru; · ' 

V· Publicilhi<le c.Tr1t11P"'Í!neift - todo•• os falo. e ato• odminis111\lvos rcfçrcntes • ..ie Pl11110 de 
Cargos, Canciru e Selirin • l'CCS scr~o p&lblieos, 1i1111111in<10101&1 e pcrmonenrc trans"porência; 

VI· 1-.omi• - k'rll .. segurado u 1raiamcnto.rcmur .. rar6fio lson6rnic,o panos oéupan1e1 de e111gos 
ld!nti""6 qLe c~ ijam o mesmo nlvrl de escolondadc, uhscrvar.do.se 1 1gueldadr de din:ito., 
dcvcre! e obtipçõc~ 

TITt:LO Ili . 
DO PROVIMEl'iTO E DA ESTRL'.TI:.RA DA CAIUU:JKA 

CAPITULO 1 
n'o PROVIMt:NTO 

0 provimento de tarp eínivns, compra:ndaldo•SC OI ''°' adminÍJ!rllÍVOI pclo1 quais CUC:S Slo 
rrocnchidus. du·sc·i obripto:i1mcn1c, mcdi11111c Concuno P(Jbllcn de Provas e/rxi Pro•u e Thulos, 
rcnalvados os e&rgot de livre c•oncnç4u e n<imcaçAo.,n.a forma da lei. · · 

P;in airndimcr.to à. ncc;e,tidadN 1ranlri1óri1t1. de c•ccpcion&I intcrnsc publico. pode~ ser orctiwla; 
cunt111&ções de pelilOt.11 O.ica.-no. termos da Lei :-.lunicipel n•.J 373, de 29 de julho de 1.99 1. · 

Pàrl ;.rafo Único O servidor que vier a •cr admui<lo no• tmno• dcttc 1n1eo ser• obfllll'IOlfaincntc rcmun<™lu de otonlo com 
o •cncímenlo ini<ial ~· clusc wm:spondcnlc "" Cll'J;O a que ioe c:indld1111 ~ duno cxcrcor 
obnga&onamcnte u fur>çõcsl<S1>C<=i1lizaçõcs pan 11 qu111 foi contratado, fkundo tcnnU\anlcmcntc proibido 
o d.:svio de funçao: 

Ar\. ~· 

Art , , 

E vcd11la 11 ~•!"&•~ <lo servidor de um cwso p4111 outro, sem concurso p~blico. 

CAPITULÓll 
DA tsTRUn;RA DA ~ARREIRA 

Ot cargn11 previlto,~ r.o Nano de Clfi!Ol. CWTeiru e StUrin • PCCS, com compettntia para atuar cm 
olividadc• de conttruçlo cívil e ínfra-cttrunin, a'1miní11ratln e serviços, jurld•ca. fln.....e ira. de 
mor.1.<teru;ao. co:úcrvt,çlO, t=sporte, meio a.'tlbicnte, csport1w, cult11ral, soc11i: 1p10, cconômii:o, 
d""'nvnlvlmcn1n, plart<jamrnro, lioctl;Zlçlo e cnnlàbil. rom os fins de auxilio, :wisttncio, pte~o. 
íoscali•<1ÇAo. cronomit, prol<:çlo, rccupcraç.lo, planc,amcnto, .Uminl~traçln, pruduçto- e ,.,,lo, slu u~illl 
dcnomin:ldos: • 

,_ 

(( . 

Ili· 

IV-

• v. 

Au•ili3r - cu111pr<cndcndo oi t'llfs<lli nas disc1~l;,;u de naru""" de nl-.1 ~..x•liar. cujo e>crcicio 
exija nn mln mo.o cniino f~ndllmcntal incomplc10 e que rcallum ~ :!Videdei; wb supcrvisto:_ 

. . . ,. 
Ali>is1cnic - comptt"endcndo ' 01 cegos IUlll <l isciplin11.• de n?turu..o de n!vel os1L<1cn1c. cujo 
cxên:lcio c'ltij a no mlnimo u ensino IUndlltllCnial rompleto. proli•~lonali1J1111e ou nln, e que 
R"alizam atividades sob supcrvido; • 

Agente - corn~dcndo º' tlf1lo< n1> ,di~ipiina• de nttu=• dr nlvcl mddlo, cujo ciu:n:lcio 
exija o cns·no mtdio completo, pro1\s1ion11ízan1c oil nto, e que rcaliiam 11iv!dtde1 sob 
1uper•1<10; 

Ttcnico - comrn:cndcndn os corgD!I nu ditcipli:lu de naturcµ :~1ca, cujo cxcn:lcio exija o 
ensino mediu co1nplc:tu clou ccrtir.cado de ooncludo de cducaçto prufiuional de nlvcl t•cnico e 
que realizam otivld&dcs sob l upcl"lslo; ' 

Espcciaiisus To!cnico e Espccilli5t• deºº'""'.,.. compm:ndcnJo 01 carvru multidisc1phl14!1's nas 
disc1plin&s de nalurca 1tcn1ca, COITC"f'Ol.dcntF~ .. profls'4cs rcsul:rmcnuula>, ou nlo, cm lei 
lt!dcral. clf.ir cxorcltio ••U• fonnoçlo de gi1111 •uperior d< 1Çaduac;ln e/ou habilíu1çlo legal 
cqui,·akntc · · · 
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PREF~lTORA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTA1l9DESÃOPA~<OC ,1;_ ~ -, · 

Rd l..ci o• 5.97,.,10 
~UfAS . ~-~: , · 

A.., . ~· Os QJp>< tato seus ?C'fis piofissionais e suu da10C11i~ conf~ ar.aos de li a Vil ~ inlqpvlo o 
Plano de CaraOI. C...eíraol e Salmio • PCCS MlaYâ de~ cm <:Ollfonnidlde com o 11,1e110 IX, 
sendo vedaci. a 118nJpQSoÇlo de carp. · 

""- 9' Ot carp discri""-los nos ~os de .li a Vil clpsif'..,....1e de acordo com o ahd de ..sino, cuja 
clflsteS llo conipoAU I'°' ni"l:ís de Slll6rio Ili* ~'!l'YC!s, CSlllbclcciCos por inlanr.eis, cuja ..,ie 
sallrial me-.. csl>CCitlcllllt no anexo VIII. · . . 

M ,10 

1 · P11t os c.aoo de Aaili....s: 

lJ . 

l!I · 

IV· 

v. 

VI-

Clusc A - f.nsinó MHia/'íbico; 
·c1_use n - r nsino r-i-1,11 c_,1c1o; 
Classe C - Ensino fundlmenlal ..._,,pteio_ 

Para os ..... de iUsiSl•lcs: 

CI- A- tasino.Tta>ico/TecnólotO ~; 
Ctme 8 - Ensino ~io Compk1o([~ico; 
CIAÀC C - Euino Flllldlmc:mal Compkto. 

C1- A- 1'ecftóloCD GnobdolEnsino Sopaior, 
CIMM 8 - Ensino Ttcalco ColilplclolTecnólo&o Oreduado; 
O-C - Ellllino ).Mdio ~leto. ' 

PVa os .,..OS de Ttalicos: 

CluxA -Ensino~: 
Claw.8 - 1 ec:nóloti> Ondc...tolEnsint' Superior. 
ci-c- Ensino ~..wTbico. 

Pwa os,.,. de €specilli9!1a Tknlcos: 

Cluae A - Ensino SUf)Crior com ,...,..~ Strlcto S..Uw.· 
Clmc B - EnsiDo Superior com ... arlldwoçlo 1-S..U•: 
Clulc C - Ensillo Superior Cornpldo. 

Pttt os '*l'lS de Espeeill;.a de aoVc:mo: 

a-A- E.nsino Superior cmi_N,..,.+açto Strlcto ;ç,,...,: 
o - e - Entino Supai« com~ Loto Seu•: 

• a-C - Ensino Superior Complét.o. 

' 

O valor iniciei de Cllda elas .iar1.i 0011cspondce1e - Ct1JC11 ..... CONidendo COft!O ráertilcia b65ica 
pen a ~slles liorhoneais e pnllllOÇlo vadeai. de~.- o atallelecido ao .ao Vlil. 

• Th'ul.O IV 
DO DESENVOLVIMENTO NA CAllAlntA, DA PROOREISÃO, DA PROMOÇÃO. DO PROGRAMA Dlt 

CAPACITAÇÃO l:APE~EIÇOAMENTo 

°CArinJLOI 
00 DF.SUIVOLVIMtNTO NA CAllllURA 

Art.1 1 O Plano de Desc:nvoMmcnlO na~,. {POC) deWli ~ OOl\slibllaftcildo, ele~ com: 

1 • Plano de rnc!llll i11t1iluclonals; 
li· PllllO dc lllO'as das U11~ 
Ili · · Plano de me.as das cqllipcs. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO. · - .:--· •. : __ · 0-fl\. Pr,.- jJ 
1 ~ ,._ • . .. W/_'J_~ 

Rd !.ci ri" S.915110 • 
: . )\ .. ~ ... _. - _ _(1~.- - . j ' 

·An 12 

An. !3 

Art. ! 4 

An. !S 

§ 1 

§ 2" 

, fl 

Att. ' 6 

O ~volvimcolo •• Cumra t o fonna de n<e>luçto dcniro da &rad• salsiat 1ndcpqldct-,..tc do 
l>itnio. no ,_.,.., cat~. drawb ele "JC'*'iSmO• ele .,..,.-, a penit da opro..-çto no aúgio P..obatório 
no cargo eletivo. le>oWldo-tc na ..,...jderlçto o wmpo de axadcio no '*IO. a qu.Jif>CICIO pmímioMI e o 
mbilo pnlfiuioul, cmfonnc criltrios <sq,bclctidos llCll,a lei. • 

O ...,,idor cli:livo poJcd CYDluir na Rr1"Clf&, dade - obcdc:cl~ u f"onnu« nolDÇio da~ Lei, 
ué o limite ela ultirfta -:erc.tncia, da61b111&.cl.asc dc<lda ClrF- • • • · 

CAl'Í'f ULO li 
DA PROGRESSÃO 

A ProsressiO t a CYoluçio fimcioMI do proímiorW 111& cam:ini. de fonM llomonlal. de - imcnúvd para . 
o subsieti- e poclcr• 1er conqu'-la ~ ~ avaliaçlo k csiap proNldr1o de <MI formas: · 

1 - · Prosrcssto por Máilo Prof'issional (J'MP), cm·raJAQ do resull.-lo da avaliaçio de clescm;xnho e 
está&io ;wobel6rio favorável dcnltD da dasae na qual o scrW!or esti>'Cf c:nqual<*lo; 

li - Pr~ I'°' Qualificaçlo Proím~ (PQP)."' ~:X opreseni.çta de llNlos ou~ 
dcolJO da~ .. qual o scnidor CllMt CllqU9drado. • 

A ,,...,.._.., Pol' lfhilo pn>fisior.al (PMP) dar-tW de W..... borizÕnlal. .....u.ntc a.Uieçiu de 
~ e ~>'Dlvimcnio. 1 cada lt& - de eletivo CllCl'clclÔ no ....,, corrapondcadD ., 
.émcirno de 11111 nlvel éle •"cncimcnlo. . , · · 

A a•1lioçto da clcaerripenllo ·• ~-.ol•imcnln 6o savidor to f'!'DCC .... qve adaca Í9lO!'ef., ~e 
metaS pré-estlbelecir.as, visando lllCft.IUtS o dcsnvolYilllCIMO das 111vidadcs di~ para a 
consocuçlo das objctillOS orpni1acionois. 

A oval~~~ do SO'tidor c1cve-........nc. conlcmplMdo: 
. . 

Os Oilcreotes _,ios da. - íonnaçlo e os nl,..is d< ~iadc das l!-ividades · 
~pe(lbll- pdu cqllipo de lnblllio; 

A capeé;d.ée lknica -~~I no conicxto da infratSlnltura dos serviço< "" lmbko ele llC\I 

~de~~ . 

A produtiviuodc: a qualidadulol IOYiÇIOO e~ pon"4'1!idadc 11 cmrep dc9és; 

A anlioçto :las ctlcfias imcdi1U1S elas equipes e a aanHveliaçlo do~ 

A ~ dos proccuos de dc:rcnvolvimcNo sobre os KNÍÇOO pn:scados • A~iaislr.lçlo 
Pública e l populoçtu. quando houver · 

O p...,.,._ de Aval IÇlo ~ Ocscmp<nho e Desenvolviamito (PADO) CSlabckcc crilbios ~ele 
avaliai" a qualidede •lqs ~ de ~lho. de c""'1o pedag6sioo. oondnuo. ~ critico. 
porticipati•o, obfãnFldo ele rcnne inlqrada o Kividar. com sua p111~ no prootaG de ~ de 
serviços l Aclminislraçlo Pública ei populeÇJo e avalilçlo do 6'p. . 

. . 
Com ~ • dos c:araos espoc!lkos da 6ra de slOclc e ed_.,, os cri1trios .,.. • aveliaçlo de 
dcsimpcnho e dae~•oMmcmo do servidor Xfto. dlbof1ldos e ClCCCUl8dos por <'..onússlo .de · 
Dacnvo1Yimcft10 ~'wcional (Cl>F), desianada pelo SecreUrio ·MUDiclp.i da Adntinisnçlo. que tcrt 1· 

i~deobscr•: 

. li -

Ili· 

Dcfm~ d< metas dos saviços é das equipes; 

Adoçao lk modclns e instrumentos q11e a&cndam l ntkftD. dJIS .civicladcs, -.nodo os 
quintn p'r.nctpios: 
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PREFEITURI\ MUNICIPAL DE BAURU 

ESTÁOO.DE SÃO PAt;LO 

-Pl"<Oc u ·::5.1J7Yfl 1 
.Rei 1.ci.n•' 97"10 FOLHAS . 511 ~ 

'v~~--~....;~:::;::::::::::::::::::::J' lcgltimldodc e 1r&nlplltncia do p:oCêslo de avalio a) 
b ) 
e) 

. d) 

e) 
f) 

periodicidade; 
conlribuiçAo do serYIClor p11ra a Çonset\IÇIO doo objetivos do ór&IO ou scrvlço; 
adcqu~ "°' contcüdoJ oc:upaciOt\IJs e b cono~ reais de 111balho, de fbnna q~ 
cuo ~· condlç4ca ~H ou advcnai de inbálho, nlo prejudiquem a avallaçlo; 
conhecirMnlO do 1ervidor sobre iodai as fiai* da a .. lioçlo o do SCll rtMlltado nnaJ, 
dir• i lD de 111111ifet19Çlo b tntllr.cias r.cunais. · 

AI\. 17 li avaJiaÇto de dncmpcnho e dncnv0Mmct110 pani tiru .de mtrilo p"'llsslonal ,;,, mlizada. por 
composiçAo de rMdia de pontos anueis. Ulllll voz a cada pcriodo de trfs lllOI, mi conformidade com os 
criterioi que serto tllltbeltcldos por DecretQ Mwiicipal, ap6s 1 publicaçlo det11 l<i. · 

P1r; tf&fí1 C:nlco As n:pcKuUOcs On1nceiras dccomni.1 da p1oarnsào por ""ri'° proflalonll tctto <:0ncedldu, ~ 
aulorizaçlo do SecmMio M1111icipel de AdminiJtrlÇJb. subleQOCntancntc à avalillçlo de~ e · 
dcK11volvimet110, a p111ir dl dMa cm que o 10rvldor complctlr o perio4o dlspo110 no "uput" de~ an1go. 

M . 18 · A Prosmsio por quiliflceçto profiuional (PQP) d1Mc·• de forma horilOfllai, mcdÍllll• 1vali1çto do 
dcwnpcnho e dacn..,lvimnno rev~vtt e &pnlOntaçto dt diplo!!'.u e/ou cfflillcados de panlcip11Ç&ff cm . 
CU!Wl. de 1COr:lo com o M 19 dcSl& Lei, a cada doit 1not Jo efetivo e>.en:'ltio no Cll'JO, éonapondcndo 
IO ~in:o de um lll •ti de vcnc:UMnto. 

An :9 

Art. zo 

Pari ; rafo Único 

1 - Sommlc se<io consKicfldos 01 cuu0& dcnlrO do pcrlodo n lip1tlldo pelo "Cll>lll" e rdercndad05 
pela Comhdo do ~tertvolvimcnto Funçional (COf): 

11 . Mcdionre 1allc1!8Çlo do profiu1onái. acomp111tt'.dl dot 'documcn10t cornpr;,bM6not. se" d irisidl 
• Cominto de ~volvomtnto Funcionll, 1 panir do mh q11e complcw ot 02 (doiJ) lllOI dr 
efetivo D<rd cio, nlo sendo &dtr~tiJo JQPM<nlo antccipedo 

Para efeito de Pto.,C. ;ao po: Qualiliceçlll Pron~ional - (PQP) licam ~lecldas as ncaras abaixo: 

• f - Pera OJ Auxilllrc1 e Assistcn1cs: curJOS de 1pcrf<:lçoemcnto cm '"ª tree de atuaçlo Oll concl11a, 
"lia IOmlCÓ'•O da cera• hor6rit .. j 1 iaual ou 'superiof 1 40 hares . ..,...km a.ptopcsdo pva o 
nf, cl subtcqDcmc, Mt o limite dO ~!limo nhicl.dc vcncimcnio de olanc; 

li· Pan °' Aaeitu . cu"'°9 de ap«fct90tJnCnro em eua lnti de atulÇlo ou correi..; cujo IOftll&Ôrio 
da wp hotina ••J• l1u1I ou superior 1 60 horu, .....,.tem a propnslo p1r1 o nfvcl 
subscqucnu. eat o limiu do último nlvcl de vcncimcnlO de clusc; 

Ili - Pen os T6cf1lcos· c111110S de ~içoemenlO cm 1\11 Arce de ~ ou ooml•t&. cujo aorna&Orlo 
de cerp honlria ICJI l&lllf OU .. upcnor I IO horU. pratllenl 1 pro~ fl"I O nlvel 
1ubscqOcn1e llt o limi1c do 6ttlmó nlvel de vmcimcnto da.clusc: · · 

IV · ,Pera 91 1;'.Jp:cl&lis\U Técnicot t Especi11isw de Oovcmo: cinos pc ap01fclçoamci110 cm sua 
Are.a de atu&i;lo ou com:lata, Clljo some1ório ele carp "°"''ª JCJ• 11...i ou •upcrior 1 110 ~ 
prarucm • proarea&o Jl'l'I o nível tubscqtlftltc. 11t o litnrtc do Oltimo n"el de vtnclmcnto da 
cla.ssc. • 

CAPITULO Ili 
DA PROMOÇÃO . 

A promoçjQ por qual i1lcaçlo pÍolis.siotill por CICO~ (PQPE) podcti ser coequutadl pckl ltfVidor, de 
forme vcn;caJ. • cada cinco anot de efetivo cxordcio no c:1rp. no nlvtl de vcndmemo concspõndcn<.c ao 
nlor 1mcd;.t.,,,.,,nc superior eo valor ~do, r.a c!8Jsc imcdiai-.1e tupcrlor, dc1IUO dO mamo urio 
ap6I tltulaçlo, confomc d1'l'O'lo no anlao 9', incisos 1 1 VI. . 

Após ler sido usepr1d& a ••itaeem por qualif~ proít0iO!W por ucoWid&dc: (PQPE). manter-se-• 
inallcrlda 1 nctribu1ç!o pec-.mitria advuwla cú posiçlo de ceda classe a que fu jus o ttrvoclor, Mndo. 
consídcràde dlreô.IO pcs-1. e, ~ tanto, ser C'Olllpl-.da 1 c.11 a•anço adicional, de 11:0tdo com GI 
critbiot Hlabeiecidos 

s 
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PREFEI_TUR,A MUNICIPAL DE BAURU --·- - -
ESTADO DE SÃO PAt:LO 

Pf\J'.tC . • ·--12~.Nn ' 
Rcr :.ti n• , .9"11 t> FOLHAS_ S--1) -v-
Nt ~ 1. 0 protlSilO~J que ÍO bcncflcfadÓ tum alt~ de clM>e e apn.-scntar novo thulo, rc:spcilan® o pt -

uupulado no,Art. 20 ou que se •ncontrc n1 Oluma c1 .. ,,. do cargu, ~ util11or u refcr.do lituln para 
P'ºll"'"'° conrormc '·C\UC abaixo: • 

Art. n 

Art. :3 

l'ano os l\uxlliarc; e Auf<tentcs: 

a) a• mço dc oci1 nlvcis nlari1is, corrcspontlcndo 111 odicior.al de 6% para os scrvidon:1 
que apresentarem, a e>da cinco -anos de efetivo cxcn:lc10 no eorll", ccniflcldo de 

. 'º 1Cludu de <Ut10 de cd11uçlo protiuional 1«111co ou ar•Juodo, em •u• il•• de 
atL~. ou correlata: 

11 • 1~ana 01 Ageutn e: ·11cnico1: . · 

111 • 

•). 
' ' 

""'º'º ~e "'' ' nl•e1' S11i111oi1. rorrapondcndo ao 1dicionoJ de 6% pau "' tcr>1dore. 
qu : aprC'Kntlrcm, 1 c:8d1 cinro an~ de efetivo o.cttk io no ctta:o, certincad.o dt: 
co •<lusio de cuno de eau"8Çolo profiuional de nl \'CI ttonieo • ..,. ,... Uea de rtuaçio, 
OU C'OtfCJ .. .a; • • • 

b) ª"' ... "'º· de 0110 ntY<is solll'l&Js, con<1p00d.,,Jo IO ad1cion•I de S% p&!I os liCmdorcs 
qu : aprcmnamn, • cada cinco · anos 6c cfcth o e•erck10 no carao. CC111ticado de 
c:onc:lw.lo de CllrM de cduceçJD profb <iOf\al no nível tcon6k>ao oo gl'9duoçlll. etn sul 
'"'de atuaç6o. ou correltll&, · · 

e) a~ de det nlvcos tl&l11i111. çurr<>pondcftdo 10 od;;,,Mal de 1o% "'"'os oervid~rc• 
qu : 1ptcscn1&rcrn. • cl<l1 cinco an'bs de efotl'o CXCf(' fcio no c:arao. ccnín<aJo de 
<t'l1clu>lo ~ cur.a de l><'• ·Jlredu~ào'""' 1ua ire. de •tuaçlo. ou com:lai. 

?1n os f.spc ciilli.tles Tttni !'' e EspcciiHr .. s de Governo: 

a) av11J1ço de seis nll els u l111t1ls, oorrcspondcndú uo.ad1cion•I de 6% l*tU 01 .. "·idom. 
qu ' apr...,.ttarcm. a cad1 cin<O ' " "" de ~fcttvo cxcr<lcio no c:arao. ccrtincllllo de· 
<.'On<lu5'o de cunb de pô•·gr1du111il0 Lalo Sl1t1•. cm sua tl'ca d• llUllÇlo ou correlata. 
c0t,,.c11p horàtit igual ou supcnor 1 360 hora: 

b) awu1ço de 0110 nl•cis salllfiais, cotTc:tJ10ndcndo oo adicional de S% i»ua os scrvidore~ 
q•: RprcKnhlre'"· 1 cada çineu anos de eíet1vu excrclclo no cario. ccrtiflcadc de 
c011cluslo de cur10 de pó1·8raduoçl0 t..10 S..1t1w cm """ irea de tlluaçln ou ccrn:lata, 
com cara• ho<ir iil 11111•• ou 1upcri111 • 900 horai. • . 

e) 1•11nçtl de d<:t nlvel1 salariAls. correspondendo llO Ml icion•I de 10% par• os • ..-vidÓr., 
'i"'' ' oprescn1:arcm. 1 cada dnco anos de cfclt•o cxcnlclo no CarJD. ccntllclldo de 
conclw.lt> de cum> de pôs-graduaç&o Luto S..1t111 cm su:i trca de •l~lo ou corrclsta. 
corn cora• hor.lri1 1cu11 .,..· suprn0< a 1 m h~: . 

d) avunço de dure ntvc11 >1llli111. cune.pondcr>do ao ld1cional d: 12% paro os tcrvtd""" 
quo: aprcscntettm, a cada cinco anos de efetivo cxerclc10 no. car111. ccrt1fklldo dc 
c:onclus6o de: cuno dc pos-grad..._.c Str l<to S«t• ""' nl>eí1 de mdlrado r:/uu 
douiun.Jo em,...~·· de: "}UIÇ&o ou tom:l11A. 

Cont11ln, PIT• efeito dr evolu~lp no cam:n1 por titulaçlo, ,,. c:wJOI dcvid1mc111c con~luldos, 
:egulM>CnlMl<K por õrgjo otlcial e/ou competente, 1pro\'9Clo• e llomolopdos . pele Çomi.lslo de 
Or-.volvimen10'1'1Jndontl (CCF) • 

CA PITUI,() (V 
DO PROCR.\~ .\ DE CAPACITAÇ~O 1: APtR~l:IÇOAMl::-.TO (l'CA) 

Cabcd • Sccrctan• Moni:ipal da Adm1nlstr11çtb 1 01pn1uçllo. o pitnc)am<nto, a pronioç.111 e n contNI~ 
dos cur!Oll ou proanln41 de capacitoç:lo, buxtndo """"""' e rc1h>.1rtdo IM con~ins n«csurios, 
vinculando 1 rulizaçao dÚ q11Aliticaç6cs IO melhor l\mcionammtu, dc:n110 dos 1ntert1ícios an1bclcciJo<. 
esqurando 1 1001:> a.~ catcau'.i .. funcionai( a oportuni<la.Jc de pp"tc i~lo. 
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P~FEITURA MU~ICIPAL DE BAURU 

F.STADO DE SÃO PAULO 

Rd ..ci .... S.97S/IO 

• . An. 24 

An. ~6 

J 1' 

§ I" OP..,.,_dcClpleiuçaoc~(PCA)IClnCOmoobjm""-

a) Ccn~inr o Ptofissioftal pata a rclcvtnQa do leu popd no~ poiblico; 

b) ...,,,,.,.. o l'Tofiniollal ..... ~ .... ,_~ ... ~ ... ot;ftí•-">,... ........,_º"" 
pl1ono de dam\001-riaÍcaro orpniDCiOllll no lml>ilo dos Scoaàrias Moactpmil e 
61)~ da Adminlançlo; . . • 

e) Promowcr o ckscnvol•immto integral dc9dc • ai~ ~ oo mais .UIOS nloms de 
cd lC8ÇJo fbnnal. . 

. . Th'uLOY . . • 
DA CESTÃO DO rt.AJllO. DA COMJS5ÃO Dt: DESEl'IYOLVIMurTO FUNCIONAL (CDF) , . . 

CArtTULOI 
nA Ct:ST ÃO DESTE PLANO 

Compete ao Chefe do PoJcr t:.itccu1m1, w .por ~., SccttüriO Mulliclpal da AdminiJIDÇto com 
apoio do Sccre16rio Municipaf~e .Economia e finanças e Sc::qdirlo Munícipal dot _Nqõeios-Jurldá:m: 

I· 

li · 

Decidir prof>OllU de llOOdiflC8Ç0cs OU rcplMncnlot ....,.._,,...., ddc plaao, ...,,.....,. pele 
~lho ln:....., clcPolllica de Adlniaistnçlo e Rc:moancraçtn (CIPAR) da,.,.,.,.,. Municipal 
de 8awu; 

Compac a Sccrdkia Mwtte.,.., do Aclmin~. 

1 - Pr.-. ... ccncuND piablico pan P'~to clc careos efelivos; 

li - f>nimo ... c CXC:lllllr ~ Je dcscnv()lvinlenlo de .....,,_ llunwlos, cm balcflcio dos· 
tcn'idetts OtupllllCS dos C"'IO' de pn>vimemo CÍCli\00 C de ~ de li-~ C 
... oncniçlo. • 

CAPITIJLO li 
DA COMISSÃO DI DESENVOl.YIMll'fTO flll'fc:'ONAL _(CDF) 

úxnpetc à Co:nisslo de Dcmwol•imenio Funcional (COF). _,.,,..,,.., .... psccrà cmi a 9ecmaria 
MUfticípel da Mnlinistnçlo. o ~ de Ílllfl~ e ~l..W-.00 do Plono ele Caraos, C ......... e 
Sallrio · PCCS. cm sua dlfaent.cs ....... 

. A Comisslo de Dcscr>wolvimcn1io FUDcional (CDt") da s.a-ia Muaidp.I da AdMintscraçto Jri criMa 
&\la~ de Dcaao pdo (,"hcfc do Exctutiwo Mllfticí1'9l ao pna lllÚimo de .IO. ó• opós 1 ,..i.tiaçlo do 
Pl1110 de Carsos. Carmras e ·Salirio - PC'CS e lcri CCllllpllla ele ) (uts) rep~ itw!lcaSos pclo 
~ Munic:ipol da AG'.ninitlnçlo, 1 (um) ~ indic:ado pelo Secrotllrio M1111icJpal de 
Economia e fi- e 1 (um) ~· indialdo pelo Scatdiio Munlcipol doo ~ llll'Ídicos e 
lerá~ ,....._ compctenc1as: 

1 - Avaliar a d~ dos :1Cn1id<WU -amiftlteda pera """luçto na conan. 111&.CS de 
rcqucrimt11 ptVtocolado. ~ bue nos criti!rioo de éYoluçJo constan~ nosia 1 .e1: ' 

11 - I'.'-"' inlonlaç6cs u 1<110ric!Nn compctcNa sobre os rearrias~ pelo> ....-ldurtt; 

Ili · l!labonr os c:iilbios ~a ... uoç1o de cb:awolvirncoto do scrvl<:or, . ' 

IV - f.mili r parccàes ainclush"os rclal1wos l ooluçio • camin a ,..UO da 1CCitaçJo ou rccua dos 
11tulos para 11 eoncesslo de pn>paSlo e prmnoçlD do l'n>pmia de Anli9çlo de Dc:slllpeoho e 
0.-.YOl•i•-· (PADD), ,........,...11o-,. • .,.,... oa·pra- rccunais <Slabde.:ídos na 
lqlsi.çto vipte; . 
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. . F.ST ADO DE SÃO P:\ULO 

Rcf .l.c i n• .S.9n110 

V - Aalrnpaalw, O<.c.i., e: .,_,,., ~ -emrio, a rcaliDçto dC ~ públi<oo pmra 
. pro•U-0 de aqos a1JnnP1as por~ l'qCS; 

VI - A.,.,.,...W. a~ e llWIUl&nçlo do PCCS. 

A Comlssio ~ °"""••olvimelllo Funcionei (COF). no pnm de 180 dias llpil5 a pronwlr;açJD .tc.a lei. 
d~ o JC&Ula ...... IO do~ ele A•IÍlieçio ele °'*"'Palllo e o..-,i,-...., . 

TfnJLOV.1 . 
DO QUADRO DE PESSOAi:, DAS JORNADAS Dl: TllABALHO, DA INTEGRAÇÃO 1 ENQUADRAMENTO E DA 

GRADt: sALARIAL • 

Ar1. 27 

CAPIT\ILOI 
DO QUADRO DE l'ES.W14-

- . 
O Q'Jadro de l'asoal dos lltrridorcl da Ptri:itwa M11nic:i)* de Bauna. com ex.ceçlo dai da~ cb 5*ldt e 
cduaiçio t compotlo 1ielos carp dC prowimatto c!Cli..,, conbmc Qll&lllii.1!>0 deilllido llOS 11100S X, XI. 
XII, xm:x1v e XV, tlcocndo a locaçto sac:Dbdccida duc01do ton1 •-"'-kdo ~· . · 

CArfTULOll 
DAS JORNADAS DE TRAIAUIO 

Cam ~das,,.., .. diJOimiMdas "° ariiso 19. fiea Cllâlccida.ior*ia tia... de ..a bons -
p... os titulares contllnlcs ela 6reu discrlmiudu nos 8IC:lu>S X, XJ, XII. XIII, XIV e XV ela prc90ftlC ki 

. ~" . °"' ............ t.pedail 

An. }9 Qs titulares do qumdrc> de CS101 cfcmo.. dttciimtÜd .. ,... ..._.a quir. lic.- sublN:lidos a wna ds 
ICg&nftlics .io"""'"" de 1111balho: 

I · Jornada ele 16 (li~•• e ~s) huras ~· '*ª .,. prol\ssioMis q ... _,. .,. jomaÍils 
ininlcrl'llplaS ele lnbalbo. lalilo sua folps conapo9dcata - domlllCO$ e ICriados ck .-.. mfs; 

li - Jomoda ele 12Xl6 (doze por 1nnt:1 e scls) pwa os prollssloNls con- do lllCÍo XI que 11o1a111 
comn Vip; . . . ' · , 

Til • Jomeda ele 30 (lrinu)'botu Xlnlnais pra os p<Of..siouis conslMICS dos UICllOI XII, XIV e XV 
que 11uam como Auditom Fucàs ·rnbulSioa,. Arq<lilctos, ~ Sociais, DicàdarU, 
Enpllcil'lll. Nwicioni-. Procwwlota Jur1dicos, Plic6lop. T ta16lops e T dCÍOllillll; 

W - Jom.da de 20 (•Intel horl.~ ......,,is pora os lllOfialonois ~do~ XIV qoc ..._ 
- M~ V~ Tt<:nicot F..spoctn .. e 1-.-.S E.tpani-. 

An. IJ Os pioftislonais discrrainados nos iacisas Ili e IV do IWli8" •IDiar. que ...,._, a Oplllr por )omada 
suplanctllar. CllqUaDtO CSUL pctdunl, i.to in ...-&<iàio p._,.cioul no_,,,_ , a..,~ JObre 
o rnpcd"'o c Cftllo sa.6no bec por eles pcrcd>idos. 

Plri ;rafo Único. ,Mcdianlc autorizaçlo f'ofmulada pelo titular da ~ haYaldo coe~ pra 1 ..iniin~ o 

JCtVidor ac1a1ilido """ º tumprimrftlO de ;O!Mda de •ibaüio 1 '*> 11oras .türiaa °" 40 e..->""'*' 
samnüs, podai. t•nprir jorMda « 6 (1Cis) hom ~ ou JO (1rú11a) licns ___., pa'<'Cbcndo · 
- cimatllntias r-.:mincnçlo ~íoul l ~da jomeda. 

AJI. 11 Os. ti~J lara ele c11p de pro.i.,,...to cfctt.o áMft jornada bMk:a e cspcc..i, ctlqlAOlllO no cxcmdo de csao 
de livre nomcaçlo e ~ ou lilllÇlo de ainr~ llc:arto -um.. a jarnada bbc:a de 40 (qimaaia) 
horas ~nais; ~Jo r-. opçlo pela~ do urp de p!CIYimftllo efetivo 

.· 8 
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ESTADO DE SÃO·PAVLO j · ·--~~;..: .... --~FA 1 
l'OlHA:> ~s--r . 
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I · 

li · 

Ili · 

JV. 

. . 
Jomodo ~li de 20 { •inle) horas de 1.....U.O iemlnoiis: a prcuçlo ele 4 (qUlllo) llons di6rias 
de trlllelha: 

J.......ia ap:Qll de JO (lrinaa) hom de 1nbllho ,,,;.,,w, a pr"C3lllÇto de 6 (leis) h<nl düriu de 
ll'lbelllo; . • . ' 

JoniMa ftP!Cial de 36 (lrinta e lli:i•) horas de lnblilho ..-i.t: "" aanprimcouo ""jom8da de 
06 toeis) e 12 (doa)°lloru dOlrias; · · • . . 
Joniada 1*ct de 40 (q• - ) lloru de lrlbelllo -.-is: • praa.çto ele. (oico) lloru daria 
~ ,lnbllllo. • . 

~Ili 
De l•I"- • tlo Dellp_. ... ,.,_,.., ........ --

An. 3 3 O inicio da jorll8Cll 111p1ana1Ur de qooc. tra csu Ili dar-te-i por sobciDçao do prolisaonll w 
dispon1b1llcMdc de cmp honria. lllCdianlc .....e.da cio ~•do lillllar da,,..._ dClde .. aisim o 
nii ""l 1 neecaidlde o o "-p{lblko. 

f I ' 

t J. 

A ~I na jon-cll ~ p~villl - lei llCti de, no mlnno, 1 (um) ano, raAlvedas • 
hipólcsft ábebo: 

l • Em ru1o de llOONeÇlo ou deilpllÇlo pma o acrclcio de ta1JO de liwc l>Ollaçlo e~; 

li • Eni rulo de ranoÇlo ou tnnlfertDcia de !lefor, 

111 • Em rulo ~· 1n..-.mo .,.... outros 6tliOI ou ca..S • Adraillhtnlçlo Hbllca. .di.- ou 
inclittla, de qlOlisq- cios 'Podeta da Un~ dos e...dos, e cios Mmuclpôos, úodulive do 
Mllllictpio d: e-n.: 

IV • A quo1q1oer tempo. por COllWftllncil da Admini~. qllOIMlo n1o mai• ~ <91'fi!P"W a ~ 
que Cllltjou 1 eolíci~ du p!Ollaional. 

Nlo poclcrlo reeliu: jomede .,plemal• °' ~i~rn caâ- ~ rawiçao dê llividldcs. em 
dlsponlbili.i..tc'°" em ldequdo ..,,O.Ci-..,. r~ slmilor. noa - da legisllçlo vieli*; · · 

Para Cllll'lprimellto da jomlda "'P'-111; feri clcnnlda medi- porwia .i;, 5e<ttWio Munlcipll. desde 
que ~· dilponlbillddc n-in. ~ 'Y!pia to-.. piftÍf do - txpediçlo. . 

CAl'truLO Ili 
DA INnGRAÇÃO ! l'J'IQUADU~ENTO 

An. 34 ·A intqniç6o dos l<t"idom _.·cm C011fonnidadc com o Att. 9" e'""'~- itlc;... 
. . . 

t I ' No pn>ceao de~.~ ... _. 1 comelaçto cxístcaee cnac o cerao ~..,.-. lllf<rÍOI' 

t viflne\1 ckm lei e e -eo do pluo. 

o l ' Por ocasilo do e!WI'"""-· o ICIOt <ompdcnlc apcdlrt .tldla COITClpOfideaw inf'ot111Mdo 1 nova 
•ilueçlo llancional do :ôttVlclot, inch1she a pccwi~ cmc..do recuno no pruo de' 30 (lrillla) a Findo o 
pram. dar-tN citDc.i 1 da dttislo ao ICl'Yidor, ~ ao pr-= inlclal pma csco11ia· por pene do 
mesono QU910 à DpÇlc> pwa llUCpllÇto ao no.., ,i-. 

1 • Docofrido rdcnclo prazo, JCm llllnircsi.çto .. praa cio .ervidot, am d. inqn4o no novo 
plano, M tililllÇlo f!"'Ci-' i11íomaada na fiche de~ 

9 

/q/ h 
LJ) 



·r-:. 

e 

r. 

PREF.EITURA MUNICIPAL DE BAURU 

. . PROC. M • -~l.-!. _ I 

Rd !.c1 n" 5.91~!1 O 

ESTADO DE SÃO PAULO 1 . ~'?i ' 
. . , FOU iA:i S'j , . - 1 

f '' 

Arl º6 

§ ! 

o: ' 

. ; . 

" " J7 

Att j 8 

f I ' 

§ 2. 

li· 

Ili · 

No me""° ,....., .prrvista no inciso 1, dutc .,.rag ... fo, o ,.rv1dnr público dovcti •• manife1w', 
tllprtssamclllc. qu111110 t rccu11. n& '"" intcsia~io' no "º"º plano: · 

Decorrido r :fetido Pf'tl1.0, ,.m manifcstaçto cxprcua do ,.,..ido<, será CS1C in1cgt0do no no•o 
plano. n1 situaçao fünc1onal infonnJda na íidla de .nquldrwncn:n 

O .c<vid0< qu~ se cnc,.,trar 1futado por rpotivo de docnÇj, fériu e outros. 01 pruos con~ISJ11d>1no1nc1so 
, Ido 1 r dn1c :1r11go •••lll' computllllu• u partir da duta cm que re ... ;umir JUllS l'Unçõa. · 

O xrvldot que nlo ponuu hlbillllÇlo cxi,ida pan a cl:utc nn novo urgo. kf1I rnqu&drldo no nl•cl Ili 
rcspcetí\-. cla<sc. pa 1sando 1 ter direito 6 prc!T>IJÇ1o, somente., a partt: da dila an que comprovar 
hab1hi.çlt\ n«aUn1 â lnvcstidura ,do cargi>. 

i'ara os cnnc:ursado .. empanados ~ pe"ir da pmmulgl\'AO dcsu. lei , 1pli<:ar·1C·i o ntvct J• ••ncuncnto 
lnÍcill pani O tara<> e 1:lu•e CõMCSpunlMnte 6 funçilo O que 1C conJidptOU. , . . . 
O. ltuau tillllarcs dt carg<I' de p1nvimcn10 cf01ivo· serio primcirwnentc cnquodndo•, note l'lano de 
Caraos, Carreiras e S l!Arins na cam:i,. conforme di"f'OSlo no Art. 9" e anon !X, -ÚllllC coof"l!cm de 
tcmpn de cfctí'" cxorcklo n1 ~reira n~ qual cnconnv1·le no plano anterior, íns111uido pci& Lei 
Munidp«l n° l .37J. ce 29 de j ulho de l'.991. apu,.do ate a dila da puhlicaçlo d1 prcsc!llc l.ei, nn Diirio 
OOdal de Mun11:ipio, ~u que o 1cmpo de efetivo cxcrelc.10 111 carreira corrcllpOflderi IO 1ntcmlvel d~ 
clMSC a qual o cargo fJi cnqulldrado. · 

O Cl\quadramcn!o prcv1sco nl!$c '"''º ~ rahr.Allo. cxclui.ivamcnlc. para · oo fi ns de 1ntccnçlo doS 
ICf'Vidorcs cfc:tiVOI nl!l c:a"cira de que tfal• esta lêi. · 

Apó• 12 (doze) me•O da implantoçlo dc•IC PCCS. o servidor com mai• de OS (c10co) anos de crctivo 
cxrn:lcio na cam:ír:a. podcri. mediante 1prt:M:11laçlQ de ccniflcada de concludo de curiol na lrU de 
~tuaçto, conforme dí•JIO•to nu• Aru. 20. 21 e 22. .qll< nlo 1Cnhom sido ulih•ldol comu requ,.ito• P""' o 
clcvtdo lngrcoso no ca: ~~fcuvo, concom:r l prornoçlo pari elu1e lmedi1111~tc superior 

l\s pro,rcs!Mlcs horiu:n1al1 e pnomnçõcs vcrtic1is que fiz.ercm jllJ o~ terVidorcs efetivos, sert<I calc"llldu • 
panir da r<f'erfncia .... que ro ... m cnqu!ldlllllo•. 

Os ecrtific:adoo aprcscnwk.s par~ cnquldramen:o inicial e ou cvoluç&o no,twrcíra l)jo podem 'ª 
rc!!f!rc.entados. C1<cet11 pua íin• de . concurao p~blico, sob pena de nulld.ulc do "º 1dmlníwa11vo que 
concedeu a c•oluç3o '1devid1 na eor;rcira. ~m corno a dclooluç&o dos valo:c1 pcn:~b1dos 

Cl\PfTIJLo lV 
DA GRADE 5A1""RIAL 

~ í::a.-n l11>1ituldu u 1traJcs l&Jor:ois das c..,..,11&.S do quadro lje c~os c:ctivos e de livre nomeaçlo e 
cxooeroçll> "!"'fomtc °"""'º VIII. dc.•11 lci. ' 

No com~usi~ du t.ôr:ldcs S.l.,ials dot servídon:1 efetivos, ubstr\or-se-a; sempre. no mfnimo, o 
pcrcCfltuaJ de 1% c~ lsu:ntc cnin: 'o VAior de cllda inrcmtvel e a que lhe íor,ltned11wncn1e subsequente e de 
1 S% cnvc u Cl!IS.\CS ···: "."li" t "A". 

Os cups de li;re rmme.çlõ t °'ºnEr~àu1 no imbito da Prcfe1U.u•• ~1vn1clpaJ. fic.un rrmuncr.-.fos êic . 
..:o:do com a c.-.dc <1l:iri1l C'lllbclccidl no ancxb VIII, euju rcfw!nci• , ., do C t a CJO. e dada a 
na1urcza do wgo. ""' u istc cm h1p&1ctc et1um1 p<omOÇlo ou progrnslo pc>r mtnw prOli>Slon&I ou PO< 
qu11líttaçao profissi01 HI; 

l>S scrvítlon s de cca~ de prov1mer.10 cfcr1,·o. no Amo110 dl Prcfc1tu'a MunicÍpal, que ÍO!<m 
nomca.lot nJ êatgo de hvtc nomC"l;lo e c:xonaaçlo pccebcfto o vencimento do l't'sptot i•o 
º"'li"· Alvo .. ~piar pelo "'"'iincnto un eltJO cí1:11vo, onJc lhe .... ~ devido ~ uma 
gra11fieaç10 .:OITCSpondcnte 1 ~0% do cerao cm comi~; 

lo 
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bJ Os snvldot1:s de c.,eos de provimcnio cfi:tivu_qut (on:m dni~os pc11.c1crcicio de i\lnçto de 
ronfi•nç& d~ Diretor de Di•i*' percebe-lo o vcncimcíoo ~don1e • rd"..tncia Cl7 da 
&l1ldt sai.riu! do.• T6cnicos + u.. pitic.çlo de lS% d.a mesmo rcfcttnc.._ salvo sr opi.r pclu 
vcnc:immlo do <"'IO cfc1ivo. or..i., lhe_,. d«ido - o giati~caçlõ ,,_cionada; 

e) 01 sCr.lcion:s de.....,gos Je ,..o .. mcn10 cfe1ivo quer~ ~igNdos para cxcn:icio de funçto de 
cnnÍtAllça d:- Chefia ou r.nc~plur., C..lo jus • uma y11nli~ <OrJCOpOndcnt< • 20% ou 
10%. ("ntc nu de• por ccmo). rcspcc11vamca1c, do ~immto de seu cuia detovo. 

d) Fica •"l'"'•"""cmc 'tdldo o ~a cm dupliridadt: &e gralltiaoç5o do cargo de lo vrc 
~e •~onc:noçlo e de funçAQ de çonf,..iça. 

Os vulo~ da.< gudu sal1nais serio rc::ojusudos a ,,..tir de JllllCUO de 2010. sof..-0 .. wrr~ e 
v4Jo1iz.açõcs concedidas ...S >CNidoo:s """'f""C n• muma d&1ll, "°' 1cruoos d• lcgislaçlo ~lfie&. 

Ttru1:ov11 
UA IMPLAl>TJ'(ÃO DO r U.'10 DE CARCOS, CAMJtUllAS E SALÁRJO 

!. unplan~ cio p1.,., de que 1.ra111 nu ki, fu·to-t..,. bh Npti. cm coafonnidade «>mo que sq~: 

1- O .,..."""""""'"º ia.Í<'Ull clot >crvulorn na prc<atte l<1 clar-oc-â de: ãcordo com o .........., IX, com 
bex na cscol1ridadc .,.;g;csa no cqo que o scrvidor ocupar na da• da vol!fncia da lei; 

li · /\ smp.....;. laçio da ......,..,..., i- qualilicaçjo profiwwuil, de acordo .- os !llulM e ov . 
~if!Udol 11prncnu1do< a pa1ir da data da •1,r.cia dcs1> ki.. Ktldo que a vonblg= d«o<rcn11: 
d~sa pro&ft~ se dari • panu .io cwnp1imcn1o do clda•o proba6rio; 

Ili - /\ imp=-lo da pro&Jmlo por mbito proftlsioaa~ no.,;...,.. de um mo. 11.....t. do i.,,,.,_ dt 
/\valiaçlo 1lc Dncmpcnho e lkscnvolvu1-o, ocndo que 1 •Mll&<m dccom:nrc .X... 
progrcmo 'º dari • panlr do cumprimmto do ~~ pro~óri<I. 

TfTULOVlll 
DAS TJlANSFOH.l\tAÇÕES, DAS t.""XTISÇÕES E DAS CRIAÇÕES Dt CARGOS tn.,,-i\."OS . . . 

Ar. ~O - • l'.n dor plena exrcuç;.IO 'ºPJ.no de CltJlO!, Ca!Tciras e.S.!Mio, e nwm:ndo seus lllW> ncllp8llCO.. liam 
tr"'1.•formados M srguinu:s cargos efetivos: 

1 • oJe ADMTl\ISTllADOK tm ESPECIALISTA E."1 GESTÃO /\OMINIS-rRATIVA E SERVIÇOS 
- /\DMINISlltAOOR; 

11 • de AGk.~1 t: C0:..1Ul\ITÁRIO tm AGENTF. c Sl'Oll1WÓ. Ct:LTt:R/\I. E SOCIAi. -
AGENIB C.>MU1'1TÁRJO; 

111-

IV-

V-

VI · 

VII -

.. . 
de AGINTE C t:LT\JRAL l mi ESPF.Cli\JJST/\ ESPORTIVO. CUl.TilllAL E SOCIAL 
/\GINTE C Jl.TU~L. 

de AGESTE L't.l.H;KAL U :m ESPECl/\U..\,A ESl'ORTIVO. CULTUR/\I. E SOCIAL • 
/\GI ""11; C .JL TUR/\L ; 

de /\GENT:; L>E AUMINISTR/\ÇÃO cm /\Gt::KTE E.\{ OEST ÁO /\l>~INISTlt/\ nv" E 
SF.RVIÇOS • AGl:.1'1"TE J)t; ADMNISTllAÇÃO: 

de /\GEl'm: DE TIJR!SMO cm AGENTE tSPORTIVO. CULTURAL E SOCIAi. • ACoEJl.TE 
DE TUJtlSMO; . • 

de AGE).."TE SOCIAi: 1 cm AGEl'TE CSPORTIVO. CULnJRAI. E SOOÃI. - ACõENH:: 
SOCIAL; 

11 
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VIII - de AGElff~ SOCIJ\L li cm AGE1'TE ESPORTIVO.' C ULTURAi; E SOCIAi. - AGl'.1'"íf. 
• SOCIAL; 

'. 
IX; de J\JUDi\1' TE GERAL cm Al.'Xll.li\R EM Ml;IO i\MlllE~TE ·.AJlJl,lANTE (lJ:::RAl.; 

X - de ALMOXARIFE 1 cm ASSISTENTE EM Gl:~'Ti\O 'ADMINIS11V\1'1VA E .St~RVIÇOS -
Al.MOXAR ll'I\; t" 

XI - de ALMOXAR!FC: li cm i\SS!STl:XrE EM GESl'ÀO ADMINISTltA'l)\'A .E SERVIÇOS -
ALMOXARJFE; . • 

Xi! - de ANALJ>Ti\ DE ORGA:-llZACAO E MCTODOS 1 cm AGE~lli · EM G1'STÀO 
ADMINIS (',(A llV A E Sf.lt VIÇOS : ANALISTA DE ORGANIZ,\ÇÀO E MtrODOS; · 

XIII- de ANAhlS'fA DE Rl::Cl:RSOS HUMANOS . 1 cm ESPECIALISTA EM GESTÃO 
/\DMJ:-ll STAATIVA E SERVIÇOS - Al'\ALISTA O!: ROCt:RSOS HU~ANOS; 

XIV · de Al\ALIITA DÉ· RECURSOS HUMAl\OS li cm ESPl;CJAL.ISTA 1\:-1 GESTÃO 
AIJMINIST tATIVA E SERVIÇOS -Al\ALISTA DE RECt:RSOS Ht:MA.\jOS; 

x'v - de ANALISTA DE SISTEMAS em ESPECJAL!STA F.:-1 GESTÃO ADMll\ISlllATIVA E 
.Sl::RVIÇOS - ANALISTA lJI:: SISl:tMAS; 

XVI · de AR."li\DOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL,! cm ASSISTF.1'1C E:'vl CO:-ISTRt:ÇÀO CIVIL / 
. INl'RAESTIUJTt:RA

0 

• ARMAIJOR Dt~ COSSTR(IÇÃO CIVIL; 

XVJI - de AR."11\DOR OE CONSTRUÇÃO CIVIL 11 cm ASSISTt::l•<TE t:M f01'SJ'RllÇÁO CIVIL I 
I Nl'RAl::S1'1~1:1't jRA '. AR~ADOR Oit CONSTRU'ÇÃO CIVIL; 

XVIII - dó ARQIJITETO 1 cm ESPECIAl!ISTA EM COSSTRUÇÀO'CIVll. 1 INFRAISllltJl'IJRA -
i\RQUlmT:>, . 

}(!X - de ARQIJITETO !! cm ESPECIALlSTA 1!~ CO:-l~IRUÇÃO CIVIi. / lS~·RAEs rRl.IUlU -
ARQUITETO; • 

XX·. de~ ASSENTADOR "Óu 'cUl/\S
0 

i cm ASSISl'EP..TE E~ CONSTRt:Ç,\O CIVIL 
1 !\FRAESTIWTURA - ASSNT ADOR DE GUIAS, · 

. . 
XXI . de ASSE:-ITAOOR DE Çil:IAS li cm ASSISTpm; f."' CU!\Sl'RCÇÃO CIVIL I 

INl'RA!'~Tlltl l'URA -'ASSE~TADOR. DE GUIAS; 

XXII· de ASSISTl'.N 11-: llt-: FISCALIZAÇÃO · • • TERRAPLA:-IAGEM . em i\G~TJ.: EM 
CO~TRUÇÀO CIViL I 11\FRAES'lllUTURA - ASSISTEHt; llt-: l'ISCAl,JUÇÃO - . 
'mRRAPl.A1'AGEM; . . 

XXIU: de ASSISTE:-ITE SOCIAL J cm ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAi. 1\ SOCIAL -
ASSJSTE1''Tf. SOCIAL; . 

XXIV • li< ASSISTt'.S TE SOClAL li cm ESPECIALISTA f;SPO RTIVO. cu1: n ; RA1,'r. ·SOCIAL • 
ASSISl'El\Tt: SOCIAL; 

xxv. de .ATESDl:i-m: 1 cm ASStsn1~rE EM Of-STÃ0° AlJ:-.llNISl ltATIVA E SERVIÇOS -
A TE1' 'DE:-ITE; 

. XXVI • de Afl-:Nl>ES'lli 11 cm ASSISTF.!\l'E .F.~ GESTÃO ADMINISTRATIVA É SERVIÇOS -
ATE,.DNTE; . 

XXVll - de i\UOITt"R F ISCAL TRlflLTÁRIO 1 cm ESPECIALISTA OE GOVERNO,· AUDITOR 
l'ISCAL Tlt:llUTÁIUO; 

12 
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. . . .. . 
XXVIU · de AUDffi)R FISCAL º11U8UTÁJUO li C111 ESPEclAusTA OE GOVEaNO • AUDITOR 

l'ISCAL Tl!IBUTÁRIO; . 

. :,.;XIX_' de ~UXllJAR CENOTÉCNICO em ASSISTf.NTe ESr<lRTl~O. CUtnJKAL 1; SOCIAL· 
. . AUXILIAR Cf:NO"IÍCNICô;.. · 

XXX • "de AUXll.IAlt DE ADMINISTRAÇÃO..; A06t<TE •EM ~~ÃO Af>MINISTllATIVA E 
.• SERVI~ • AUXlllM DE AD!"INISTRAÇÃO; . . , . 

XXXI • de ÀÜXILli'M DE BIBLIOTECA 1 cm AGENTE ESPORTIVO. ctJLnJRAL· E SOCIAL · 
. • AUXll..lAA Df. HIBUO'IBCA; 

xxxn·: de AUXILIAR DE RlllU01'ECA.ll ... l\GEMTE. ESPORTIVO, ÓJI.nJRAL E SOCIAL • . 
AUXILIAR OI; BIHl.IOTf.CA; . 

XX~lll -de. AUXILIAR DE COZINHA Cll\ AllXIUAJl EM MANUlllNÇÃO, CONSERVAÇÃO f. 
~l'QIU'E • AUXll.lAR DE COZINllA; - . . . 

· XXXIV ·de AUXILIAR . OE f:LE"~!iTA cm. ASSfSTÊNm f.M <.'ONSTlilJÍ;ÃO CIVIL 
0 

/ 

• !l)lfllAESTIU,TJURA • AlJXILÍAA DE Et:ETRJCISTA; • . · 

XXXV.: ~· AUXIL:AR -DE 
0

MECÁNICO. l>f. ~óu0:.AS f. VEÍCULOS ~ ASSIS11'NTE EM • 
MAN\Jnf\ÇÃO. CONS1'!1VAÇÃO E TRANSPORTE • AUXIUl\ll OE MECÃMCO DE 

. MÁQUINAS E VEICUWS: . . 

XXXVI ·de AUX1UAA DE TOl'ÔGRAFO mt AsSITTENn EM CONSllllJÇÀO CIV[J.. / fNFRA,. 
. E5n.l111Jl..A. AUXILIAR Dt'-t(?PÓGltÀF<>j • . · . . ' · . 

XXXVll : .k. BIBllOTECÁRIO 1 - ESPECJAÚSTA ESPORTIVO, Cl/lnJRAI.· E SOCIAL -
º.!81,IOn:cAluo: . • . 

xxxvm • de BIBIJ,OTECÁlllO li :. .iisPY.étA/.ISTA l!S~TIVO. CULfü~ E SOCIAL • 
. BIJIUOTECARIO: . . ' • .· . 

xxxpc. de BIÓUX.O 1 em ESPF.CIAl.isr~ ~MEIO AMBIENTE ~ BIÓLOGO: 

Xl · . de HIÓLOGO li CI!) t;.YECIAlll!ffA EM ME~O AMBilONTE, - l!IÓLOOÓ; 

. XLI • de BÓllRACJIDRO j cm AOE?m; EM ~mrtl,1'«;,J.O, coNSt;XV ~ÇÃO E 1 RANSPORTE • 
· BOAAACBEll\,O: • 

1 

XLll • de BOlllt-'CHEIRO li em AGEl(TE •. l'M MANIJTENÇÃQ, CONSt'JlVAÇÃO E · 
TRANSl'OUE - ·llO~C'"HEIRO; , • .. 

XI.Ili • de CARPTNTEIRO 1 cm ASS(STCl<rti ~ CONSTRUÇÃO CIVIi, / llll'~~TittjrÚJtA :.: 
. CARl'INti::IRO: . : . . · , 

XLIV • de<:A!U'JNti;:lkO li em ASSISTf..NTE EM CONSlRUÇ~O OVIL / INFltAE:ST1lUTURA -
CARPINTfüKO; ·, 

XLV • . ele COWTCR OE Í.lXO _;,, AUXIUAll EM MEIO AMBl.ENTE - COtblOR OE UXo 

XLVI • • clr COMPRADOJt 1 clil TtcN1co EM GE!ffÃO ADMINISTRA1 IVA E st-:ilVIÇOS -
COMPRAbôR: . 

1 

, XLVll". de COMPRADOR li em rtewtco: l'M <'oESTÃO ADMINISTRATIVA. E Sf.RVIÇOS -
·COMPRAD:lR; • . • , . . ' - • .' · • · 

xl.~111 . c1e CONl;µoR.,. ESPF.CIALISrA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA .E ~v1ÇoS ~ 
~ITTÍ\00!~ . 

13 
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XUX - de. COP.EIRO li cm ASSIS llil\lE EM:..cAA1JTl!J\ÇÂO. C:ONSERV AÇÃO E TMl\SPORTE-
COPf.IRO. • _ ' · : . . 

U · 
' 

LI!.-

de COZl1'1il-:lRO i om ASSISTENTE 1-:M 'MANurEl\ÇÃo, CoNSl::KVACÃO .f. 
TRA:-!Sl'OltTt: - COZIN!IE.IRO; · ' / 

de DESENÚJSTA PROJETISTÀ i cm TÊCSICO EM · cONS~UÇÃO ctVIL 
INFRAl::S'f'.'tl:n;RA • ·nf.sF.l\IÍISTA ~OJET!STA: ., 

· c1c OF.SY.i1fl!STA - PROJETISTA li · em TEOilCO FM <..-OSSTRIJÇM . CIVIi. 
"'TRAEST.u .. ·r~JRA- DEsa.1ftSTA PROilmSTA; •• • 

1..111- "de DESE:fülSTA ll:C'l\1CO 1. cm TtCSICÓ . EM · CONSTRt:('.ÀO CIVIL / 
ll\Fll.Af;sT.lllTUR.À • Of>SEl\lllSTA IÍC:-.llCO; · . ' . °' 

l.IV •· . ele DESEh1-llSTA' TÉcNICÓ )l cm ·n iCNICO • l:M ÇO:"l°i."TRUé;Ao CIVIL 
IJ\FRAEST<lU,n,IRA , OESEhiUSTi\ rt~ICO; _- . • 

, 1..V - -~~c.Jg~~'r'R ..., AGOITC E.~· GESTÃO i AU.\11NISTRATIVA E SEKVIÇOS 

LVI : de l:L-ÜNOMISTA"l cm ESPí.CIALISTA ÉM GESTÃO AE>;lol ll' ISTRA"llVÁ E SliRVH,."OS -
ECONO:-.fl:iT A, . 

!.VII - "dc· ECO~O:>llSTh llttl 1;SPECIALll>"TA Í:'.lof.GESTÁO ~>Mll\l!HRA1iVA E.SERVIÇOS - · 
ECONOMISTA; . • . . • . -

•LVlll - de ELE~ICISlA l>f. VEIO:LOS
0 

l cm ~IC<l.E.\f MA.'4t:TENÇÁO, CONSER~ AÇÁO [ · 
TRANSPmm; • .ELETRICISTA m -: Vf.ÍCÜl.OS; . , . . 

LIX • de tU:TRICISTA Dll VEÍCt.:LOS ll cm ·iic:N1co ll'.14 Ml.-'NlTIHIÇÃO, COl'o"SERVAc;Á,O E-
TRA.~l'O~TE . El.ETRJCISTA DE V~ct:l.OS; . . 

l..lC • de El.F.TRIClSTA INST/\LAOOR 1-érn lÍCNICO l:M MANlfl1::1'ÇÂO: COl\Sl'..RVAÇÃO E 
TRANSPOf.TE • ELE11UC::ISTI\ INSTAj..AOOR; ··• " . . . 

LXI •.. de EU.TIUCISTA INSTALADOR li Clll rf..onco E,>;{ MAl'Un~çÃO, COSSERVl\~O f. 
TRANSl'OF. l"E • ELETRICll>'.TA 11\'STAlAooR,: .. . 

um - de E.'ICAK.\OOH. l ..;. J\SSISTEl'<TE E.\f COl\STIU:ÇÃO CIVIL 1 INFRJ\f.STRUTL'RA j 

f.;-iCA1'Al>'.>R: . 

1.Xlll • de ~l>CA.'IADOR ú ém AS.~JS IEl>l E EM CONSTRUÇÃO .CJVU.: 1 N FRACSTRt:TiiRA .. 
· EJ\CA;.iADÓR; . · ' • • 

' l..lC!V • 1~1'~~~~~~~~ _ ~~6i:-i~t:.J~ c:~;~:·l~ISTA· : EM . C<>l\~l'~UÇÃO CIVIi. / 

.. 
1..XV · d.: -~GEt:HElH.0 CIVJJ. li ~ ESPECtAi.ISTA EM C\?NsTRt..ÇÃO CIVIL / 

INFRAESTtt~RA- El\OENI IElllO OVrt. 

!...XVI - de P.NGl'.Jl."llF.tRO DE SEGURAl"ÇA O<l TRABALHo' cm t:.sPl'.CIJ\J.ISTA EM•GESTÃO 
· ADMINISTMTIVA E SERVIÇOS· [ll:G~H_EJRO DE SEGURA.'4CA l>O IJVJIALllO; · . . . . . . . 

l.XYll • de ~GENllF.IRO a.ETRJCISTA ! cm l:SPF.CIAI.ISTA F-'111 COl\STRUÇÃO CIV.II: I 
11\l'RAES'lllUTU~ - liN~E.'llfEIRU f.l.tffRlCISTA: .- . 

LXVlll, de El-iGE!l!HJ;IRO tl.ÔRt.S-fAI.. l cm ESl~:CIAIJ~TA EM MEIQ .AMllll'.I\ ff. 
ENGENIIBl~O FLO~TAL. , 

·' ·14 
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' LXIX- · de l!l'IGK!HIEIRO Fl.Olll;STAL li cm ESl'ECIAl.ITTA EM MEIO AMBIE!nl: 

EN<lEHHE11lO FLOllESTAL; 

ucx - de ENGENt 1mo 1 .,,, esr~sr" EM CONSTRuçAo c1v1L / 1NtllAES11turuiv. -
P.HGEN11EJR0; ' . . · ~ • 

l.XX! ~. dc ENGENJIEIRO li an ESPE<.:IAÚST A EM cÓNS11UJÇÃO CIVIL Í !NFMESnunJIVc -
ENGDõllElRO; ·• · · ' 

LXXll • de ENGÊNllF.IRO . MECÁNICO. 1 .cm ESPECIALISTA EM MANlrTENÇÃO. 
CONSl!Jl V AÇÃO E TRANSf'ciRTf. - ENGENllFJRO MECÁNICO; 

LXXlll - • ENGENHF.i..ô MECÁNICO li .... ESPEOAUSTA EM .MANl!T91ÇAO, 
CONSEKV AÇÃO E ~SPOllTE • ENGEN~l'RO MECÃNICO; .. , 

LXXJV -de nSCAL DE 1'osruRAS MUNICIPAIS laa TÊCMICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA 
E suv~os. FISCAL OE POSTURAS MUNl,ÇIPAIS; 

.. LXXV. ck f.ISCAI. DE POSTURAS MUNal'AIS li . em TF,CPOC~ F.M . GEsrÃO 
ADM~TllATIVA E SEJlVIÇOS -_FISCAL OE POSTURAS MUNIOPAIS; 

l.XXVI -do FllÉNnSTA !""ASSISTENTE EM MAH\JlEMCÃO. CONSERVAÇÃO E.T1tANSPORTE 
. - FllE>ITISfA; ' · " • 

LXXVu·- de ,!'\JNU .. EIRO 1 - Tf.cNICO EM ~o. CONSl!RVAÇÃO E TltANSPORTE-: 
f1JNlt:EtaO; . . 

u0cv1Ô- de FUNILPJR~ n cm ttCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃÇ>'E ~SPORTE 
. -~O; . • . ' • . 

LXXIX ·de INS11tUTOR AlTISTICO 1 cm ESPF.ÔALISTA E$PORTJVO.CUL1UIW. E SOCÍAL • 
JN.ÇTJU[TOR AJlTiSTICO; . . 

. . . 
UCXX ·-« 0 1NS1ltlll'OR AllTISTICO U cm f.sPF.CIAUSl'A ESl'ORTIVO, CUt. lURAL E SOCIAL -

lNsT,lUTOR ~T1.snco; 

LxXXI - de INmlJTOll ÓE CURSO PROflSSlpNAl..IZANn: 1 cm AGÊ!m! ESPORTIVO, 
ÇUL TURAL E !;OCIAL • INS'!"RlJ!oR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE; 

l.XXXll - de INST~UTOR Of. C\JRSO PROl'ls."ONALIZANTE li an AOENTE ESPORTIVO, 
CUL TtJllAJ. ·1: SOCIAL · INSTlllTT'OR DE CURSO PllOASSION.-.LJl.ANTE; . . 

l.XXXlll : .X rHSllUTTOR ESroRTIYO cm JlSPliGIAUSTA F.sPOR.TIVO, CULTURAL E SOCIAL· . 
TNSTltlTl'Olt fSPOltTIVO; . • . . · 

LXXXlV - .X JAADINEIROJ cm AIJXIUAA EM MF.10 AMBIEtfTE _: JARDINEIRO; 

1..XXXV -de JNU)I). m ô li cm AUXILIAR EM MEIO AMnll-:N'!'E - JARDINElkO; 

LXXXVI : de LAV,..DOll DE Al.JTO.S. E LUBRIFICADOll cm /\SSIS'T»ITE EM MANUTENÇÃO, 
cotlSEllV AÇÃO E 11lANSPOR1'E · LA V~ DE AUTOS E-LUBRIFICAOOR; 

f..X XXVll - clc>MARCEN!;JllO 1 tm ASSISTENTE EM CONSTRt:JÇÃÜ CIVIL / INFllAEliTltU11.IRA-
. · M/\RCQIEIIU>; . . 

-· 
L:XXX VIU - de MARCENEIRO li .cm ASSISTENTE EM CQNSTRUC}.O CIVIL / l'WFRAES11lUTURA 

- MARCENEIRO; ' . . 

l.XXXIX • de 
0

Ml'..CÀNICO DE MANIJTENÇÃO 00 MÁQUINAS 1 cm TÍCNICO llM '. 
MAWIJTENÇÃO, CONSEllVAÇÃO E TRANSl'ORT'E • MECÁNlct> DE MANureNÇÃO DE 
MÁQUINA!i;, . . . . -_ . •· 

1$ 

: . 
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XC • de ~.ECÁ?> l.CO DE MANlJ'leSCÃO DE MÁQUINAS li tm TÊ0.1CO EM MAt.~ÇÃO. 
COll:SER.VAÇÃO E TRANS!'ORTI!. MSCÃNICO OE MA.'IUlENÇÃO oe MÁQUl:"IAS; 

• 
XCI. de MECÁNICO DE MANL~ÇÀO DE VEICULOS 1 m rtouco EM .MANUTENÇÃO, 

CONSER.V "CÁO E TRAl'SPORTE • Mf!CÁ!lilCO DE MA>lt.rrENÇÃO DE VEICULOS; 

XCll · do MECÁJ\ ICO DE.MAMUTENÇÃO DE VElcULOS li em TtOl!CO EM"MA.'IVTESÇÁO. ' 
CONSERVAÇÃO E TRA.'ISPORTE · MECÁ.'llCO DE MANUTENÇÃO DE Vl!ICL'l.OS; 

XClll . d• MÊDICO VETÊR!NÁRIO . ""' ESPECIAJ..ISTA ~M MEIO AMBIENTE . Mto1co 
VET°ERJN}Jl!O; 
, 

XCfV • de MESTRE DE OBRAS cm AGE1''TE EM CONSTRUÇÃO CIVIL f rnl'RAESTRUTVRA • 
MESTllf CE OBRAS; 

xcv-. de MOTORISTA 1 cm AGENTE EM Mf.. .... \JT'molÇÃO, roNSERVAÇÀO E TRANSPORTE -
~TOIÜS-:-A; . 

XCVI • de MOTORISTA li mi AGli:-ITE E~ MA."11.:TDIÇÃO, CONSERVAÇÀO'E TRA."ISPORTE -
· MOTORl$- A; . . 

XCV.11 • de Nt;TRIC!Ol'ISTA 1 cm ESPECIALISTA ÉM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 
-1'\iTRICIONISTA; 

• 4 • • 

XCVlll · de St;nUC IONISTA IÍ tm ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMll'LSTRA TIVA E SliRVIÇOS 

XCIX· 

e. 

Cl · 

Cll· 

cm . 

·c1v . 

cv. 

cv1. 

- NUTIUCIONIST~ 

de. OPERADOR. ~OTÊCl'ICO em l Í C:"llCO ESPORTIVO. CULTt:AAL E SOClAL • 
OPl!RAOOR CENOTt~ICO; 

de OPERA)QR OE COMPUT...OOR 1 cm"º~ EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
SERVIÇOS · OPEllAOOR DE COMPliTADOR; ., . . 
de OPERA'lOR DE COMPt.rrADOR li em AG!DITE EM GESTÃO ADMOOSTRATIVA E' 
SERVIÇOS ·OPERADOR DE.CO~UTAOOR; 

de OPERAl>OR DE MÁQt.:INAS l em rtCN!CO EM MM1fl'ENÇÀO, CO!l:SF.RVAÇÃO E 
TRA'\SPORTE • .OPEIÍADOR DE MÁQUrl'AS; 

de OPERAl>OR DEJ•IÁQUINAS li em 1ÍCNICO EM MANUTENÇÃO. CONSllRVAÇÀO E 
TRANSPORTE · O!'ERADOR DE MÁQUINAS; 

de OPER.ADOR DE MARTELE~ 1 cm ASSIST~ EM COKSTRUÇÀO CIVIL. r 
INFRAESTRUTURA· OPE~R DE MAlTEl.ETE; . 

de Ol'f:RAOOR DE MARTELEft li cm ASSIS'FENTE EM • OONSTRt:ÇÃO CIVIL ./ 
l'KFRAESTRUTURA · OPERADOR DE 'MARTELETE, 

de OPEIV.OOR DE. SERRARIA 1 cm ASSISTE!'.IE EM COl'STlUlÇÀO CIVIL ! 
!Nl'AAESTiUJõ!'lJRA ·OPERADOR DE SERJlAAJA; 

Cl/11 : de OPERADOR OI> SERRARIA !I em ASSISTESTI! EM COSSTRl..'ÇÀO CIVIL f 
INl'RAESnUTURA • OPERADOR DE SEllRAR!A; 

cym • de OPERADOR DE SISTEMA' AUDIO·VISUAL cm rtcN1co ESPORTIVO, CULTt.:RAL E 
SOClAl · OPERADOR DE SISTEMA·At.1)10.VISUAL; 

CIX • de Oi'EJtA:)()ll DE USINA DE ASFALTO 1 cm TtCNICO EM CONSTilUÇÀO CIVIL I 
lNFRAESUt.m!R.A ·OPERADOR OE USINA DE ASFAJ..TO; 

16 
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CX·· ele OPERAOOlt ~USINA DE ASFALTO II..., ttCNlCO EM CONSTllUÇÀO CIVIL f · 
INFRAESTRUTURA· OPl!RAOOR De USINA OE ASFALTO; 

cx1 • ele PEDll!lllO 1 cm Asstsnwn: EM CONSTltUCÃO CIVIL r INFRAESTRUTURA -
~IU:IRC; 

CXll • de PEDIWllO li .cm ASSISreN'ra EM CONSTltUCÃO CIVIL 1 INf'RAES'rRUTURA -
l'EDWRO; 

CXlll • de PINTO!: OE VE.iCULOS 1 em TÉCNICO EM MANUTDIÇÃO. CONSERVAÇÃO E 
TllAl"SPOftn • PINTOft OE Vlõ(CULOS: . 

CXIV, de PINTOP DE VElcuLOS li a11 TÉCNIOO EM MANunNÇÃO, CONSEJlVAÇÀO E· 
TRANSP.OltTE • ~TOR OE VEÍCULOS; • . 

CXV • de PJNro« 08llAS 1 cm ASSISTENlt EM CONSTllUÇÃO CIVIL/ INfllAESTRUnJRA · 
PINTOR OURAS: . 

CXVI. de PINTOll OBRAS n - /.SSIS'rel'f'l'6 EM CONsnucAo CIVIL l INl'RAESTRU11JRA • 
PDn"OR OllRAS; 

CXVU -· de PllOCURADOlt JlntJOICO 1 ~ ESPECIALISTA OE' GOVERNO • PROCURADOR 
JUlllOICO; • 

C!:Vlll -de PROCURADOR JUlllOICO li t111 ESPECIALISTA DE GOVERNO - PROCURADOR 
. JUIÚOICO; 

CXIX • de PIWORÍIMADOlt OE COMPUTADOR 1 nn ttCNICO I::M OEST ÃO ADMINISTRA nv A 
E SDVIÇOS • PROGJlAMAOOll OE SISTEMAS 00 INFoRMACÃO: ·. 

CXX • de PROGRAMADOR DE . COMPl.ITAOOlt li cm TÉCNICO EM OESTÃO 
ADMINISTRATIVA E Sl?RVIÇOS • PROORAMAOOR Dll SIS1T>MAS OE INFORMAÇÃO; 

CXXI • de PSICÔWGO 1 cni ESPECIALISTA ESPORTIVO, CUl.11JRAL E. $<?CIAL - PSICÓLOOO: 

CXXll : de PSICOLOOO li cm esPECIALISTA ESPOUlVO. CUL TIJRAL E sociAL. PSICÓLOGO; 

CXXU! ·de QUIMIC:> 1 cm ESPECIALISTA E~ MEIO AMBIENTE- QUIMICO; 

çicxtv . de QU(t.U~O li - . ~PECIALIST A EM MEIO AMBIENTE:.. QUIMICO; 

CXXV - de REPAllAOOR OE RADfADOllES 1 nn ASSISTIWTE EM MANlJm'IÇÀO, 
CONSERV 1\ÇÁO E TR.Al'ISl'ORTE - REPAll/\DOR OE RADIADORES; 

CXXVI • de REP1\RAOOA OE RADIADORES li'· n ASSisTa.íE ÊM MANUTENÇÃO, 
-CONSERV 11ÇÃO E TM}ISPORTE - R.EPÀRAOÔR DE RADl....OOR.Es; 

CXXVU • de SEJUlALHEtRO 1 m ASSIST9rTE EM CONSTRUÇÀO CIVIL I rNFRAESTltUTI.IR/\ -
S~LHEIRO; . 

cxxvm . de sÉAAAutE1a:o li (Ili ASSISTENTE EM COWSTRUÇÁO CJV!l l INl'llAESTIU.rttJRA 
- Sl!UAUIEIAO: • . . 

CXXIX • de SEJlveNn DE LIMPEZA 1 nn ÁsSl!õl'EN11; EM MANtfTEN<;ÁO. CONSERV.AÇÃO E 
TRANSPOllTE • SEJlVENTE OE LIMl'El.A; 

CXXX · de SERVEr;TE DE UMPEZA li cm /\SSISTI!NTE EM)MNUTENCÃO, CONSEJlVACÃO E 
TllANSl'ORTE • SERVENIB OE LIMPEZA; 

ClOCXI • de SEllVEN'ffi DE PEDREIRO em AUXILIAR EM CONSTRUÇÃO CIVIL 1 
INFllAESTI:tJTUR/\ • SEJlV.ENTE DE PEDR.EJRO; 
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CXXXll . de SOLnAL>OR 1 cm rtc;s1co EM M/\NlffENÇÃO. COl\SERVAÇÃO E TRllNSl•OR"m -
SOLDADOR; 

CXXXlll ·de SOf,O~l>OR. ll cm TÉCK!CO l!M MASl!íl::SÇÃ.O. CONSEJl.V/\ÇÃO ~ TRll'ISl'ORTE 
- SOWA.QOR; 

CXXXJV • llc SUPGRVISOR PEOAC.Ó<JICO.l'ROJETüS ~OCIAIS cm i-:~rECIAl.IST/\ f~POIUlVO, 
. CUL'fllKA- F. SOCIAL · SUP~llVISOR PWi\GÓGICO PRO!f.TOS ~/\IS; 

CXXXV · de 11'.CNh:'O /\GR(COLI\ l cm TÉCNICO OE MEIO AMBIENTE · TÉCNICO AGRfCOLA; 
. . 

CXXXVI • ck rÉ~ICO AORiCOLA li.,,, rtcNICO OE MCIO l\MBIE1'111i • rtoi1co /\GR.ICO:.A, 

CXXXVll · de T~6'1t'O OE ADMl:-.llS'lltAÇ,\O cm TÉCl>'ICO EM GESTÃO /\OMINiSTRATIVA E 
Si:RVIÇOS - T!:CNICO DE /\O~INISTR/\Ç~; 

CXXXV!ll • de ttC'llCO IJE CONTAllll.IOAOE em TIÍCSICO EM GhSTÀO /\OMIP..ISTR/\ l"IV /\ E 
sERv1cos - rto;1co OE CO).ITAUILIDADE: / · 

rxxx1x . 11c TtCN1co "oi-; ·RECURSOS HUMANOS 1 érn ~f;cN1co r-:M GESTÃO 
i\OMll\1!;1 ~11VA E sr:RVIÇOS . TtCNICO DE RECURSOS lllJM.l\NOS; 

CXL. de 'J f:Cl\ .CO Jlf-. Rl.!Ct:RSOS !IUMA1'0S li cm 11JC).llCO EM G1'STÃO 
, AD!\l!INISTRATIVA C SERVIÇOS· ttCNlCO OE RECURSOS HUMA.'IOS. 

CXLI . de TÉC1'1CO oÉ SllGl!RA.'IÇA DO T.llABALHO 1 cm r~.CSICO EM GESTÃO 
ADMISIST KATIVA 1: SERVIÇOS· 1Ú."11CO OC Sl',qURANC/\ DO TR,,.llALllO: 

CXUI. de T1'cN1•: 0 oi:: SJ.GUR/\NÇ/\ DO TR/\ll/\l.110 li cm ttC1'1CO (;."1 l:WST.'.O 
ADMINISTitA1 IVA E S"RVIÇOS.· Ti-:CNICO Dr. SEGURAll:ÇA rxn RABAUiO; 

CXLll! - de ·1tCNICO D!> SOM 1-tm TtCl\!CO E~P01l"Í1VO, CULTURAL E SOCIAL -TÉOllCO 
DE SOM; • • 

• 1 

CXLlV . de TÊCNICO OI! SOM li cm rtoaco E~PORTIVO, CL:LTI.'R/\I. E SOCIAL - TtCl"lCO 
DE SOM; ' ' 

. . . 
CXLV. de rtcsKO r.M l'UTIUÇÃO em n :.CNJCO l'.M MA..'ll!l"f~ÇAO. CONSERVAÇÁÔ E 

• TRA1'SPOF,TE · Í'ÉC1'1CO EM NllfRIÇÃO; . 

CXLVI ·de ttCNICO ESPORTIVO 1 cm ESPECIALISTA C::SPORTIVO. CULTURAi. E SOCJ,\l. • 
T~.CNlCÓ ~.SPORTJVO, . . 

CXLVll - de rÉCNl•:o 1.SPORTIVO li cm ESl'EClt\l. JST A ESPOR"nVO, CULTURAL E SOCIAL · 
· · ·1~CNICO l .SPORlWO. 

CXLVl!J • dc,TECNÓLOGO cm liSPECl llJ.IST/\ EM CDNSTRUÇAll CIVIL 1 1:-ffllAl.lST IU!l l:RA -
TECNÓLOÓO; . . ' . . 

cxux . "" Tf,JJ·'.l'ONIST/\ ' tm /\vE'lflll EM (;ESTÃO /\llM~ISTllJ\TIVA ., Sl:RVIÇOS -
Tc::Lt.l:QNl!ffA. ' • . ' . . 

CI. • Jc '!El.EFC1SIST/\ li cm 1~GENT.E t,M GESTÃO AllMINISlRMIVA r. St:RVIÇOS -
TCLEFo;"l~í A; . 

Cl.I. de 1-0l'ÔOV.1'0 1 cm n ::CNICO r:."1 CO!'Sl!Rt:ÇÃO CIVIL / 11\FRAES'l1W11JRA -
TOPÓGRAl'O; . 

CLll • Jc TOPÔCJ:W"O li cm, TÉCSICO E.'1 CONSTRUÇÃO CIVIi. 1 ~!'1V<l-.S1 RL l'UR/\ -
1 OPôGRAl'O; , , • 
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Art li 

CLlll. de TORM:IRO MECÂNICO 1 cm TÉCl\ICO EM MAJ.i1,,;rniçAo, CONS2RVAÇÀ0° E 
TRA!"SP0\1'1? ·TORNEIRO MECÁ...,ICO; ' . 

CLIV • de TORl'EJRO MECÂNICO li cm º*NICO EM MA'SUTEl'IÇÀO, COl"SEllVAÇÁO E 
l'RANSPO!UE ·TORNEIRO MliCÀNICO: . , . 

CLV • de TRATO~ISTA 1 em AGDITli EM MA.'IL"'TENÇÀO, COl"SEJlVAÇÀO 1' TRANSPORTE 
TRATORl!.TA; 

CLVI • de TJV.TO:tiSTA li em (\OENTE EM MANÚTENCÃO, COl"SERVAÇÃO E TRAl'Sf'OP.TF. 
- TllJ\TORISTA; ' 

cr,.v11. de VIGIA 1 cm'ASSISTEl\'TE E~ GESTÃO AD!\i iMSTRATIVA E SERVIÇQS- VIGIA; 

CLVlll • de VIGIA 1: cm ASSISTEl\TE E!\11 GESTÃO ADMINISTRA TIVA E SERVIÇOS _: VIGIA; 

<:UX • • de VIVEIR.STA 1 cm Al_;XILIAJl EM MEIO ÁMBIENl"E - VIVl!IRISTA. 

CLX • ,de VIVEIR.Sf A li em AUXILIAR EM MEIO AMBIENTE - VIVEIRJSTA; 

CLXI · de ZELADOR cm ASSISTENTt:: E."l MA..'füTl!.."IÇÁO, CONSERVAÇÃO E TRANSPOllTE -
ZEt;AOOR ' 

CLXll • de ZOOTECNISTA l em ESPECIALISTA E,"4 MEIO AMBIENTE - ZOOTECl'ISTA: 

CLXíll ·de ZOOTE<."'NISTA li cm ESPECIALISTA EM MEIO A."181E1"'TE - ZOOTEO<ISTA. 

Ficam conli~os e:n exllnçlo °' carsos abaixo. confonne IMl<o XVI: 

: I • Oltum) ct<IO t fédYO de ASS1Slll1'"TE EM MANIJ"T!NÇÃO, C9NSERVAÇÃO E 
TMNSPORTE - COZfNHEIRO, 

li · Ol(wn) mto tfot1•0 de ASSISTEl'TE EM MA1'UTE~ÃO, COSSERVAÇÀO E 
• TRANSPOR.TE- COPElRO. 

Pw 13rafo t':n1c~. 01 carao• "' cxtinculrllo somenro no" IOOMenlO quê JC vaclrtm e seus OC"f*lteS lato çs dirci1ot 
CSIAbclccidos por em lei · 

M ·ll Ficom cxÚAIOI M tal'JOI creu- aboJJIO, co?formc ...,.o XVII: 

1- l)ljdois) Clfl°' d"cti- de AliXli..IAR CO~T ÁB!L; 

1! - 02\doa) ~IOI c!cli"'°s de 8ARBEIR~ 

111·- CM(quauo) ~~' efctívo1 de cosrr..n;o: 

IV · 01(0010) cugos dctlYOS Jc ASSISTENTE EM MA:'lt;n ::.:çAo. C01'SERVAÇÀO E 
TRASS?OllTt: - COPEIRO; 

V- 02(êoi•) i:araos' cfctivos de ÇOSTCREIRO; 

YI · DS(cinco) euaos cfelÍVOI de COVEIRO; 

VII - 1 l(on:a:) caraos cfcllVOI « ASS•STEJl.TI E'A MA.'1\,~ÇÃO, CO'.l<SERV ÁÇÃO t 
TRA1'SPOllTE - COZl~HE.IRO; 

Vlll- Ol (um) cario efeuvo de FOTÓORAFO; 

IX· Ol(lrà) caii:oo cfdi...,. de LA V AOEIRO: 

X - Ol (um) tarto efetivo.de TESOUREIRO; 
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XI : 21 '(vincc e um) caiaos efetivos de ASSiSTE1',-E EM CO"Slllt.:C{<O· CIVIL t 
UljfllAESTRUTIJllA-PEOREIRd: t> 

XI!· .1-54 (<:cnto e clnqUcnt1 e quetro) ctra01 'tfeii'°' de AUXIUAR EM MEfO AMBIENTE • 
AJL'OA.'l'm OEllAL. • 

M ~) 1 l'icam ct1odo1 os car,os et.1ivo1 &baiiu>, cm collfonnicÍadc éom os ane~os Xl, XII. XIII, XIV e XV do 
pmcncc 1.:1: • 

l • IO(dcz) cari:os efcti-.>i1 de AGENTE EM MEl9 '.'MBIENTl!-GUAJtDA·PARQL.1!. 

li . IO(dcz) w,;, cklivot ele TtCN!CO t;M ~mo A."IDIEl'ITE - ACiENTI: Dl!..PROTEÇÃO 
A."IBl~AL; ' 

05.(clnco) rnaos cfel.,·os de TtCNICO O<j GÉSTÃO ADMINISTRAºrl'(A f. SERVIÇOS -
TECN!CO ORÇAMJThí Aluo. , . . . 

lll · 

IV · 0$(.cinco) urp eí<ti-de ÉSPEC!AUSTA EM GESJºÃO /\DMINISTll.A-ÍWA E SERVIÇOS 
-f'AMLEGAl.. 

V· 02(dolS) coreos efetivos de ESPECIALISTA EM :'lo!EIO A.MBIE.l\TE - ENOE~HEJRO 
AMBIE:-ITAL, 

VI · 02(dols) m1os cfau.os de ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE - Ef'Gt:l\HEIRO 
AGRÔ:.!°"'iO; 

Y!I - Ol(um) cartº rfe11vb,dc 6Sl'EC!ALl9TA EM GESTÃO AOM!1'1STRA11VA E SERVIÇOS -
ARQUIVIS-fA, 

vm .• 02 (do•~) corcot cfctiv~ de rfo11:1co EM GESTÃO ADM1:-11Sl'llATIVA E SERVIÇOS -
. TtCNlCO F.M SERVIÇOS 06 QOCUMENTAÇÃO. INFORMAÇÃO E PESQUISA; . . 

rx. 

X· 

XI· 

XII-

XIII -

XIV· 

XV· 

XXI· 

01.(wn) ClftO cfelívo de ESPECIALISTA EM G..STÃO AOMll·aSTRA11VA E SERVIÇOS -
,GERINTE )6 DESENVOL '!L"1ENTO OE SISTEMA; • 

Ol(umfart0. cl'eclvo de ESPECll)LISTA 6."I GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
E.'IGE.NHEIRÇI OE Al'LICA nvos EM. CQMl'UTAÇÃO; . 

04(quatro) c1tp e(cll•o• , de ESPEClAl.ISTA EM GESTÃO AD:-.tli.:JSTRATIVA; E 
SERVIÇOS - ANALISTA_DE DES~VOLVIME.,_10 DE SIST5MAS; 

Ol(um) carro efetivo de' ESPECIAL:ISTA EM 'ti6STXo AOMINISruTIVA E SERVÍÇOS -
OEREl\'TE '.>E REDE: . ' . 

01\w'n) c1t;;i> efetivo de TÉC!l!ICO EM OE.STÁO ADMr.-llSTRATIYA E SERVIÇOS -
Tto;1co llE APOIO AO USUÁRIO DE rNFORMÁTlCA; . . •' ,. ' 
02(dois) çaraos cfcnvos de TÉCSICO EM OESTÃO AOMNISTRAT!VA.E SERVIÇOS -
TÉCNICO EM W.NlTTESÇÃO DE EQl:IPAM~OS 0€ MORMÁTICA; 

06Cttlt)- car101 cfesivos 
0

dc AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
1"STAl.AOOR - REPARADOR DE Rl!DES TtLEl'Ô!l.1CAS E OE COMUNICAÇÃO OE 

· DADOS; 

· Ol(w:l) c1r10 d01ivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
~G!!~IHEIRÓ OE REDES DE COMl.~ICAÇÃO; 

XVII· Ol(um) carro eíet1vo' de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADM!l'lSTRATIVA E SERVIÇOS -
• ADMINISTUDOR OE BA.'<CQ OE DADOS; 
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XVllL- Q?(dols) CS101 cfceivol ele B..'IPECIAl.ISTA 'EM 0€STÀO AOi.llNl!\TRJl"nVA E SERVIÇOS 
· - ADMIMlSTllAOOR Of. 11.EOES; . • 

XIX- 01(-) tm)IO eflliw de ESPt:OAUSTA l:M Gt:STÀO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
GEll.ENTf. DE PROJETOS DE TllCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 

XX· 60 (~l) ...... cfcli-tos de ASSISTENT'E EM MANUTE.!\IÇÃO; CONSERVAÇÃO E 
nAMIPOltTE - ZJ::LAOOll; 

XXI · Ol(uni) W!;I> efetivo« ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMiNISTRA11VA E SEIWIÇOS -
MUSEÔl..000; • . . . . 

X.XII. 20(•l•tc) ç:vp cÍdMll dJO AGl!NTE EM GESTÃO ADMINcSntA'IWA· E SalVIÇOS -
AUXILIAR Df. AOMINISTllAÇÀO, . . ' 

XXlll • 04 (Cawaot car.,. dctlWll de ESPt'.CIALISTA EM <iESTÀO l\DMINISTllAllVA ~ 
Sl'JlVIÇOS • ANAl.IST A OE RECURSQS HUMANO!;; 

XXI':'· OS (ciMOl ..,,..,_ . cíctivos ele E_SPECIAUSfA EM COtlSTltUCÃO CIVIL 1 
ll"FltAESTRUTURA - ARQUm::ro; . 

xxv . M(ClDCO) < ...... cfctivM "" ESl'ECIAUSTA l::SPl)R'nvo. CUL11JRAL f. SOCIAL 
ASSISTDr!'f. ~IAL, . 

XXVI • Ol(dois) ca..,.crcu--t1c F.SPECIAU$TAEM MEIO AMBIENTE .. 916LOOO; 

XXVll - 15 (quinzt) l:aflO' cktlvos de TtCNICO EM. GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS ·· 
COMPRADOR; 

XXVlll -04 (qual!'O) caraos.-cíCliYQS ele rtonco EM CONSTRUÇÃO' CIVIL / !NFllA1'5TRUTURA-
OV.SENltlSTA PltOJETISTA; . 

· XXIX • 01(,...) carro e&:tiw de ESPECIALISTA EM OtSTÃO ADM!NtsTRAnVA E SERVIÇOS -
ECONOMl~IA; 

XXX • 02(dol5) carp cfcthot c1c 'ftl.'NICO EM .. ~lfl'l-:NÇÁO, , CONSERVAÇÃO E 
TRANSPOf:Th- ELEnlCISTA DE vtJcuws. . 

XXXI - OJ(tril) C&'f;c>l deli"°' dc . ESPl'.CIALJ.~'A EM CONSTRUÇÃO CÍVIi, / fNFllAESTRUTUllA · 
- l::!"Gf.Nll'~!Jl~ ClVJl..; 

XXXll • Ol(doís) ""'ll'll olelí- .X ESPECIALISTA EM Ot',.ST ÁO A0MINIS'TllA11Y A E SERVIÇOS· 
~ENHl;JRO OE SEGURANÇA 00 TRJ\SALHO: 

XXXlll -OS(cinco) C8101 dcttvM 4c ESl'f.CIAUSTA ' l!M CONSTRUÇÃO CIVIi. / 
Di~luruJlA-DIGEl'lHEI~O. . 

XXX!V -Ol(wn) .. So d'etlvo ,de ESl'llCJA!.ISTA liM MANUTENÇÃO. CONSf.RV AÇÁO E 
nANSP<?i-Tt • RNOEllHl!IRO Mf.CÁ>llCO. 

XXXV - OS(clnco) _,.,. cbhos de TÉCNICO t:M ÇONSTRUÇÃO CJVIL I fHf"ilA·ESlllUTVRA · 
l'ISCAL DE POST\IRAS MUNICll'AJS: · . 

. . 
XXXVJ -~cinco) W10f clétivot de AGi;JIJTE ESPORTIVO. CULTURAL E SOCIAi. - INSTRUTOR 

AllTÍSTICC. . . 

XXXVll - · 04 (gullro) ~ cíctivo:J ele TtOllCO , HM MANl rl'ENCÃO, (.'ONSERVAÇÃO E 
.TRAWSi>()ll TI-: .' MICÃNICO OE MANU'rENÇÀO OE VEICULOS: 

xxxym. 05tcúooo) .. :wp emi•M de ESPECIALISTA DE OOVERNO. PROCURADOR IURIOICO; 
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XXXJX ·O'Z(dois) cargos cJCti- de TÉCNICO EM OESTÃO J\ÓMINISTRA11VA E SF..RVIÇOS -
TtCHICO DE R&iJRSOS HUMANOS; · .• • 

XL-

XLI-

XUI-

~I· 

XlJV -

XLV· 

XL-VI" 

OI (um) carlJO efetivo de AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSEJlV "ÇÃO E TRANSl'OltTE -
MAQUINISTA OC TIUlM; • 

Ol(um) carfP cíctM> de AGl'.NTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSl'OR1"E -
FOOUISTA; 

Ol(um) .,ã,._ cfc:U>'O de ASSISTINTE EM MANUTENÇÁO. CO(llSERVAÇÁO E 
TRANSPORTE - ENGUXAOOll OE MÁQUINAS. 

"Ol{um) ...,,.. erc.i.,s de TtCNICO ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL • Tt06CO DE 
~~ . . 
10 (dez) cwaos efaiwos de rtOÍJCO EM GESTÃO l\OMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
n'.CNICO "ÍÍllBUTÁRJO; . 

OS (ci!'CO) .:.raos deti\'OI de TÉCNICO EM OESlÃO AOMINISlll-"TIVA f, satVIÇOS -
W.C.."NICO DE.GESTÃO OE CONV~IOS; · . 

03 (cinco) cwp cftti- de l!SPllCIAl.ISTA f.SPORTIVO, CUl.TIJAAL f. SOCIAL -
PSICÓLOGO; . . . 

. XLVIJ . 04 (quoao) cWsm cfc:li>'OS de ASSISl~ EM MANllll:NÇ.ÃO, CÔNSERVAÇÃO E 
Tl(ANSl'OltTY. ·- f RJ;mlST A 

TiTuu>IX 
DAS DIV'OSIÇÕIS CUAIS 

Fie- cri.mo os sab-<ju.dros dos c#gos uwns\'Cnlis da ScoaáaN Municipel cio Adonàoise1Çlo. da 
Socr<IWia Maaici"91 de Sl6dc e da Seua.ria M11111cipel 4a Edioc:eçlo, cm cOftÍOrlllidllle com os -.os X. 
XI. XII. XIII e XIV. 

P1f t :rofo úníto. Fican úsq"'8CloS eo1 CWSoS .........,..is 1 posQilidldc de 1rans(crtncía "" pcnNlla. dct4o quoe i.;i. DO 
quadro, ~ diopo1fyc! e 1 CGOC<Ínlancil ~ tllul- ele ada pura. · 

An. ·IS 

Art. .,7 

Art . .:!8 

'§ ,. 

Aos ocrviWcs abrln&ido< pelo pr<3CftlC lei du asqurwlm OI 1didoaAis pur i....,.., de .,.,,içó. 
dcaomt.._, ""bifail>'" e "onta-pc1c'', DOS - 4a lqislaçlo '"ÍF"L 

Ficam~ As ocumuloçi!n de caram da~ ki, de.de q..e llcndam"" _,,.., at11d<cid11"" 
Lei Municipal,,. 5. 79S. de 12 de OUl\lbro ele 2.009, c:onibia.do ~o ll'liF )NM ~Federal. 

F~ l;UClllrldu .,, 11Cn1idora ~ por CSll J.e. as _,,... <Mtldas - "'1igos 86. ll6A e &7 da 
l.ctO<puicl do Muaiolpt0, OOOI raleçio daoil peil Ema)daa Lei °'llnlca n° 67. 

Ca~ a Fundaçlo de Pn:vidlncia dos Sctvidon:s Píilllicas M..,icipais Efcci- de a.... (HJNPREV), 
-1..- cato• casõ •111 lp090ll1lldos e pmsioai.a e aplicAr.., que coubá a _.. coatídios - Plano 

· d!: .~ Clmiras cSalúio. · 

Ficam- oncpldos - .m,idom lp09Clllados e pensiollisu5 Dlo ~ · por c«e l'CCS, 1 
im:dulibilidodc de-J pro\'OllOI. Clltaidoldo-JC ncsln o abono -.nâl ............... 

A Fundaçto de Prcvictnda olos Scrtidotts Públicos MtmiciP9is EfaM>I de Blurv e 1 Secrcwil Munia"91 
<la Adminí.,.,.. ntlo íMmnbidas ele ralis .. rCYÔ90es. rdidÇl'la de .,, ...... os e - rapcctivos 
cncmaiwmnnos. no pruo de l IO (ccaco e oiteftia) dia, 1 Clllll'llr da v~ ..._ Lei. ~· por 
11111! pcrlodo. *.ele q11e jUJIJftem!as e mcd~ ~lo cios Tit~ das hlaas. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

tsT ~D9 DE sAo PAU~o, P~o.: ..... .. f-:f. 
. . . FOL~f.AS__ _ _ 

1 

Rcf !..cl n• '97'/ l O 

§ • 

M . ·iO 

~ a pal\.r da v\aencia desta lei, tlcam rxlÍlllO" exclwlvamentc, .01 servidoru d& Prefeirura 
Municipal de a.ir~ u1 ~s do Adicioul de Tdcfbnisla e Viailtnt la; do Adicioaol do Coadiçllet 
Advc""6; do Adiclonll de Át<:a MtcAnlca e Atlns; 4• Produti•idlde dos Fl1c1il de Po11U1ru MuniclJ*s; da 
Produtlvidecle dos A .lditorcs Fitcais Trlblltiriot; ·da Prodlllivldadc llot Mo!Ofistu; da Ciratilic:açlo dos 
Procundorn Jurfdicos. do Adiciono! Especial de Saüdc; d9J Citllillcàç&a dot ewsos dt Livre Nomnçlo • 
Exoncnçlo e d1 Verba de Rerx-'.açlo. 

Ficam extin"'5, no ·lm!>1to da Prcfciuno Municipal, de Bt.~ru. 11 'funç0a de <Ol\f\.ançA do SecrttAri& de 
Dcpucamenio e de Erca<Tepdo de Turma que Clltjam •llU-

As funçlln de confi.,,ça de Seculiri1 dt Ocpal-to.e de E-.pdo ~ Tllm'll que UICJatn ocupedu, 
serio ex11n1111 t medico que se vaprcm. respeitados ot dircilos adquiridos quanto • íncorpol'9Çlo 

• Com cxciçlo tlu pa.i!ICllÇOCS de aqos dt hvrc nomcaçlo e exo~. f\CM! incorporadot 1 ntulo de 
Yllllllpm pnsool, os ld1cionlis, ara\lfkaçOn e plOdutividada mencionade no coput do art1ao onterior, no 
proporçlQ de um trmt.t avos por ano de ~imcnto. · 

l'ar: r1afo Único. Os servidores que polSlllrem VWlllpm pc~ concedida -ionncnte. flêMto llC'JaCldu 1 varnqem 
pessÓal mcricfa no "cupul" ~ atiiao. . · 

. . 
Net1hum servidor 1brantido por etR Pi1110 de Cataos. Cll(l'eim e Salllriós, ficar' com VCftCimentos 
infcnn aos rcccbiuc11 no 11.liimo mh 1nter:or 1 • lpncl1 dai& i.1. sendo 1nc:orporadu as evemuals 
di~çu a tttu!o de VMllSt"' pcuoal. 

· 1'1111 i;;afo Único. As remuncniç&es obtida> 1 !ltulo de van1a41cm pnsoel 1dqu1ridas antetionnontc a e>1a '1..ci e u pnvisl&s 
nulc Plano de Cargot. Camiral c'Sal6rios -to r~Ulladas no"""'"º índice de GOtteÇto anual 111ibuido l 
&..ele s.a!Arial d,CSlc p~tllO. de ecOfdo ~om 1 legitlAçlio etpCCIOca. 

Fiei o Poder Extcu1 ívo autorirAdo a aptOVCÍllf, pir., provimento do• CatJ01 11& A>rmt dcs\I lei, os 
candidatos ......,,._ 11cs aptovedos em concursos p~blicos cujo p<azo de validldc csltj~ Clll vi&encia. na 
data d• publit~ de111 lo, rtalizados p1r& cwaos an1erionnen1c conopondcmcs ..,. const.anta ,..,. 
Anexos 1, 11, fü, IV, V, VI e VII e S111S retptcuvas cradcs a lariai1. ccmccdcnclo aot mcsmot no .io tia 
nomcaçto e posse. a opçao ao An. l4. 

p.,., JlltfO único: O aprovel~n10 1 q'9 JC refen este 111l;o dar-...._ obrlptoriamcntc, no oar10 roenquldrodo; observada 
1 .._, atividada lkf ic-. auxlllarct e especialidades, conforme o cuo, de llCOrdo com o Anoto IX de-. 

Art. : 3 

Ar1 ! 4' 

An. : S 

~ . 
. . 

A Adlninisrraçtc Municipal poder6 lllsti~uir P'"l1""" de premiaçlo à inoc1utivid8dc que S<T' fcilo maliantc 
lei e1pcdflca. " 

~ iCll'l1 alteradçs o lnc:oo 1 e t 1' do An l2 d& Lei ).1unlcipal n• J.J7l, de 29 dt julho de 1 991. com u 
se111inles rcdaçOa: 

• 1 - de 1nwubndadc, de 10%. 10% e 40% (dct. vint< e quarcn1a porcento) do «111ir11a>1e 1 
7S~ da rcf11Jfnci1 CI dos auxili111tt" 

li · . \ .. ) 

. § ! ' ( .. ) 

f 2' O W'l•dor Gut; tlur JU S IOI adicionais de lnsal~bndadc cu periculosidadc devt" optar por um 
deles, excen>ando u tiruaçõel em que o SIC;Yidor pra!e serviço.s cm perlodos di(ercntrs. cm 
6<Poi . que cxijom um ou oull'O ldic.onol qU111do tnllo rcccbcr• o 4t .,au mais elc•ldo, 
pruportiont..mcntc ao P,Crlodo de ICl'Yiço pt'Cllldo na unijlldc ond< ... incida. (!1.'R)" 

Fico alterlldo o anise I' da Lei Munícipe! n' 5.227, de ll de dezembro dt 2 004, com 1 sctuinte ~: 

''An. J' O .. ior ela ,1juela de custo, fica li•ado em 71~ (setenta e ah por ~cn:o) ela refmnc1a C 1 dot 
. auxih~". t'NR) ' 

·. 
23 · 

.. 

.. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Rof. Lei n'' 97'110 

PRtJi.. 11.'• __ Jii?]-J? Q..,.. 
fCLt11.,; _ _ _fJ.Q__ 

Art. >6 

An. !7 

Art IS 

An. i/ 

•· 

l\t1. ' 1 

eA,, . .J 

Hce :altcntdo o§ 2' do aniga 1~ Jl• l,ci ~unicipul n' 3 1169. dc 11 de abrõi do 1.99,, com 1 ociulnlc rc<Uçlo: 

• ~ r l'ico USC11Urlll1 uma 111111icaç&o connponcknte 1 1 S" (quinze par c:cntn), d~ rcfctfnc~ C 1 do1 
1ux1Harc>. 10~ ocupantu do car&o efetivo de /\uxiliua cm Melo Amb1cnu: - Ajudantes Gerai" 
que occcutar:m u funçõc• de tratador de 111imala". (1\R) 

t'1ca 1hcndu o aniao I' da Lei Municipal n' • 128, dt 2J de setembro de 1 996, com• 1efÍ•1n1C n:idaç4o: 

''An. I"' Fk1 concedido aos Vi11u que cxhc:tm as íun\:~ti de ró~antc, bem como, ac1 1l.lxiliatc5 di: 
· · ronda. . uma 1111111iuçllõ ·de 2J'I', l•in\C e ~ per cento) e IS% (quinu: par cento). 

r<•SK<tavemcnlc, d• rcfcrint1a CI dos 1uxllí1rca". (SR) ' 

Fic .. lr<...So o ortiso ! l da l.et Munitipal n' 3 373, de 2<J de julho de 1.991, cum as scauinlCS rd•çõc:'· 

w An. S 1 05 scr-idorc1 cfctlYOI que e~lCJlll'.I cstudll)do ttrlo direito a utn1 ajuda de C\ISIC, po< ~rc. 
r.o• u1uin1c.i. cuo1. 

§ 1' • Cuuo JuptriJr. CurJO de ;>Õ>·ÇJ'•UUIÇ ... , CUl'10 de: c•tmSID un .. crsittri• - 7'% da rcfrr&ll:1• c '1 
d• ande .. llrtll dos A&<"ICl· 

§ 2' Curso du cn• tno fundamanial, curso do CIUIDO médio, curso ll!allco e tuno. prolissionalluntc • 
37.SO% (t:in o e sete ln:cuoc e tinqllent& t cntésimo• por-cento) da n:fc<fnti' C 1 dti &fodC salari•l 
das A11cntes. 

l· 

li 

Err. te tr1t&ndo de curso gr11uiic, • .,w11 d< <WIO mcncionld• nos paricrafo1 an1cr!orc1 
SCTJ rcdUZJdo cm SO% (c1nqUcn11 por cento): 

-'" C00<!1ç4n potl • pcrccPÇio' do benctlc10, con .. norlo na aprcxnl&çlo de dccl1ruç'&o 
original e arual du O<gio, win,,..ov111do a m11ricul1 no curlõ connpondcntc1 •i>«>•~lo 
do curso, dos tcnnos ou du dí>t1phnoa 1n1erion:s e cópia do comproY11ntc de 
~arncn10 do mts do'rcqucnmcnto". (.'IR) . 

!'1<::1 alterado u an1go l ' da l .e1 Jl:lun1tipal n' '1392, de l 3 d• ~lembro de 2.006, com a quinte redação. 

"An. 3' O ldiclonal dt q~ tr.lli i> 1111110 antrrinr scrà equlyillcn1c 1 lJ,50% (trinta e sct<: lnlciros e 
r inqDcnla <1:11tt1imos por ccntul da rc!Cn!nda Cl doi 141•íllan:s.• (NR) 

Fiel 1hcr~o n §3' do anago J' d• l.ci Munic1ptl n' l .8'1111 de 23 dt Jw.ho de 1.995, com a •guintc 
rcdaçfto: ' 

' "§ 3" · Os rncmbto1 dG ComiHlo 
0

pcrccbclio. por rcunll u • que •'01nparcctrrm, g;..;r:c!IÇlo, 
corrcspnndcr;rc •um décimo do oquiv1lcntc 1 75% (1eunt1 e cmco por cento) da rofmntia C I 
dai IW<ihar<!l, 11~ o valor mlximo <k 1.0 (dei) rcunlõn mensais" (lolRJ 

F1c1 alterado u •rtigc 1• e rcvopdn o 2• d• Lei :-..lun ic11"'l't1' 5 496. de 19 ~.novembro de 2.007, <'Om 11 · 
,,uinlt<J "daç6cs; 

"A11 1• O P.,.goeiro: o• m.:rnbrcs de rnpccti•• ·~uopc de oroio"" ~rtpiro ,..,..,.,,,,.,,\C J"•&nado 
pela auwriJa:!t cum~k e no tfetivo cxcrck10 de ~u .. arriboJ:ç~n. nos IC""º" da l.t1 Ftderal 
n' 10.,20. de 17 de Julho d< 2.002, pcreelXrto. por cada ~slo de prcalo pmmc:uil ou cl .. r6nico 
rrahuda, rcspoilado o lim11c rncns&l ~e '10 (dei ) !ICli6c:s. 1ntific14;lo roncsponJcwJO • um 
rléclmo do equ ivalem~ o 7S% (sncnt1 e cinco pot cento) da rcftrtn<ld C l ciot awciliuc.s". 

Fh:a alterado o artigo I' da l.•i :i.1un1c1p.J n• ) MO, c!t 7 de março de 1 1)9,, com 1 qulnlC'rtcUçlo' 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAU):{U 

ESTADO DE ~ffPAULOl. ~:: · .. :=.if~ 1 
~I Ld n" , .97SllO 

, · _FOLHAS ~ J 

• Arl I' Cada c:omp<oncmr desi&llldo pan Blnca de CDllNl10 PUb!ico de "níveis de 1wulw, de --· 
de~ e de a6atico. n:cd>eri o "pró-labo!c" CClllUjiOI"""*' a 37.~ (uima e...., illlcircn e 
cinqocrua c:nl~ por llClllC) da refirinc:ia e 1 doo auxiliares e qllando dâipado .,... Bmca 
dr Concuis> de ntvcl d., npcciallllta. m:eberi o "pró-labon:" c:irrdpoudtn~ a 7'"<se1Cata e 
çiico por coma) da' reíamc:ia CI dos aulÜlian!o e, caistindo,.,.;. de 100 (c.i) c.ncliclo&o$ os 
pcn:nruaiJ oclma serio i-1os cm dobro". (NRJ 

Arl r..l Fu:am allcrados o.,,.., 105 da Lei M1111iapal n• U74, ·de 07 de maio de 1.97l(Esututo dos sé.vidora 
~licos J.11111íC1pai1~ com a iqujnlc ...i.çlo: . ,. 

• Arl. 105 Todos .,. .arvidan:s P6bhcos "1unidpais rfetl..,., sujcrts-x-4o ao bllimcn111 do ponto 
clctrenico" (NR) · • · 

A3 omiu6cl dnla lo! Mrto ...,.., pele Lei M111ucipal n" ) . )7), de 29 dcjv~ de 1.991 (Rqinw Jllrid1<0 
"úaico) e !Ai MÜllic'9'1 n' 1 '74, ele 01 de~ ilc 1.97l(E,,.~ dool Scrtidom l'llblicos Molaicip&il). 

An !i5 As~ decorremn desla lei ocermto • conta dai< dolaç6cs do~ Oc:9J do MWticlpio. 
"'Plcn-.du, .. aoccu6rio. . . . • 

An 66 A pMtit da viabd& dnia lei M rqiu COllltall1CS dot Am. 70 a ll e 17 a 90 da Lei ~ a' U7-l. de 
7 de - de 1.971;.o An. 4'. o An. s•e incisos 1a111. o l\rt. 12. o An. ll, o An. 14, o Arl. 16. o An. 17, · 
o An. li, o >.n. 19. o fvl 20, o AI\ , 23. o An. 24, os ínl:-1 e Ui do An. 27. o Arl. 21, t I' e incit0s l 1 

Ili. o in<iso Vlll do /ln. )1, o An. J9, o An 41 . o Art. 42. o Art. « . o An 45 e H l'e 2'. o Arl 49 eu• 
An. SO de Lei Munlc-pal rr' '37). de 29 de julho de 1.991 . a Lei Mwilclpal n' l .654. de 9 de~ de 
1 993. a Lei Mun!Cípll n' J 746. de 1 de j..0.0 de l.994; a ~ MunlClpel n" J .UO. de 17 de fn.creiro de 
1 99$; . Lei "lunicip&l ff J 922. de 17 dc" ...... Q de 1995;. Lei Muiucipal n' 4.0SO, de ~. de,,.,.., de 
1 9116. a Ui Municipal n" 4 012. de 16 de aaaio de 1.9116, o lllclso VI do An. 1º da LCI Mllllicipel n• 5.317. 
de 28 de ...,.ao cÍt 2.to6, nla se lfllicmll aos ICn'ldorcs mU111tipai• ela Prck1wra M1111icipal de Oaalru. 

An 17 Fico allefado o ·c..,.1- do An. '9 da Lei MllllÍCipel n' 5 950, de Ol de a&Ot10 de 2010, com 1 1q11i111e 

~: . 

Art. ,,9 

§ I'. 

"A.n. S9 Fica cr*la a GnlifQÇAo Esp«w de SaOdi: ao ICIVidor munici~ (GESS) equivelecnc a 
, 4~\qomciuaporcen101IObreouiirio~do6raJO de DnlCfL • (11.'llJ 

FiCMI trllWonnadÓ!. 17 (dclCSIClc} CaracK tle\Joot vqoo de Aot.'Nll! EM MANliTENÇÁO, 
CONSERVAÇÃO I! TilAl'iSPORTl! - MOTORISTA cm l\GElil'E at MA~iTENÇÃO, 

. CONSUV:"ÇÃO E 'f'v..~SPOllTlô ~ MOTORISTA DE PESAOOSIARTICUUDOS . . 

Ficam &Ilendo< o "copu1• do An: !'e o 1 I' da l ei· !\llurudpal n' ! .9!0, de 02 de ..,.u> dt l.010. com u· 
ocaiuntcs reáliçilel: ' . . . 

• An. '4 Cabe • F111dllç.lo de Previdfllci& dos S-idorrs "6blicM Mu.icll*S- Efetivos de Beútv . 
(FU!'oo1'REV~ en&li- caso 1 - OI inllivos e pmsionista1 q..c l*Mlftl cargot C1plcií>COS da 
6ru de saúolc r 111)111:.. no que couber as -- cOlllM!ais lldlt Plano de C...,., ~as e 
Sel6"os..~~>. 

Ficam ..,.Jtados ICS ICl'Vldo"" ljlOlllltadoS e JICllllOOIÍllU ciur poSllllam tltlOS ~lllcos da '1ca de 
tlUdc. nAo lbrqiOot; par H1e PCCS, a lrrcduliblliclalc de SC11S pro...CO., cnlclldaldo-sc llCalC1 o ebono 
~ aNalniali<: Jlll80 ".{NR) . 

·- Escalei ena• cm viao· em 90 (nov<ma) diu a pana de - publicoçao. flcendo apratllllCll~ rnopto os 
"-"'- 7', r. 9' e 10 dl Lei M111tici,,.l n'·3.26S, de 19 de out>lbro de 1.990", o An. 21 e..,.,_ 11 em, os tf 
2• e 6' do M 21. o A rt. 30, os inrisos li, IU. X, XI e XII do An. J 1, o t !'. lnc!IOl I til e os tf 6'. 7' e r 
do An. 31, o An. n e IACi-11, Ili. 1\1e\lieof2" ela ld Mllniçipal a' J J7J, de 29 dcjlllllo de 1.991; o 
t 2' do An. ,. da Lei M...,.;p.i a' J 601. de 27 de i..U.0 de 1 993; o An. J' da Lei !14lMlicipal a' l 109: da 
C4 de NO de 1.994, W.- pela !AI ~unicipel a' 4.0U. de 21 de lhrtehv de 1.9116; oo lAc'-11. Ili, 
IV, Vil e VIII do An. 1• de Lei Mun~ n' 5.317. de 21 de llO"ft de l .006. • Ld M•k1s-l n' 5 419. de 
15 de ~de 2.007 e o p:lric<afo Ílllicd do An. J" da l.d ~unlcipel n' 5.'61, de 02 de lbril ele 2.008 .. 
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ESTADODE~ÁO~AULO .. '·~ ' · ·- · · -?J/19.~ · 
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Rcr .e• n> Hn110 

~ I ' 

§ :· 

' A partir do viabl<:i• cio Lei ~fon idpal n• '\ISO, de 02 de lllO>lu de 2 010,•0> 11erviclo<u abrllng1dns pcl• 
mesma. dcix11lo de 1<r con1cmplodos pelo Art. J' da Lei Municipal n~ 5.89S, de 14 de abnl de 2 010 

·. 
J\ plTllr ela vi&fncla :lc«c PIL~o de CarJos. Carre1ru e Sahlrios ot scrvl:lorc1 1btan11Klos pelo mcsmu, 
dci~arto de ,_ t ontet11plodo• pelo Art. )'da L ... Mun..,ipal n• 5.&9S, de 1• de abril dt 2 0 10. 

llauru, OI de outubrod c 20 10 

--) A -. ·. 
R0~1'10 O~\llI:NOOl'ÇJ\ 

· PREF!:.11~~~~~~ ~ 

t•rój: :n de •n lClativo do 
POl •r K 1,x ECl;TIVO 

Rcs trttdia nu Dcpwt~nt? de C"'nuntc<.-to cJ>o.:umcn~lo 'aa..JllSJ$.l.llOiia.-"*"~ 

. dR~~ ~~~ olf~Á AK~AÚJO 0-
UIRETORA DO OEPART/\.\i!El\TO OI; 
C..'OMUNttJ\ÇAO 1-: UOCU~l::~TAC,:ÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
ESTADO DE SÃO PAUL<> 

LEI N' 6.Jt6. PJ: 17 DE .lUNJIO DE 2.813 
Dispõe sobre a eslrUtu11çllo do Plano de 
cllWificaçllo de Cargos, Cllrreiru e SalArios 
- PCCS; 110bn: o l'Cj:llquadl'amC)lto. sobre a 
rcconfigur.içio das carreiras. sobre o 
instltuiçêÕ de jornadas especiais. sobre a 
criação de nova grade Slllarial para os corgos 
efetivos e cm comis.'l!o; sol)re a cxtlqçllo de 
adfciol\Bls, -produtiVidadc! e grllific:açÓea 
dbs servidores públicos munkipal> do 
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE RAURU e d! outros provi~cios. 

' ' 

O PRF.J'EITO MUNICIPAL DE BAURU. nos~ d.o nrt. 51 da Lei Orglnica do Municlpio de Bauru. 
litz saber que a CAmara Municipal ;iprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

TITULO! 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. t• Fiéa ir'5litufdo no lmbito do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESOOlD OE BAURU, o PLANO DE 
CARGOS, CARREIRAS E SAL>,RIOS - PCCS, fundamentado nos princlpios de univcnalidadc, cqulcla&, 
rnçionoJidadc, impessoalidade e moralidadc, com a finalidade de assegu111r a continuidade da ação 
administtlllivu e a efü:i!nci• do serviço publico. de acordo com os princlpios aqui cstabclcctdos, que possa a 
regulamentar a situaçio runcional dos servidorc$ legalmeote invc:.1ldos em cargos públJcos de provimento 
efetivo. nomeados sob o regime estallltirio ou (CL '!'). conforme can;os rellCionlldos no Anexo IV. 

TITULOU 
DA ORGANIZAÇÃO 

CAPITULOI 
DOS CONCEITOS BÁSICOS 

/\rt. 2" Para os efeitos desta Lei são adoradas as seguintes definições: 

1-

li. 

Servidor P6blico: o lilular de cargo público efetivo, com Regime Jurtdico Estatuttrio e Integrante 
da j\dminlstnlçlo Direta, das Autarquia, e das Fundações Póblicas com pmõnalldadll de Diréito 
Pübllco. lnclui·o ocupante concursado, Cl!tável ou n!o, e o estabilizado. pela Cooslituiçlo. C5laodo 
sujeito a regime próprio d• providencia social; 

Cargo público: é o conjunto· d~ funçt'!cs. atribui~ e responsabilidade cometidas a um funcionário; 

lll - Gnipo ocupacional: É o agrupamento de cargos de natun:za e n:sponsabilidadei semelhantes. que 
justifiquem tratatncnto do vencimentos: sl:gundo a 11111urcia ~o trabalho 'OU grau de ccophccimcnto 
exigido para seu dcstmpcnho: 

IV - Classe para fins dcsbl Lei: é o cscelonamenlo da promoçllo por qualilicaçio profissional por 
escolaridade compostas por biveis de salllrio base rcajtisttlvm, idcntiflatdo pelas letras de C, B e A: 

. . ' 
V - Ocscnvolvimcnto na Carreira: é 1 forma de evoluçlo dentro da p-.dc salarial, lndc:pcadentcmcntc 

do tempo de efetivo cxcrc!cio no corgo, a partir dá Çrovoção no estágio probatório no cargo 
·efetivo. qu0 so·darâ pelo conjunto de itlveis e classes salailais·que o servidor vai atingilidol"lr meio 
da Progrcssto Horiwn!al e,cla PtOmOçlo Vcrtlcal n:spcc1lvamcnte, conforme critá:ios estabelecidos 
nesta h:i; 

VI • Quadro de Pessoal: é o conjunto permanente de cargos pOblicos efetivos integrantes do PCCS; 

VII• Qualilicaçto Profissional: o aprittl<lfllmCnto do servidor cmn vistas à arualização ~e o 
desenvolvimento na carreira; 

VUI. Gnidc salarial: é o lnsuumcnto que reúne o conjunto dos salários cm valores monetmos. 
comspondcntc .., cargo público nos seus respectivos grupo5,· cl""'" e nlvci!. 

/\rt. 3' Integram o Plano de Cargos, Ç4rrciras e Salérios do ~to de Água e Esgoto de Bauru os oncxos; 
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1lt - Anexo IU ·Cargos cfclivosilsercm criados; 

IV - Anexo IV - Quadro de Cargos de Provimenln Efetivo: annposto dos catg0$"classifu:ados por grupo 
ocupacional, 00111 scus r:c>P.!'ctivos quantitativos; 

V • Anexo V - Quadro ·gcra1 de cargos efetivos e respectivos quantitstlvos; 

VI • Anexo VI - llspecifiçaçto dos Cargos Efbtiyos: conSlando-o grupo oçupecional, o tll:lllo do cargo, a 
carga horária semanal. a descrição sumâJ:ja dó cargo, cfQS$CS e pr~-requisitos; 

VII • Anexo VI 1 - Sumário: classificaÇlo ·dos cargos por -&!úpó sâlarial; 

VIII, Anexo Vlll - Grade salarial das carreiras do quadro de .wgos efetivos; 

IX - Anexo IX - Grade salarial cios cargos de livre-no~ e exoncraçllo. 

TinlLOIO 
DA ES:t'RUTllRA, DO PROVIMENTO E DO l>EStNVOJ.;VJMENTO DA C::ARREIRA 
. CAl'tnJW~ 

DA ESTRUTIJRA DA CARREIRA 

An. ~· Os cargos discrlmi"""°' no encxo IV clilssificam.sc de oc»rdo com a na1urcza do tnbalho, requisitos, nfvcl 
de ensino e conbççimcnto cxigld9s, 'ÇIÚQS gruPQS ocupaci.o113js SOU .colllP.OSIO~ por .cla$SCS é h.ivcis de 
vcm:imcntns reajustáveis, cuja gtldc salarial cnc:ontrwi; ~ficada np """"" VIII desta Lc~ seft!!o que as 
promoções por quàllficáçlo profissional por csoolérida4coçorrenl nos termos do anexo VI deslà lei. 

Art. 5• 

CAPITULO li 
DO PROVIMENTO 

O provlnicnto de cargos efetivos, compreendendo-se os iltos. administtati~s pelos quais esses são 
preenchido~ dm--sc-á obrigatoriamente, mediante Coiicurso Público de Provas O/ou Provas e Titulos, 
ressalvudos os.cargos de livnrnomi.açf<t e cxoncmçllo. na forma da lei. 

Arl 6• Para_ atendimento às necessidade$ tl'ansit6rias, dt "'11ceJ>cl0nal interesse público, podcrllo ser efetuada$ 
con~ de pessoas llskas,.,,,s·iennos da Lei Municipal n' 3:373, dc:i9 de julho do J.991. 

Parágrafo único. O servidor que vier a ser admitido nos termo• deste anigi> scrt\ obrigatOriamcntc remunerado ~ com-0 
voncinlenlO inicial ela classe corrçspondcnte ao cargo a qwo se candi~atlr bl'!ll !!Orno exercer o~ri~ 
as funções/cspe.clalizeçõcs para a:; quais fol contra~. fican~9 tcnnínantcmcntc proibido o :desvio de fünçi!o. 

1 
Art. 7° É vedada a pasoagcm do servidor de um cargo pata óutro, sem concuno público, 

Art. 8" Para " precnchimellto dos cargos ctctivos serio observado!J os pré.requisitos mlnimos priwl$tos nas 
cspceilic:aç(lcs dos c11rgos, indicados nesta Lei, no Anexo VI, soll'jicna ilc ser o 8IO correspOru!cntc nulo de 
ploqo direito. nllo ga1lldo obli~ do ~e alguma. paro a Au1'1rqulll !)li qualquer d~to para o 
benc6ci6rio, ai~ de acarretar reSponsabilidadc a qucrn lhe der causa. 

An.9" 

CAPITvLOJU 
DO DESENVOLVJMENTO NA CARREIRA 

O dcsenvolviménto na Carreira ~ a fonna de cvolu.çâo dentro da.grade salarial. independentemente do. bianjo 
e da sexta-pane, no mesmo cargo, a!rav<!s de mecanismos de piogrcssão. a partir da· aprovaçlo no ~ 
prob~tório no =$0. efetivo, levando-se crn consi*'8çao o tempo de cxcrclclo no cargo, a qualillcaçllo 
profissíonal e o m6rito profissional. confollllC,-O> crilhioa cstabeli:éidOJ nesta Lei . 

• 
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O ::·i: :::~:;cm evoluir na catrei~ desde que obcdccw u fu~~ ~e .:~;~·~:;~·@~:- Í An. 10 
1!é o limite do último nlvcl sabrild, da Gltima classe de cada ara<'· 

lln. 11 A pmgrcsstlo é a evolução funcional do profissional na cam:ira. de forma horizontal. cotreSp01ldc:ndo ao 
ac<escimo de um iílvel de vencimcnio ~ podem ser conquislada apóu avaliaçlo do estágio pmbatÓrio de-duas 
fonnu: 

1 • Progrcssllo por M<!r!IO Profimonal (PMP) •. em razão do rqultado da avaliaçllo de. dcscmpcnho e 
cstAslo probol6rio·llwor6v.el denl!O da cllS>C nt qual o sc:rvldor estiver mquadtado; 

li . ProSJ'CSSlo por Qualiíicaçl!> l'l!>lissional (PQP). <:m razão dc·aprcsentação de 1ltulos ou cursos, 
dentro da classe1lA qual o scnlidor estiver enquadrado. 

~··ti 
Da progrenlo Por Mirlto Proflsplon1! 

'\ri. 12 A ~ por mtrilD pmllssional (PMPl dar-se-à de fonna hori21lnta~ mcdianle avaliaçJo de ~ 
e dcscnvalvlmcnio, uma vez a Clda tfh anos de efetivo cxcrcicio no eugo. com=spondtndo ao acréscimo <je 
um nf~I de vencimento. 

l l" A avaliaçto de desempenho e desenvolvimento do SCfVidor é o prOoessQ que odota falores, pmimclros e 
l1lClaS prkstabclccidas. visando mensurar o desenvolvimento das atividades dircl:ionad3'1 para a consecução 
dos objclivnt organizacionais. 

l 2' A avaliw;l!o do desempenho do scn>idor deve ser aJirangenlc, conlcmplando: 

f. 

11-

Ili· 

IV· 

v. 

Os dífmntcs ~da sua rormaçao e os nf11eis de comp!Wdade das atividades dcs:mpcnbadas 
pelas equipes de nbolho: 

A -~ rtçni<a 115Si$1cncial no eontcxto da inllacstrutUlll dos ~ços .no llnbito de seu local 
do trabalho: 

A prudutiVldade. a qualidade dos serviços-e a pootuolidadc na cntrc&a ~ 

A avali~6o das chefias imi:diata• das equipes e a 111110-avaliaçilo do servidor; 
I 

A roporcussão dos pro~ de desenvolvimento so~ os SCl'VÍÇO$ J>RS!l>dos à AdminislraÇão 
Pública e à poputaçlo, quOlldo hou..t. 

f 3° O l'rogroma de Avoliaçlo<lc Dffempenho e Desenvolvimento (PADO) c.iabclec<>crittrios ~ !lc avaliar 
a 9ualidl!dc doB proo:e.ssos do trabalho, de cunho ~giro, conllnuo, ponnancntc, critico. partlcipativo, 
abrangendo do fonna integrada o Sc:rvidor, com :rua participação no processo de prestação de serviços à 
Administraçio Pública e à populoçlo e aval fação do ~ 

~rt. f 3 Os critérios para avaliaçAo <!• desempenho e clctcnvolvimento do servidor scrllo claborndos e executados por 
Comissilo .de Desenvolvimento l'lmi:ional (CDF). dcsiglloda pelo Pn:sldOJUe do Conselho AdnriniSlralivo do 
Depalti1111CUto de Ág1111 e Esgoto de Bauru. que terá • inC11111ben<:ia de o!MM<ár: 

1 • Dcfmiçlo metodológica dos lndioadorco de avalfaçlo; 

JI • Definição de mcw dos serviços i: das·cquipes; 

Ili • Adoção do modelos e lnstrumcn1os que atendam t natun:za das atividàdc!. mcaurando os 
seguintes princlpios: 

a) legitimidade e ~ia do processo de ...i;açao, 
b) pe,riodlcidllde; 
e) contribuição do servidor para a con.c:cuçao d<is objeii-do órglo qu ~ço; 
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d) adcquaçao ao~ conteúdos ocupacionais e às condlç0es'·rea!S'd~·trâbiillii. de "fóriim'iiiii: 
caso haja condíçõell prccárfasou adversas do trabalho. nao prejudiquem aavaliaçjlo; 

e) conhecimcitto<fo Servidor sobre todas ascillpaS da avall~lo c-Oo ~ res.ultado fiJlll); 
t) direito de maliifestaçao às iMàncias rcausàis. 

Art. 14 A aval iaçllo de deselJlpenho e desenvolvimento para fins dç progr_css!o por mérito profi;;sl~nal será rc:plipda 
por composiçlo ·<1e:·mddia de pontos anuais. uma V.Z a ctida pcrlodo· de li~• iinos. énl confurmidade com'o• 
éritérlos que serio c;slllhclccidol! por O.ereto Munií:ipal. no prazo fixado no art. 27, § .2° deS!lllei. 

Parágralb único. As repacuss0e• financeiras dcconentcs da progrcsslo por mérito proflSSional serão concedidas. através de 
Portaria. mediante aulOrizaçlo do Presidente do Coasclho Adnlinist>ativo do DAE,. subsequentemente à 
avaliaç!Q ·de desempcnlio cdcscnvolyimcnto. a panir du data cm que o servidor completar o· périododisposto 

An. IS 

§ 3' 

i\rt. 16 

no "ca;put~ deste artigo. · 

Soçlo III 
Da Proarasio ""': Qa•llficaçlo Proftssional 

A progressão por qualiticaçllo ·proli&Siunal (PQP) dar·sc·A de fonna horizonta~ mcdilinló. avalfaçáo de 
desempenho e desenvolvimento favonlvel e aprcsclilllçlo d~ diplomas ·creu ccrtifl;:adonle partici~ em 
cursos •. do acordo com o artigo 16 desta l..:i, uma vez a cada dois anos de efét.ivo 'excrclcio no ·cargo. 
COITC!lpondcndo·ao acréscimo de um nível de vencimento. 

Para a I' (primeira) progtcssllo por qualificação profil!iio;ial {PQP} <lo• scn;ldores "l"!lvado• no estágio 
probalório quando' do inicio da vigência @a Lei, scrllo acéitonomc:ntc. os cursos .n~ área de atua~ ou· 
corrcbra concluldo• a partir de t• {i>rfmeiro) de janeiro de 2.011. E para as próximas progressõe• os cursos 
rel!liza.dos dentro do perlodo estipulado pelo "caput" dC$1c lllti&o e que sejam re!Crendados pela Comisslo de 
Desenvolvlmcn10l'"i1nclonal (COF). · 

A solieitaçlo do servidor. acompanhada dos documentos com~balório.<. será dirigida à COmi<sao de 
DeS.ilvolvimcnto Funcional, a partirdo mes.quc completar>os .. 02 (dóilú anos de. efetivo o~cn:lciu n9 cargo. 
nllo sendo admitido popmcnto antecipado. 

C5s cursos de aperfeiçoamento, descritos - iacisos ~ li. íll e IV, do l!lligo 16, ácsta IAL ministrados por 
scnrid<ir na sua illca de atllllÇlo ou. correlata serio cqui•alcntes·à participaçao, para rms da pmgresslo por 
qualilicaç119 profissional (PQP). mencionada no caput deste artigo, limilado a 60% (ses!Cl1ta por cento) da 
respectiva~ horám. · 

Para eleito. de Progressto por Qua).ilitaçlo Profissional (PQPt nlkl serão ecc.itos, no ~ ciclo, cursos com 
o mesmo conteúdo programitlco. 

Para cfl:itn de Progresslo por Qualiticaçlo Profü-sional - (PQP) focam estabeltçidas lls regras ubaíxo: 

1 - Para o Grupo Ocupacional "OPERACIONAL• descrito ~ anexo !V desta lei: cursos de 
apcrfeíçowncnto em sua;llrelr dc,atuaçio ou corr.elata. cuja S<lmalória da carga honlria :<cja igual ou 
superior a 20 .horas. garantem o avanço dC um nlvei do·.Vcncimtnto •. até o limite do último ni•cl de 
vencimento da mesma classe; 

li- Para o Grupo Gcupacional "fÉCJlllCO" descrito rro anexo !V:dcsta Lei: cursos· de ajierfciÇoamento 
cm sua ârca de atuaçllo ou correlata. cuja ~a da ~ horária seja igual ou superior a SO 
horas •. garantem o avanço de. um nivcl de vencimento. uté o limite do último ~fvcl de vcncilnc:nto da 
lllCS1llQ classe: 

llf • Para o Gtupo OcupOéiõtJal hADMINISTRATI:VO" descrito no anexo IV desta \,ci: cursos de 
apcrteiçoamentn cm sua tlrea de atuaçllo ou corrclllla. cuja somatório da carga horária· seja Igual ou 
superior a SO horas, garan= o avanço de um nlvcl. de vencimento, até ó limite do últÍJllO iúvcl de 
vencimento da nicsmÍt. classe; 

IV • Para o Grupo Ocupacional "SUPERIOR" descrito no anexo IV desta Lei: cursos dé 
apcrfeiçOamcÍlto cm sua área de attulç!o ou cortelata. cuja•iol!Wóriltda cw'ga b~ scjn igul!I ou 
superior a 8ÍI horos, prantcm o avanço de um nfvcl de vencimento.,até o limite do úlllmo nlvcl de 
vencimento da mesma,i:lassc. 

l'arâgtafu !)nico. A tlrea com:lata corr<Spondc aos anos qoc atendam cumulalbamcnte aos rcquisilOS abaixo: 
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li · A aplícabilidlde ou lldequaçlo do que ltesta o titulo ao. local de trabalho e ao -cio" <li> cargo 
~fctivo. 

As rcp:rCUS!Oes fmanceU.S dccortcntC$ da progrcss1o por qlj&flficaçlo profissiooat (PQP) sedio concedida!. 
através . de Port~a, mediante "110ri7açto do Presidente do Conselho AdíninJJlnllivo do OAE, a partir do 
protocolo de soiitilaÇlo, dcsdç que prccochidos os noquisilos legais exigidos e referendado pela Comisslo de 
Oesctl\'olvimcoto F-ional (CDF). 

Niio serio computados para o intcrsllcio nccC5SMio para as pro~s por mtrlto profissional e quallficaçlo 
profissional, o cxcn:lclo de atividades nlo relacionadas com o cargo tdesvio de flÍnçlio ). 

Sctlo IV 
D1Prameçh 

A promoçAo pot qualificação profissional por cscolarid~ (P<)PE) PQ<lcnl ser con~uisiada pelo servidor, de 
fonna vertical. U(lll vez a cada O~ tcinC!?) l\IJOS de efetivo ÇJ<erclqio no cargo, no oivel de vencimento 
correspondente. na classe imcdiltamcntc superior. dcnlro do mesmo cargo após titulaçto na sua 6rea de 
otuaçlo ou correlata, conforme disPosto no anexo VI. 

p..,. fias de promoçfto sc:mprc deverá ser considerado Titulo de nível superior oo apn:scnlado pan. fins de 
enquadnuncnlo na classe ontorior, 

Após ter sido assegurada a vantagem por qualltlcaçlo profissional por escolaridade (PQPE). manter-se-á 
inaltm.da a rctribuiçllo pccunWia acMnda da posiçAo de cada classe a que faz jus o scrtidor, sendo 
considerada dlrcilo pessoa~ e, pata 111nto, SCf complcmcnwla a ceda avanço adícion&J. de acordo coin os 
critáios cs!Jlbclccidos. 

O profissional que foi beneficiado com alteraçllo do classe: e apnoscn1ar novo titulo de mesmo nlvcl. 
respcitundo o perlodo estipulado no art. 19. ou qu,c se encontre. na 'ultima .classe do ·Cargo e aprtscnlllr novo 
tllUlo de mesmo nlvél ou suplerior, e de$de que ~!acionados a sua 6rea de lltdçlo ou corrclàta. podf.n\ utili7.ar 
o n:Í'crido titulo para piogres$1D conlõn= as regras abaixo: 

1 • Para o grupo ocupacional "OPERACIONAL", cujo pré-requisito Jl"'ll ingresso seja o Ensino 
fundamental Completo: 

a) avanço de 06 (seis) nlvcis salarillis. correspondendo ao adicional de 6% (sei• por cento). 

li - Para o.grupo ocupacional OPERA<.10NAL", cujo prNcqulslto par11 in&fl'SSO seja o Ensino Médio. 
Completo: 

a) avanço de 08 (oito) nlvcis saleriai!. cortcspondcado.ao adicional de 8% (oito por cento). 

UI • Para o grupo ocupacional "TÉCNICO", cujo pré-requisito para ingresso seja o Ensino Fundamental 
Complclo: ' 

a) avanço do 08 (oito) nlYcis salariais. correspondendo ao adicional de 8% (oito por cento). 

IV - Para o grupo ocupacional "'TÉCNICO", cujo prt-n:qulslto para ingiçsso seja o Ensino Mt!dio 
Completo: 

a) avanço de 10 (dez) nfvcis salariais. correspondendo ao adicional de 10% (dez por cento). 

V - Para 1l grupo ocupaeionnl "ADMINISTRATIVO" 

a) avanço de 10 (dez) nil'Cis salariais. correspondendo ao adicional de 10% (dez porcento). 

VI - P.ara o grupo ocupacional "SUPERIOR" 

a) avanço de 12 (doZc) nlveis salariais. correspondendo ao adicional de 12% (doze por 
cento). ' 
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'<' J l 
Contarllo. para efeito de ~loção . ha carreira par titulaçãQ, os cunm:··'llCVi~u: '"cõiiclütirói. ~ ·· • / 
regulamentados po_r órglQ Qfic1nl c/Qu competente na~ de otu~ ou corrçlata, aprovados e homologados 
pela C.1misdo de Desenvolvimento Funcional (COF). 

A área corrçlJtla corresponde aos cursos que 111cndam cumulotí1181lJCttte;ios requisitos abaixo: 

1 • As espçcificidadcs das atividades cxccufadas pelo servidor ro pcrlodo da rcalll':llÇlo do CtJl'S9, e; 

li · A aplicabilidade ou adequaç!o do que atesta o Útulo ao local de trabalho e ao cxcrclcio do eatgo 
cfelÍVO. 

Nilo •t:rlo compu!Jldos para o ln1etS1lcio ncccsSllrío pari a prom~ por. qualifi<açao profissional por 
CS<lOlatidadc, o cxcrctcio de atividades nlo rclaciltna4as oom o cargo (desvio de funÇ'1>}. 

As rq>.."ftUSSÕcs ftmmcciras dccorrenlcs da promoçAo por qualificaçllo profissional por escolaridade (PQPE) 
serio ronccdldas. ·acra.-ts de POl'Ía!'ia. mediante autorizaçao do Prcsideno; do Conselho AdminiS1rativo do 
DAE. n panir do prok!cOlo de solicitaçllo. c!ndc que J>.rcCtlcbidos os tcquisitos lcgaiircxigtdos o rcfereudado 
pela Comisslo de Dcs<nvolvimea!Q Funçional (COF). 

CAPITULO IV 
DO PROGRAMA DECAJ'ACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 

M. 23 Cabcri a Divisão Administrlliva do Ocpartaincnto de Água e E•goto de Bauru, a orpnlzação. o 
plll!lcjamerito, a promoçAQ e o controle dos curso~ ou progmmas de Clpacitaçlo vofllll!OJ P"'1' o 
aprimoramento dll!! Jtividades e funs&s cspcc:lncas do Ocpartamcnto, buscando pan:erias e rcl\fi2Bndo os 
con~ios neccssórios. vincullndo a rcalizaçio das QÚllliflcaçõcs an. melhor funcionamento. dentro dos 
intcrstlcios embelecidos, assegurando a todas as catcgorilS limciooais. a oponunidatlc de participoçlo. 

l'anlgrafo imico. O Programa de Capacllaç!o •Aperfeiçoamento (PCA) tem.como objetivo: 

l\rt, 24 

t\lt. 2S 

i\n. 26 

a) Conscientizar o Profissional para a rclcvAncia dó seu papel no ~iço pablico; 

b) Preparar C> Profissional para dcsenvolver-sc na carreira. objctivaodo seu engajamento no plano de 
desenvolvimento org1nizariooal no inlbito do Departamento. 

A dispónibilizaçllo dos cursos para capacit~ formal e regular do servidor nllQ ·é obrigatoriamente de 
rcspoiisabilidadc exclusiva do Ocpat11ncuto de Água e Esgoto de Bauru; cabendo "tmnbán aos !ICl'Vidorcs a 
gcstllo pelo seu auto-desenvolvimento. , 

TITULO IV 
DA GESTÃO DO PLANO E DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAI,. (CDF) 

CAPITULO! 
DA GESTÃO DESTE PLANO 

Compete ao Presidente do Conselho Administrativo do Dcpartamelllo de Água e Esgoto de lmtru. com o 
apoio das Diretorias das DivisõeS Administtativa, Financeira e do i\ssuntos JurtdiCOll: 

1 • Decidir propo$18S dc modií~ ou rcsulamcntos suplementares deste plano; 

li • AUtorizar a realizaçlo de concur.;o público e seus atos. 

Compete a Oivisilo Administrativa: 

1 • Promover concu= público para provimcntQ de çargos efetivos; 

li • Promover e cKCCUtar programas de desenvolvimento de rccurros humanos, cm bcncllcio dos 
scrvidorc:s ocuponleo dos catgOS de provimento efetivo e de provimcmo de livre nomcaçllo e 
cxoncraçlo. 

CAPITULO li 
DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL (CDF) 
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Compete à ComiSsao de Dcseavolvimcnto Funcional (CDF), aí.'Ompanhar, ;;;,; -la oom'·à~ol;~·: .. " :. "·· 
Administn11lva-do Departamento d,c Água e Esgoto de Bauru, o processo de implantaçlà •·dcscnVóivimcnto 
do Plano de Cargos, Cam:iras e Sal'1ios- PCCS, ~ suas diferentes etapas. 

A C!>mi~ do Desenvolvimento Funcional (COI') do Departamento· de Água •e Esgoto de Bauru scnl criada 
atrav~s de Ponanã designada pelo ~!dente do Consdhó Administni!ivo do DAE. no prizó IJ14ximo ae JO 
(trinta) dias após a .publicaçlo do. Plal\o de éaraos; Carrctnis e Salários • PCCS e llCr6 composta pqr º' 
(cinco) servidores efetivos, sendo. Ol (lrts) servidores da Di>islo Adminlstraliva, dns quais 02 (dois) destes 
do Serviço de Recursos Humanos, OI (um) servidor da Di~L<lk>·dc Produçlo e R<scrvaçllo e OI (um) 
Procumdor Jurfdieo da Divido de Assuntos Jurl4ijX>~. indil:ados pelos rcSpcclivos Diretores das DIYlSaes, 
que tem as scsuintcs competências: 

l • Avaliar a documentação dos scrvidord cncaminhAda para cvoluçlo na carreira, através de 
requerimento protoeolado, com base nos crill!rios de cvoluçlo constalllcs nesta Lei: 

li . Prestar informações as autoridades competentes sobre ~s recursos Impetrados pelos servidores: 

lll • Elllborar <!s critc!rios p&r11·a:avaliaç!o de dcscnvolvimeMQ do servidor. 

IV• llmllir parcccrcs conclusivos relativos A cvoluçlo na carreira a respeito da accitaçlo ou recusa: dos 
titulas para a e~ de prog1~ ,e projlloÇlo do Programa de Avaliaçl(I de Ocsempcnho.c• 
Dcscn\'lllv!mcnto (PADO), ~ando-se 4s partes, os prazos rceunais cstabclceillos na lcgi~ 
viaente: 

V. Acompanhar, orientar e assessorar, quando necessário, a reali7.açlo de conCUJllOs pilblicos para 
provimento de C8rgQS abrangidos por este PCCS: 

VI· Aeompánbar a irnplan~ e manutcnçlo do PCCS. 

A ComissAo llc Desenvolvimento Funcional (CDF). no Pfi17D de 180 (ccnlO e oitenta) dias após. a 
promulgaçlo desta lc~ elabonri o rcaulamcnto do Programa de Avaliação de Desempenho e 
Desenvolvimento. 

TITULO V 
DO QUADRO DE PESSOAL; DA JORNADA DE TRABALHO, DO ENQUADRAMENTO E DA REMUNERAÇÃO 

CAPITULO_! 

.\rt. 28 

DO QUADRO DE PF.sSOAL 

·o quadro de pessoal dos servidores do Dcpart\lmtnlO de Água e ES&olo de Bau111 é composto ~los cargos d'c 
provimento efetivo, c.-onfurme qwuititativo definido no Anexo V; devendo a lotaçJo ser cslabclccida de 
11COrdo com a.necessidade do serviço. 

CAP!TULOll 
DAS JORNADAS DE TRABALHO 

Seçlo 1 
Da Jornada B•stco 

•,rt. 29 A éarga hon!ri•-Scmanal dos titulares dos <llQIOS está ~ccida no Anexo VI. confonnc csp,c<ir~11o dos 
cargas efetivos. 4• presente lei;&tndo ajom!da.b6sico de 40 (quarenta) hqras semanais. 

' Stçff li 
Das'jeraadn especial! 

\rt. lO Os titul.,... do quadro de cargos eJetivos. discriminados a seguir. ficam submetidos a uma das JcgUinlCJ 
jornadas de trabalhl>. conforme estabelecido nas cspccifiçaçõcs dos cargos cfClivos no Áll.txo VI ~ pr=lc 
lei: 

r. Jornada de 12x36 (doze horas de trahalho.por lrinta e seis horas de dcscan!o) para os servidores 
titulares do quadro de cargos efetivos que a!Uam c.-omo Controlador de Sistemas de Saneamento e 
Unidades. Operador de Eslaçilo e CapllÇilo e Recalque, Operador de ~ de Tratamento-de 
Água. Opcnidotdc Estação de Traum\emo de ESgólo, ()pendor de Râdio e Telefonia e Vigia; 
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' .. - . ~ ~· . . . . . -~~ ..... . ...... ~- ~ .. ~ . 
n - Jornada de 30 (trinta) horas semanais para.o• scrvidon:s titulares do quadro de cargos cfctiv<>&qut 

a1111m COlllO As!lslcntc Socila~ Auxiliar de En~ Oigitador. Engenheiro. l!ngcnbeiro 
Amblcnflll, EngcMeiro de Segurança do' 1r'lbalho. l!ngcnlÍclro Meclnico, Geólogo, LcilWista e 
E;itregador de A.visos. Nutricionista, Procurador lurldico. P:ilcólogo, Tccnólbao e TcldoniSU!; 

Ili - Jornada de 20 (vinte) horu semanais para os servidon."S titulares do guadro de cargos efetivos que 
atuam COmD Cirotg!Jo Dcntista·e-M~ico do Trabalho. 

<\ri. 31 Os profissionols discrimlnados nos incisos li e Ili do an. 30, que venham Opl'll' por jor:nada suplementar, 
cnq1111111o esla perdurar, tcrao um 11C1'tscimc> proporcional no vencimento. a ser calculildo· sobre o Jtspeciioio 
salário baS1! por eles percebidos. 

Mcdianco aulariZllÇlo do Presidenta do Conselho· AdminislJalivo do Departamento de Água o Esgoto de 
Bauru - DA.E. havendo cônvcnien.:ia para • Admiuistreçlo. o servidor ldmitido para o çumpriménto de 
jomodfl de trabalho de 08 (oii<>J horas dlJl'ia,s ou 40 (q~arcnta) horas.semlJl•is. poderàcµmprir Jemad& de 06 

. (seis) hon.• diárias ou 30 (trima) boms semanais, .pcrcebendb, nessas cb:cunstàncias, rcmuncraçao 
propori:ional à rcduçlo dajomada. , 
O Mddico do Trabalho poderá optar pot reduzir sua jornada scmaoaJ de trabalho cm ah! 10 (dc2 horas). 
percebendo nessas c~i11:1 rcmunm<ío Jiroporclonol à mluçlo .a)omada. 

~rt. 32 Os dtui""'5 dc CIJllOS de provimento clCtivo cmnjomada báica ou·espccla~ caquanto no élu:rclcio de cargo 
cm comisslo ou fimÇlo .de confil!lllÇa. 11~ sujciic>s obrigaloriam,ontc o. jornada bislca de 40 (Cju...nta) 
horas !'CtnanolS. sem ~aio propàtcional qo vcm:imciito, salvo opção pela rtmuneraçtlo do "'<&<> dio 
provimonto efetivo. 

~rt. 33 As jornadas de trabalho bilsicas ou especiais. de que trato esta l ci tem as sesuintcs com:spondencias: 

1- Jomoda especial <!e 20 (vinte) horas de trabalho semanais: a presl8ç1l<j de 04 (quatro) hom dimias 
de t~balho: 

li - Jornada especial de 30 (tíinta) horas de traballuuemanais: a.ptCStação de 06 (sei•) boras<liárias de 
trabalho: · 

111- ]ornado especial de 12xJ6< a pn>staç!o de 12 (doze) horas diárias de trabalho por 36 (trin1a-·e seis) 
hotas de descanso: 

IV· Jornada básica de 40 (qwvcnla) botas de trabÁlho sem1111ais: a prcstaçl!o de 08 '(oii<>) horas dl6rias 
de trabalho. 

<\ri. 34 Os sen•idorcs efetivos que cumprirem escala de 12 (doze) horas de IJ;Dbalho.por 36. (trinta e seis) de dcscmso, 
· .. torao din:ito 1 02 (duas) IOlpsmcnsais. conforme escala. de aoordo com o Occrcío nº 10.417, de Ol de abril 
de 2.1107 e pos!Crio~ altCriíÇilcs, sendo, uma dlS folps. ptefcmicialmenlc 8óS domingos. 

S.Çlo UI 
Do lnvaso e de Deslipmeato d11 "hruadài suplementara 

>rt. 35 O inicio da jornada Sl!fllcmcntar de que. tmta esta lei d4r-sc-• por solici!Dçio do protluional, mediante 
autor~<lo Prc:ildcntc do Conselho Administrativo do"Oi'E, dcsdo que assim o exijam a necessidadc·c o 
intcrcs.~püblico. · · 

i 1• Cessam a pcrmanencia mi jornada suplementar prevista nesia lei. as hipóteses abaixo: 

1 • Em l1llJlo de nomeaçlo ou dcsignaçlo para'o cxércicio de cargo de livre nbmeaçllo e oxóoetBçlo ou 
funçlo de confiança. nos termos do an. .32 desta lei; 

li • Em ra>'Jlo dc rcmoçlo, transfc:rencla de local de trabalho ou ccsslo do ~dor; 

Ili - Em razão de ·afaswncnto pll18 outrus óralos ou cnt'cs da Admhli~ PúJ>lieo. direta ou inclircta. 
de quaisquer dos Poderes da Unifo, dos Est!ldos. e dos Munlcfpios. inclusive do Mulllcl\lio de 
Bauru; 

IV. A qualquer lcmpo. por conven~a da Adminlstraçao, ou por solicitaçlo do servidor. 
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Nao JIOdcrllo reali:r,ar jornada suplementar o.s S<rvídon:s cíctlvo$ ·.:.;;,;_ 'rcsirii:àii · .clé .;iv~-· ·cm· : · ... 
disponibilidade ou cm adequado aprovci1amC1110cm funçlo similar, nos termos da lcgis!lçAo vigcme. 

O cumprimento da jornada 511plcmcn111r str4 definido lll<dlanll:. autor!>;açãa. do Prcsidcoll: do Cooselho. 
Adminislrati\io do DAE. desde que haja disponibilidade filllllltcini e Jcnl víg!ncla somente a·parifr de sua 
cxpcd~. . . , 

CAPITULO Ili 
DO ENQUADRAMENTO 

Enquadramento~ a passagem.~ de ato próprio, do servidor das condiçi!os cm que se encontra CID-seu 
Cl'BO cfctivo para as da pn:=tc Lei, nos h:ntlo5 e conclJç.'lc:s nela cxlgjdu. que se rege PI>• ...., disposições 
e intcgr.t-sc ao quadro de pcssoil. nela embelecido, bem· assim SCIJS anexos. PllTI todos oscfciw de direito. 

No processo de enqWldtamcnlo. obscf\lar-~ a correbtjo existcolc cQlrc o cârgo ocupadci cm.data anterior A 
vigtncia desta lc:I «> cargo do Plano de Cargos, Carreiras e Salãrios. 

Por OCl1Siao 'do enquadramcoti>, o .SCIOr compctcnli> exp:dirá ficha com:spondcnlc informando a nova situaç.lo 
funciorial do scrvi~r. inclusiv.e a pecunlãrii, ·cabendo recww no praio de Jl>"(lrint;i) dias qunnlO a opção 
para inte~ Ili> llOYO plano, IS!<gUl'ido o direito de rcvislO no C8llO de erro material. 

I • No prazo previsto no c;aput deste puigrato. o servidor público. deva\\ sc .. lllftllifestar, c~prcssamentc, 
quan10 A recusa na sua intcgnlçlo ~ novo plano: 

li • Dcconido referido pnizo, sem manifCSllÇAo expn:ss•f·do 11CWldor. sérá e.<tc integrado no novo 
plano, na:situoção funcional informuda na ficha de coqlladramento. 

O servidor que se encontrar afastado PI>' motivo de ~a. rtiias e outros. os pn11,0S consignados oo inciso .1 
do § 2' dcs\e àrtigo.«FIO compiltailos a partir da data ein que reassumir suao funçlles. · 

O servidor que nlo possuir "11bil.illçlo exigida f1111'l 'I ~ do c:mgo <lo plano, scnl enquadrado no nfvel da 
respectiva clossc, passandó a téi-OireilD.à pron>oçlo PI>' tjualifi~ profissional por cscolaridad:. somente, a 
pettir da data cm que coalprl)var babilitaçlo nccesWia estabelccidâ no Allcxo VI - da llspcciflcoçlo dos 
Cargos Efetivos. 

P1111 os concursados, cmpÔssados a partir da jl'romulgaçjló desla lei, aplicar-se-á o grupo, a.;:lasse e o nlvel de 
salãrfo Inicial p>!ra-0, cnrgo contSP.QndCntc à funçi!O a que 4C-<andidatou . 

Os atw1is titulares de cmgos de provimento d"ctivo serio primciramcntc enquadrados neste Plano de Cargos 
Carreiras e Sal/Irias na carreira ci>nfonnc dillPOSto no Anexo Vll mCdiiulte contagem de tcrnP1> de efetivo 
cxerclcio na carreira na qual se ellCilnlrava no plano anterior, instituld<!.P!'la Lei Municipal n" 3.373, de·19 de 
julho de 1. 991, a punido até a data da publicação da pn:=tc Lei, no Diãrio Oficial d<> Municipio. sendo qqe 
o tempo de efetivo cxcn:lciÓ correspondcrll ao olvcl do grupo salarilll é -da classe o qual o cwjo· foi 
enquadrado. · 

O enqu~ramcnlo pr):vlsto neste ordg1> será ruli2ado, ~el ... ivamcntc, para C1S fins de integraçlo do.s 
ttcrviaórcs cfcdvos nas-carreiras de guc'trata esta lei. 

Após 06. (seis} meses da vig&lcia deste PCCS, o SCl'Vidor. com mais de O~ (cinco) anos de.efetivo cxcrclcio 
no Departamento de · ÁSU• e EsgotO de Bauru • DAE. podcri,. mediante ptei!nchimen10 dos pró-requisitos 
CSl8bdccidos no Anexo VI -da Especifical'lio dos C'af&os Efetivos. conforinc dtsposto nos artigo• 19 a 22 e. 
que não tenham sido u1ilizack!a como requisitos· para o devido ingn:sSo !l(f '8rgo efetivo, concorrer-à classe 
imcdialamcntc superior. ou seja..,. c1assc:·e". 

A partir da vigencitl deste Plano de Cllrgos. C111TCiras e Salêrioo. o SCf\lidor. com mais de OS (cinco) llll05 de 
efetivo r:xaclcio no ~10-dc Água~ Esgoto d<> Bauru - DAE, que ~cm aiividadc. mM jil 
tenha direitQ à apomllldoria o tenha cumpridO o.s ~-requisitos c:l!tabclccidos no Anexo VI - da 
Especificação áos Càrgos Efi:ll>-o.s 1114 l 1 de Julho dc2.0 Ul. coaformc diSj)oSto no.s mtigos 19 a 22, e qitc nao 
tenha lido utilizado como rcqµisito para -0 devido in8fC'SO no cargo efetivo. ·jll>dett concorrer A classe 
imcdiatlmCllte superior, ou seja, a classe "B". 
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As progrcssc)cs horizontais e promoções vcmcais que flman jus os sctvidoresefct1voS. ·~;io··~j;i;ta;'Ã~-: · ·- .:.·.J 
partir da rcrcrtncia cm que fonun CllqUlldrados. 

Os certificados apresentados para enquadramento inicial e ou cvolUção na cam:lra nllo podérãc:I ser 
reapmcntados. exceto pln lllls de coneuno público, sob pena de nulidade do alo odministratlvo que 
i:oncedou a cvoluç!o Indevida na camolra. bem como a devoluçJo dos valores percebidos. 

CAPITllLO IV 
DÃ REMUNERAÇÃO 

Os 'mgos integrantes do quadiv de caugos çfétivos do Departamento de Água t Esgoto de Bauru, picvistos 
no Plàno de Cargo., Camira.s e Sah!rios- PCCS, com compcteneia para atuar cm atividades de construçto 
civil e infraestrutura, adminislraliva e ,.....;ço., jurídico. fmanc:eúa, de manutcnÇão, ""'1Serv•çio, b3nsporte. 
melo ambicmc. social, cconõmh:o, dcsenvolvimentO, planejamento. fistali~ • cont6bil. com os flllS de 
auxilio, assistencia. prevençllo, fiscaliiaçlo:, economia. jlrotl'Çllo. recuperação, planéjamcnto. admln1Slnlç1o, 
produçllo e go;stao, esllD cseü>nados por giupos ocupacion'!I• e nlvcis b\efárquicos que se encontram .flxadqs 
no Anexo VII desta. Lcl ' 

Seflol 
Da Gnde Salarial 

'•n. 41 A remuneração do servidor efetivo ~ ao ~ n:lalivo-ao Grupo, Classe e Nlvcl cm que se 
encontro. dispostos na tabela. acn:scído das vanU!gcnS pccuniárlltllpc$SOllfs a que fizer jus. 

11' Considota-sc salllrio básico da Cam:ira o fixado para a classe lniciaL·no nlvcl mlnimo estabeleeidO paiá o 
cargo, 11través do wmârio cspccifü:ado no Anexo VII. 

l 2• Fica lll!ilitulda a grade salarial das wm:lras do quadro de cargos efetivos ~nronnc Anexo VIII. desta Lei. 

~n. 42 

\n.43 

1 1· 

·12' 

. ·i 3º 

a} Sum4rio - classillcaçlo dos cargos por Grupo S.alariaL confórme AnellO VII; 
b) O valor conswite na grade ... rcrc-sc oo salirio IDCnMI bA1ico do 1C<Vidor; 
e) Grade composta de Grupos Indicados por IClnl do alfabeto, Classes indicadas por letras do alfabeto 

que roprcscntmn a promoçao •crtical (promoção por qualific8'1<> profissional por escolàridade), e 
de Nlvcis indicados por algarignos Blibicos, Iniciando pela Base, reprcsen1ando a progrcsslo 
horizontal (propsio por qualltl~ profüslonal coprogrcssAo porm<!rito proflMional); 

d) Na composição da gtide salarial ilds scrvldon:s efetivos. obsérvni''oc'.-6, sci!tprc no mlnimo, o 
percentual de 1%(um por.ccmo)cxistente cntn,.o vàlor de cada nlvcl e a que lhe for imcdiatameqte 
subsequente e de 15% entre as ClasSCll "C''. ·e~. "A" . 

Ficam 1nmsforrnados todos OH>argos cm comissao Diretor de Serviço cm Funçlo de confiança 

Os CllllJDS de livre nomeaçllo e cxoneraçAo, no ãmbito do DcpanamcnlO de Ágµa e Esgoto de llauru, ficam 
mnunerados de· acordo com á gradc salarial cslabclccida no AnclCO IX. cujas rcf~ciás vlo do C 1 ao C7, e 
dada a natureza do cargo, n!o existindo cm hipótC1i• alstima a progms!o por qnal\ficaçlo proliss!ónol .. a 
jlnjgn:ss!o por mótito profissional e.a promoçlo porqualif..açllo profissional porcSCj)laridade. 

Os servidores de cargos do provimenlo efetivo, que forem nomeados para cargos ém comissib de livn: 
n~ e exoncraçlQ pcn:cbctão o. sàl~ do respc<livo cargo, acn:scldo de b~io c s.:.xta-paru: que li ver 
dirci10, calculados sobre o salãrio do rcspcclivo cargo em comisslo, salvo se optar pelo vencimento do Clll'&Q 
efetivo,. ande lhe sorâ devido apenas uma gratificação coitcspondcnte a So%·sobre vencimento do cargo em 
comissilo 0cupado ou sobre vencimento de seu cargó cíctlvo, se mais vantajmó. a crilá"io do servidor. 

Os servidores de cargos de provimento cfeti~ que forem designados pura a função de confiança de· Diretor 
dC Scnlço pcrcebcrlo o salério correspondente ao Grupo H, Classe e. Nl\ocl 21, da grade saiatial de 08 (olloJ 
haras dó quadro de cargos efetivos. acrescido .de Uma gt~ de 4<m (quarenta põNCDID) <b mesma 
rcfertncia, onde o bitnio e sc~c que· os scrvlQorea tivcn:m·diieito scrlo..:nlculjl(ios SQ~n: o salário da 
respccli va função de confUUIÇll. salvo se optar pela vencimento do cargo efci,ivo. 011dc lhe sem devido apenas 
n gratilicaçllo cakulllda 90brc o vtticimcnto d\_ mencionada íunçto dê eonllan~ ou sobn: o vmclmcnto de 
seu cargo efetivo. se mais van~oso. a crittrio dó servidor. 

O:i scni.don:s de airgos de provimento cfctiro que forem .designados para funçêo de confiança de ChcOa.. 
·fatio jus 11 uma gralificaçlo correspondente A 3.0% (trinta por cento) do S.u r<$)lectivo sal6rio base, da grade 
silariàl de OI (oito) horas do quadro de cargos efetivos. • 
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A funçto de confiança de Encam:gados ou "Setorcs". enquanro existir scri pa,ço uma gratificaçlo 
correspondente a 10% (dez por ceilto) do n:spcclivo salllrio ba..t do servidor, da gndc salariãl de 08 (oito) 
l!ohl> do qtllldro de cargo•rcfeti>ot. ' 

Fica cxprc~t• vedado ; pagamento cm duplicidade de gn111fl~ do cargo de lil(J'C nomeação e 
exoncrnçlo e de funçãb de conllança. 

As !bnçõcs de confiança de, Dirclor de Serviço, ~onador, Chefes ~ senio obripmn..,,...rc 
ocupadas por servidores do quadro de cargo dc próvlmonto of<tivo iJo Dopanamcnto .de Água e Esgoto de 
Bauru. <om complOVada Cl<peritncia pioflssi6pal de no mfnhno OS (c)nco) anos nessa AutãÍqula e na éJ'C& 
~mca. Nlo havendo servidores que -prccnc),uvn os rcqµlsiros anteriores, scri a fWIÇllD preenchida por 
servidor com formaçllo na área cspcclftca. preferencialmente com ~lvcl superior. devendo~' oinda.<>S 
requisitos e condições eqnssos no Deacto Munieipoil nº l l.Dl6, de 17 de oovcmbro de 2.oo9. altetado pelo 
Dccn:to Municipal n• 11.221, de 23 de abril de 2.011 e Rc:SoluçAo n• 14, de 20 de outubro de 2.010 .• 

Os valores das grades salariais scrâo reajustados no mesmo lodice fixado na 1.el Municipal expedida a partir 
de janeiro de 2.0 l'J 90fiendo as corrcçõc• e "alorizaçõcs cone<llidu aos servidores scuiprc na lllCSllla dà1a, 
nos tcnno~ do legislaçao especifica. 

• TITlJLO'VI 
DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS. CARREIRAS E SALÁRIOS 

A imph~ do plano de que 1n11a ~ lei, r..,...,i CIJl ~ etapas. em conformidade com o que segue: 

I • O enquadramento inicial dOs servidores na presente lei dllr•sc-6 de acoi:do com os artigos 36 a 39 
desta Ui; 

li· A lmplantaçllo da progressão por quallticação profissional. de acordo CÓll1 os litulos e ou 
ccrtiflcadbs apresentados a panir da data da vig!ncia dcstll lci: 

li! • A implantação da ~ por mfriro proflSSiona~ no prazo de um ano. auam do Pmpama de 
Avaliaçllo de Dosempcnho e DescnvQlvimcnio, saido. que à vancagcm decorrente dessa progrts.ao 
se danl o partir do apnprimentD do esnlgio probatório. 

TITULOVll 
DAS TRANSFORMAÇÕES, DAS EXTINÇÕES E DAS CR,IAÇÕES DE CARGOS 

Para dar plena execução ao Plano. de.. Cargos. Carreiras e Sal4rioi;. e mantendo seus lllUais ocupantes. ficam 
1ranstà1mados. com nova denominação, no Ambito do Dcpanamcnto de .Águh e Esgofo de Bourii. os seguinl<S 
cargos efetivos: 

I
li-
111-
IV
V
VI
Vl!
VllJ. 

IX· 

X
XI
Xll
Xlll
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII -
XIX -
xx·-

de Abastecedor de l'roilutos Qulmicos 1 cm Abas1cccdor de Produtos Quimicos: 
de Abaslcccdor de Produtos Qulmleos li cm Abastecedor de P.rodutos:Qulmitos; 
de Adminútnldor de ~ 1 cm Administrador; 
de Administrador de Empresa.< li cm A<lminlstrador; 
de Agente de Administração cm Assls!Cfltc Administrativo: 
de Agente de Conservação de Mananciais 1 cm J18cntc Operacional da Serviços Gerais; 
di: Agente de Constrvaçlo de Mananci'lis li cm Agente ()pcncióniú de Serviços, Gerais; 
de Agente de Conierviiçao e M111utcnçaO de Materiais 1 cm Agcnic Ôpcracionul de Serviços 
Gerais; 
de A~ de Conservação e Manutenção de Materiais li cm Agente Opcnicional de Serviços 
Gentis; 
de Ajudante de Caminhlo Pipa l cm J\g<:ntc Opcraoional dc Serviços Gerais; 
de Ajudante de Caminhlo Pipa li em Agc11le Opcraeional de Serviços Gerais; 
de Ajudilntc dQ Obruem Ajudante de Obns: 
de Ajudante Geral cm.Agente Opcraclo11&I de ScrviÇos Clcrais; 
de Almoxarife 1 cm Almoxarifc: 
de Almo•arife Il cm Alnloxarífc; 
de Analista etc Sistemas cm Analísta·de Si~; 
de Assist.nk Social J em Assistente Soçial; 
de Assistente Social li cm Assíst<nle Social; 
de Atendente de Consultório Dentário cm Atendente de C.onsul!ório Dcnt!rio: 
de AUlliliar de Admil'listraçlo cm AssiS!entc Admínistrallvo; 
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XXI
XXII· 
xxm. 
XXIV
XXY· 

XXYI· 

xxvn. 
XX\1111. 
XXIX· 
xxx
XXXI
XXXll· 
XXXl!l -
xxx1V. 
XXXV-

XXXYI· 

XXXVll
XXXVlll • 
XXXIX· 
XL· 
XLI • 
XLll· 
XLllJ • 
XUV
XL\I. 
XLVI • 
XLVll • 
XLVlll -
XLIX -
L· 
LI. 
LJJ. 
UII-
LIY • 
t.V • 
LVI • 
LVll -
LYlll • 
ux. 
LX· 
LXI • 
1..Xll· 
LXIII • 
LXIY· 
.l.XV-
1.XYL • 
LXYll· 
LXVIII • 
!.XIX· 
l.XX • 
LXXI· · 
LXXll· 
LXXlll • 
LXXIV • 
LXXV· 
LXXVI • 
LXXVJJ. 
LXXYlll • 
LXXIX • 

de Auxiliar de Encanador cm Etü:anador; 
de Auxiliar de Enfermagem 1 em Auxiliar de Enfennagem; • · ·- • • 
de AU1iliar de Enfcnnagcm D cm Awciliar clé Eófcnnagcm; 
de-Auxiliar de L.abo.-alório cm l\uxiliar de Laboraiõrio:· 
de Auxiliar de Mcdnlco de Mi!quinas e Vclculos cm Auxiliar de Mcdnioo de Máquinas c 
Velados; 
Do Auxiliar de Operação e Controle 1fc Esgoto cm Auxiliar de Oflet'Uçllo e Comrolc de 
Esgoto; . " 
de Auxilil!f de Topógraft> em Auxillar de Topógrafo; 
de Biólogó cm Biólogo; 
de Caixa cm Caixa; 
de Carpinteiro Padrão cm Carpinteiro; 
de Cirurgião Ocriiista 1 cm Cirurfiilo OcnliSla; 
de Cirntgt"IO Dcntisla li cm Cirurgllo.Dcnrista; 
de Comprador cm Comprador: 
de Contador cm AoaliSla Contábil; 
de cOntróladorde "1nldode; Re~ e Distribuição de Água 1 cm Controlador de Sistemas 
de Saneamento e Unidades: . . 
de Controlador de Unidade, Rcsei o1IÇfo o Dístribuição de Água li em Controlldor de 
SiSICm8S dc.Sllneamcnto e Unidades; 
dé Com.hcim 1 cm Codnheim; 
de CoZin~iro ll·cm Cozinheiro; 
de Dcscnhisla pmjctisla {cm Dcscllbista-~écnh:o Projetista; 
de D'esenhisla Pro_jc!i,pa li cm Dcscnh.ista T«nico Proje1jsta: 
de Dcscn~iSla To!cnico 1 cm Desenhista Técnico Projclista; 
de Desenhista TW!ito li cm Dcscnhista Téi:nioo Projct!Sta; 
de Digitador cm Digitador; 
de flconomista 1 cm Eoonomista: 
de Eletricista de Alta Tensão cm Eletricista.to Manutenção o·lnstalaçào; 
de Eletricista de Páinel 1 cm Eletricista de Manurcnçlo c. lnstalaçlo; 
de Eletricista de PIÍllCI U cm l~icilll de Manull:nÇIO e Instalação; 
de E!Clricista lnSlalador 1 cm Eleuicilll de MllllllCnÇto .e lns!alllflk>: 
de Eictticisla lnStalador li cm Eletricisto de Manutcnçfto e fnSlalaçao: 
de Encanador dé Manutcnçlo 1 cm Encanador: 
de Enwiador de Manutcnçlo li cm tlncanador; 
de Encanador 1 cm EnCl!lldor; 
de Enc:anadot li cm Encanador; 
de l>ncanador Motix:iclista <:m Encenador; 
de. Encanador Motorista cm F.nwwlor: 
de Encilnador PBdrlo cm Enconador: 
de Engcnhcai'o 1 cm Engenheiro: 
dc·F.ngenhciro li cm Engenheiro: 
de Fiscal de Obras 1 cm Fiscal de Obras e Cadastro; 
de Fiscal de Obras li cm Fiscol de Obras e Cldastro; 
de Fiscal Sistema Hidréulico e Domicili8r 1 cm FiSl:al de Sl$1cm11> Hidrãulicos; 
de Fiscal Sistema Hidráulico e Domiciliar li cm Fistal dc'Sis!Cmas HidráUJicos; 
de Ckôlogo 1 cm Geólogo; 
de Ocólogo li cm Gllólogo; 
de Lelturista e Entregador de Avisos 1 cm Lelturista e énttcgador de Avisos; 
de Lcilurista e Enircgador de Avisos li cm Lciturista e En!rCplordc Avisos; 
de Marceneiro 1 cm Marceneiro; 
de Mcctnico de Hidromctros li cm Mcdoico dé Hid~•: 
de Mccanico de Manutençlo de Bombas ! cm Mcc!olco de Manutçoçao de Bombas; 
d~ MccAnico de Manutenção de Bombas iI cm Mcc4nico de Manutenção dc0Bombas; 
de .Mcdnioo de Manutençio de M&juinas 1 cm M~ioo de Manutcnç&>; 
de Mcc4nico de Manutenção de Máquinas li ~m Mcctni.:O de ManutÇDçlo; 
de Mccinioo de Manutcnçao dcN clculoü.em ~ico de Manutenção; 
de Mednico de Manutençió ~Veiculas 1í cm Mcdnico de ManlllMçlb; 
de:Módico 1 cm Médico dQ Trsbalho: 
de Mcmldcirs 1 cm Cozinheiro; 
de McrcncÍclra li cm Cozinheiro; 
de Motorista 1 .:m MotoriSta; 
de MotoriSla 11- Motot!Sla: 
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.. ·-···. .:J:~---·· .. : 
LXXX
LXXXI
LXXXll
LXXXlll
LXXXIV • 
LXXXY
LXXXYI -
LXXXVll
LXXXvlll-

LXXXIX· 

xc-

XCI • 

XCll • 

XClll • 
XCIV· 
XCV
XCVI· 
XCVll
XCVIU· 
XCIX· 
C· 
CI°· 
Cll -
Clll • 
CIY • 
CV· 
cvr. 
CVll • 
CV!ll -
CIX -
ex. 
CXl
CXII • 
CXIII • 
CXIV· 
CXV
CXVI
CXVll· 
CXVlll • 
CXIX
CXX· 
CXXI • 
CXXll· 
CXXIll • 
CXXIV. 
CXXV
CXXVI • 
CXXVJI · 
CXXVllI • 
cxxm. 
CXXX· 
CXXXI • 

de Motorista Ogcrador de Equl~nto em Motorista Opcrodor de Equipamcn10 " - - • • · - :::· ... 
de Motorista Padrlo em Molorista; 
de Nutriciotlisla 1 cm Nutricionista; 
de Nutriçiooista li cm Nutricionista: 
de Operador deCompullldor 1 em ti!cn1co cm OpcraçJo e Suponç cjc Computadores; 
de OPcrailor do Computador li em Tiàiii:á cm Operaçlio e Suporte de Computadores; 
de Operador de Equipamentos 1 em Clpc:tador de Equi~amcntos; 
de Opcracior de Equipamentos li cm Operador de l!quipame11tos; 
de Operador 'de flstaÇDo de Captaçlo ·e Recalque 1 cm Operador d• Eshlçto de Caplaçao e 
Recalque; 
de Opctsdor de Es1ação de Captação e Recalque li em Operador de Estaçlo de Captaçto e 
RecalqUCi 
de Operador de Estaçao de Tnuamcnto de Água 1 em Operador de Estaçlo de Trat1mc:nto de 
Água; 
de Operador do fa1a>0o de Tratamento do Água li em Operador de Bste,çao de TiatlllJtl?lllo de 
Água: 
de Operador de Bstação de Tn!lamcnto de ·Esgoto cm Operador de Es1ação de Tratamento de 
Esgoto 
de Openidor:d~ Máquinas 1 cm Opcnidor de M4quinas; 
de Operador de M4!fulnas li cm Opcnidor de Mjquinas; 
de Operador do Rádio o Telclbnia 1 em Operador de Rádio e Telefonia; 
de Operador de Ridio e Telefonia li cm Operador de 1W1io e Telefonia; 
de Opcradôr de R*lip e Telefonia Padr'lo em Operador dc Ridio e Telefonia: 
de Pedreiro l cm Pedreiro; 
de Pedreiro li em Pedreiro; 
de Pedreiro Padrlo em 1'ctdreiro; 
de Pintor de Obras 1 cm· Pintor de Obras; 
de Pintor de Obras II cm Pintor de Obras; 
de Procurador Jurfdico 1 CHI PIOCtllador Jurldico; 
de Procµrador' Jurldico li cm Pro•umdor Jutldico: 
de Programador de Computador 1 an l'nlgnunador de Computador; 
de Programador de Computador li an Programador de Computador; 
de Psicólogo 1 cm Psicólogo; 
de Qufmico 1 em Químico; 
de Qulmico li em Químico; 
de SciTalheiro l cm Semlheiro: 
de Senalhciro li em Scl?alhciro; 
de Servente· de Limpeza 1 an Scncnte de Limpeza; 
de Servente de Limpezá li cm Sctvente de Llmpu.a; 
de. Sokücior l·om Soldador. . 
de Soldnaor Jl.em Soldador. 
de Técnico de Adminislrlçlo cm Assi$1ente.A<!minjs!rativo: 
de T"1!ieo de Cootabilidadc cm Ttcnico de Contabilidade; 
de Ttcnico de Controle Alnbientai em Tt<:nico de Coptrolc Ambiental: 
de Técnico de Segurança do Trabalho 1 em Ti!cnico<lc SeiU1Bf1ÇI do trabalho; 
de Tt<:nico de Segu~ça do Trabalho li cm Técnico de Segurança do Trabalho; 
de Técnico Químico l ctli Técnico Qulmico; · 
de Técnico Qulmico li em Técnico QuJmico; 
de Tecnólogo cm Tecnólogo; 
de Telcfbnista 1 cm Te1cfonis1a; 
de :n:lcfonista li CHI Telefonista: 
de Top6grafo 1 cm Topógrafo; 
de 1'op<)if'llb li cm Topõgrafo; 
de Torneiro Mecllnico l em Tomciro Mecltlico; 
de Torneiro Meellnico li cm Tom~Jn>Mcc:iloico; 
de Vigia 1 ~ ViP,: 
de Vigia li cm Vigia. 

Os servidores admitidos ·até a vigencio desta lei • que tenham os C!lfgos transformados terio observados. no 
dcsenljiCnho de suas atribuiçOcs. a dcscriçlo .-ante do Edilal de Concurso Público da época, cumprida a 
funçlo csscncial da respectivo cargo. 
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PRoc.~_,,;:;..,~~'-..c:'I 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ESTADO DE $ÃO PAULO 

Ref. Lei rf 6.3~13 

Ficam considerados cm cxtinçlo, no quadro do Dcpanamcnto de A,ua e Es&oto de Bauru. os urgoscfctivos 
abaixo, conforme Anexo li, Quadro O r: 

1 -
li -
Ili -
IV -
v
VI -

02 (dois) cargos de AuxU!ar de Laborató.rio; 
02 (dois) cargos<le<:aixa: 
OS (cinco) cqosdeDigillldor; 
O 1 (um) =F de MccAnico de Hidr6mcuQs; 
03 (trfs) cllgos de'Mororlsta Opcrilj)lr de. Equipamento; 
O 1 (um) cargo de Tecnólogo. 

Pnrâgrafo único. . Os i:argos se extingtlirão somente no mo111Cn10 que se ~•sar:cm e SCllS ocupanics tcii1o os dlrciios 
eslabek<idos por esta lei. 

l\n. 48 ficam ""'imos, no quadro do Dcp;lrtmienlO de Água e Esgbto de Bauru. os C8f&N efetivo. abaixo, con!órmc 
~li, Qulldro.02: 

,_ 
11-
lll -
lV-
V-
VI
VI!.
VIII-
IX -
X-
XI
Xll
XIll
XlV
XV
XVI
XVII
XVIII-
X IX -
xx:.. 
XXl-· 
XXll
XXlll • 
XXIV
XXV
XXVJ
XXVll
xxvm. 
XXIX· 
XXX· 
.J(XXI -
xxxu, 
XXXlll
XXXIV 
xxxv. 
XXXVl
XXXVJI-

OI (um) cargo do Abastecedor de Produtos Qufmtcos; 
OI (pm) C81J!o de Auxililr do Elctricislol; 
01 (tlh)) cargo de A~ilíar de Enfbmaaçm; 
OI (um) cargo de Auxili'1r d• EstatlSl!ca; 
ó3 (Ir&) cargos de Caixa; 
02 (dois) cargos de Cmplntclro; 

-OI (um)cargodeCarpintclroll; 
02 (dilis) cargos de Copilnuo 11: 
30 (trinta) carggs do Conuolador ele Sistemas de Sancamenio e ,Unidades: 
OI (um) càTgo de Cppctro I; 
OI (um)cmgodeÇopeiroll; · 
Ól (tr&I) cargps de Ocscnhista Técnico Projetista: 
03 (Ufs) cargos de Digitador; 
OI (um) cargo de ECOnomista li: 
02 (dois) cargos de Fiscal de Obro e C~; 
o 1 (um) CNEO de Jardineiro I; 
02 (dois) tarf,OS dt Jardineiro li: . 
OI (um) cargo de LaVlldorc L~brific:adordcVia1unis: 
OI (um) cargo de Mucenclro 11; 
OI (um) cargo de MecAJiico de Uombu cAfµis: 
03 (~) cai'gos dc·MétAnlcc de Hidrômetros; 
o 1 (um) cargo dc MccAnico de Hidrômetros I; 
OI (um) cargo 4c Mtdico li: 
o' 1 (um) cario d'c Nulrici011ista: 
OI (um) cargo~Opeiadot'dcEstaçio dc~lo e Recalque: 
OI (um) cargo dcOpcndordc EstaÇll>deTratamcnU>ilcÁp; 
02 (dois) cargos de Pintor Padtlo; 
O 1 {um) cargo ele PitomctriSla I; 
OI (um) cargó de PilDmctrlsta li; 
OI (um) qirgo de Psicólogo li: 
OI (um) cargo de T~nico de Contubilidlldc; 
02 (dois) catgos de Técnico de Rccunos Humanos 1: 
OI (um) caigo de Tlcnico dcRccunos Humonos li: 
05 (àncc) cargos de Ttmico Operacional; 
OI (um)cargodcTecnólogo: 
o t (um) cargo de Télefoalsta; 
o 1 (um) cargo de Tesoureiro. 

i\rt. 49 Ficam criados, no quadro do Departamento de Água e Esgoto dp Baul'!J, os C@l'gos efetivos abaixo, conforme 
Aneoco Ili: 

I • 02 (dois) cargos de Agente de Hidtomctrla e Mediçlo; 
li • OI (um) drgo de A&cll!C 0perACIOnal de Serviços Oerais: 
111- Ol(uml cargo de AnaliSla ele Geofll• e: 1 L11Uit.>; 

lV • OI (um) cargo de Analista de Recursos HWllllllOS; 
V - OI (um) C&Jgo de Analista de Suprimentos; 
VI • 16 (dezcsScis) cargos d~ Atendente; 
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ESTADO DE.SÃO-PAULO· 
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vu. 
vm
JX
X-
XI -
Xll· 
XIII· 
XN. 
XV
XVI
XVII • 
XVlll· 
XIX
XX-

03 {Ires) caJgOS de éom~r; 
o 1 {um} cvao dé Engenheiro: 
O 1 (um) cargo de Eil&énheiro Ambiental: ..•• 
O 1 (um) Cltt'go de llngenhciro de ~ do Trabalho; 
O 1 (um} cargo de Eti&cnhciro Mcdnico; 
Ol(Um) càigodc EswistiéÓ: 
07 (sete) cargos de Lcilllrisui e Eauegador de Avisos; 
02 (doi•} ""'li>• de Procurador Jurld!co; 
O 1 (íim} cargo de'Qufmice>; 
OI (um} cargo de Rclaç<>es Póblicas: 
02 (dois) targos de Servente do Línipcza; 
O !(um) cargo de Técnico de Educaçllo e Clestio Ambicn1al; 
o~ (quairoJ caigoS de T~ico Qulnlico: 
IO{dez) targos de Vigia. 

TITULO VIJI 
DAS DISPOSIÇÕES TllANSITÓRJAS E CERAlS 

CAPITULO! . 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓI!JAS 

Em íunÇ!o da especificidade do íull'Ções do DcpottamcnlO de Água-<: EsgOjO <te Bauru. fica estahch:cido que 
os 07 (sete) cargos efetivos de Engenheiro serão pn:cacbidos da scgujnlc i'oriila: 

1 • 06 (sc:ll) vagas para ãn:11 de Engenharia Civil; 
fl. OI (uma) vaga para aircadc Bngcnbaiia Elc!trica. 

r\rt. S 1 Em função da ne<:cssidade de -adequação do Departamento ao impacto .J.lpanccJro d~ nova grade, do 
atendimento do prinelpio da eficien.Ja admínisullliva, bem como· a manutenç!<i da saúde llsíc:a dos 
scrvldore!. a pnrtir da vipía dcsla Lei. fica limi~ o pagamento de 1l<xas cxtraordinãtlas cm • 60 
(SC$$Cllta) horu por mts no Ambjto da au1arquia,_ inclusive as ·horu d•.!ihodos. domingos. feriados e, 
plWões. ao que deve 0« eslabclecido um progrwna de Al!equ~ a eSUt fOgJa, li&lvo cm ~ 
cmcrgenciais ou calamidade públicii, devidamente justificado. 

~ 1• Ficam as Divisões e dcnlljs inst.Gocias administrrli\'llS in11:1'1la5 obrigadas a prqmovcr o rodl2io dos scrvldQ_rcs 
nas escalas para plantOcs. providcndlllldo e elaborando • anlc:cipodamcntc as programaç<lcs mcnsaís e 
convocações, 

Fica vCJdada às Divisões e Serviços. autorizor a incluslo de· servidores cm escal~ e plantões que culminem. 
cm exceder o limite de 06 (!eis) dias do trabalho coll!CCUlivoos; cobcndo às 4r<as 1 d.Vida adequação e 
convoi:açao de cqulpcs divCtsa. para cumptinlClllO deste dispositivo. 

!\rt. 52 Fica assegurado o direito à revisão e reajuste dasincolJlOraçôc:s ~~idas pclbs sçrvidores~fctivos. a lftulo de 
função de conflll!Çll ou cargo cm càmissao. 1 p.v1it do novo cnciu-!ramento por dc:asi!o da implantilçio dCS!C 
PCCS. 

l I' A revhlo se dali mediante sollcitaçlo expressa do· servidor i~. podendo o nlcsmo opllt por 
pcrmancoer com o• valores já percebidos a lltula da referida incorporação ou· pelos valo""' â panirdo novo 
cnquadnuncnto. · 

~ 2' Os dí,.,itos o vantagens decorrentes da revido scrllo concedidos a panir do' requerimento do servidor 
cfetiv•nenlc prolàcobido íunto ao Dcparuimcnló e pagos na folha de pagamento imediata à rcvistQ da 
íncorp<ll'llÇlo. . 

CAPITULOll 
DAS DISPOSIÇÕ!s GERAIS 

~rt. S3 Aos servidores abrangidos pela pmentc lei ..ao wcgurados os·<ldiclonai5<fl0r tempo de serviço, denominados 
"bitnio" e "sexta-parte". nos tcrmoSda lcgjst.çllo vigente. 

-.rt. 54 Ficam asseguradas as acumul~ de Ç8l'gOI da presente lei, dcsdo que atcodam 6s normas csiabc!ccidas na 
Lei Municipal n• S.79'. de 22 de outubri> de 2.009. combinado com o aitlgo 37 da Comlituiçlo Federal. 
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1
·
1
·-.... -... j' ·-.. i 

Ref. Lei n 6J66/13 . · ...... :.L.. ....... __ . ·-- ! 
' .. . -.(5 

ficam asseguradas aos servidores abrangidos por esta Lei, as normas conti~:~llf l!ttlgQà:S6,:s~:~~7'áa-béf · : .. ___ i 
Organic:a do ~unicipio, com 'rcdaçfo dada·pcla Emend• a Lei ~. rf.67 . 

C•bo ~ l'undaçaa de l'rev.blencia dos Scrvid!!rcs Público• MunicipaJS Eíctivos. de Bauru (FU1'1PREV). 
analisar caso a.caso seus apoSClllados e pcmionislas ~aplicar no que couber u IJOl1l1'3 contidas ncs1c pi.no 
de Cari!)s. Cairciras e Salátios. 

ficam asscglJl'll(los aos SCNidorcs &pQse1llados e pcnsionlstu 1$1 ubtangidós por c:s1e PCCs. a 
im:dutibilidode de:setlS proventos. entendendo-se neSlcs o abono sal:ir'al atu'1rmmte P'!BO· 

A l'lmdAÇllo de Prcvldencia dos SCl"olidorcs P(Jblicos Municipais Erttlvos de Bauru e o Dcpal1amcnro de 
Água e Esgoto de Bauru cstao incumbidos de realiiar as revisacs. rcfixaçGcs de provairos e seus rispcctivos 
cncomluhamcntos. no .,...,., de 180 (CClllO e oiténta) dias, a contar. da ~eia desza Lei, pronoJiveis por 
igilal pcrlddó, dc!dcoqucjústillcados e medianle IUIOrizaçlo dos.Titulares da P11S18$. 

~ill&mcntc a panjr da vigmcia dOSla lei. fiam.cxtlatos, cxclusivamcnt.ç • ..,. scrvidl>rcs do Dçpertam~to 
de Agua e Esgoto de Bauru os pagamentos do Adiclollal de Telefonia e Vigillncia; do 4<1iciotial de Área 
MccAni<a e Afins: da Gratilicaçlo dos Procuradores Jurldicos: da prodmividade de motoriSlas; das 
gratifiatções e P'mias de produtividades; do adicional de Quebra de Caixa, do Adltlonal Espec~ dc'Saúdc; 
das GralifiCl!ÇOcs dos cargos de Livre nomcaçao e exonc:raçao, das gnitillcaçõcs de funçao de confiança o da 
Verba de Represenraç1o. 

Todas '" vanllgens previstas no çoput deSle anigo,. com exceção das Oratifl"""'Oes dos cergos de Livre 
no~çró e <:Xoncraçao, das gralÍtlcaçllcs"de funçlo de conf1a11ç11o da Verba do Represcntar;ao: e do ·P·lo de 
Produtividade paro ili cqaiP.. de ttabllbo$ especiais da Oivlsto 'Técnica (Equipe 20). nC11111 intc&t81inentc 
ÍOO!tporadas llll5 grades salariafs ~sw no Anexo VIII deste Plano. 

No CllS<> do Pltmlo de Produtividade para as equipes de IQbaU..,, cspecioisdacDivi~ Técnita(Equipe2.0 
permanente) eventual diferença deVida ficá incorporada na· sal.trio do servidor que percebia tal verba Bit! a 
data da vi gene la· d~ta lei C!Jl110 Co111Ple~tação do Salãrio &se lJuc ilcl'â· reajustadq com º""""'° lpdiec de 
carreçà> anual llribuldo à srade salarial. de acordo com a lcgislaçl!> especfflça. 

As grades salariais previstas no Anexo VIII deste Plano slo compostas pela salário )!ase, Micional de 
Tdefonia e VigilAncia: M~ de Área Mectnica e AfinS'. Gratií>eaçlo dos Pmcuradorcs Jurldicos: 
ptodutMdadc de motoristas; gmiflcaçõcs e prbnios dc produdvidade!:. odicional P. Quebra de Caixa, do 
Adicional Especial de Saúde vigá\tcs l!é a publicaçlo desta lei; mais acréscimo salàrial conferido por 
libc:ralidadc pelo Ocpanamcnto de Água e Esgoto de Bouns. 

Ncnhun1 servidor abrangido par esse Plano de Cargos, Carreiras e Salários, ficam com"Vencimcritos inferiores 
aos rea:bldos na ültimo m!s llltlcriar-a vigencia des1a lc~ séndo incorporadàs' ll!J cvenlueis difen:uças.a tfWlo 
de vantugeril pessoal. 

Para fins de Clllculo da dlíetcnça. seri' considerado a valar do cargo efetiva ou cm camissio. o que IOr maior. 

Não serllo compuwlas para apuraçAD das eventuais diferellçaS de vencimentos, a serem inco'1'9radas a titulo 
de vantagem pessoal, verbas referentes à suMtituiçio, horas çxiras e fcrilldas. adicional nourma, !obttaviso. 
horas nilo habllu~is, comissões, dentre outras verbiis ~tes a difercnças,salarlai"-

A vantag=n pessoal prevista nCSIC Plano ·de Cargas, Cam:iras e Salários scr1i rcajUSloda com o mesmo Indico 
de corn:ção aJJual etr.ibuldo à grade> salarial, de acordo com a legiSlaçao especifica. 

Fica asscgunida uma grutilidsçlo, com:spon.jcnte a: 

1 - l 5% (quiazc por cento) da salário ba>e do servidor aos servido"" cícllvas: 

a) Ocupantes do cargo de Moto.rista que operarem.o caminhAo/equipmncnto Muncl<: 
b) Que ex<cutarcm as funções de Rqiosiçio de Asíalto. 

li - 10% (dez por c:cnto) do salário base do servidor aos servldol'Clll efetivos: 

a) Ocupantes do cargo do Motorista que operarem o camlnh1Ío1>ipa: 
b) O.:Uparites da cargo de Motorista que opcrarcm o caminhlo hidrojato. 
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l'anlgnifo <mico. 

Arl. 61 

Panlgrufõ ünico. 

'\rt. 62 

l\rt. 63 

~rt.64 

'lrt. 6S 

'lrt. 66 

~n. 67 • 

'lrt. 6B 

~rt.69 

~n. 70 

\rt, 71 

~rt. 72 

Art. 73 

"-rt. 74 

l\rt. 1S 

i~;ZW·1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULQ> • lbilÍl: ·-----· ,--··1 
Reí. Lei n• 6.366!! 3 • ·· -· -- · -- ( 

' ' t' ' 
A gratificação de que traia este lll1igo. somente será paga ao servidor. cnquank. o mesmo csti.;,;.~ ;· -- ' 
funç40,ntô'Sõtrcrá'd~ttnto previdenciário e não se·ihcorporo para nenhum efeito. 

Fica o Dq>onamc:nto de- Água e ·Esgoto de Bauru awprizado a aprov.:ii.-, p11n1 provimenJ.O dos cargos Dá 
lbnrui d"csta -lei. os tandidá!os remmiesccntes apri>vadusem cot11:1us0ll Públicos-cujo prazo de validade es1eja 
em vi~cia. •• dali da publicaçto ~ '1c1, n:ali2ados para cargos':luitcriormente com:spondcntcs a 
constantes no Anexo IV. 

O aproveiramento li que se refere este artigo <lar-se-6, obrigatoriamc:ntc; no cargo c:nquadndo. levando cm 
conu.-a.s én:a! de atuaçtjl e a cspc:cillcidadc da·funçao cx.crCi<la, cóníonnc o·...O, de.acordo com o Anexo 1 
desta Lei. 

O Oepmurnento de Água e Esgoto êk Bauru poderá instinrit prograllla de premiâ<llo â prodlltividlde'quc serA 
feito mediante lei cspcçl~ 

Fica asscgllllldo o plgBlllCDto dos adicionais de insalubridade e pcriculo•ldade de acordo com o mitigo 32 da 
Lei Municipal n• 3.373, de-29 de julho de 1.991. çom nova redaçlo dada pelo Ílrligo. 54 da Lei Municipal nº 
S.915. de 01 de outubro do 2.010 c:todas as mias -1léraçllcs p0stcl'iorcs. 

Fica assçgurado o P"lllllllento da-ajuda de-custo dc-llCOl'do COl1) a-1.cl Municipal-oº S.227. de 23 de dezembro 
de 2.ll04 .. com nova rcdàção dada pcl_o artigo S.S chi Lei Mulllcipal n~ 5.915. de OI de outubro de 2.010 e 
todas 1t1 11U1S altcroÇões postcriotc:s. 

Fica assegurado o paJAmenlO da ajuda de CUSIO cstuclantc aos scrvidon:s cfctitó$ que csltjam estudando de 
acordo com o arti&O 51 da Lei b>funklpal n' 3.373, di,.29 de julho de 1,991, .com nova redação dada pelo 
anigo S8 da LolMunicipaJ nº-5.915, de OI ·de outubro·de 2.010 e to!fus as suas-aJtcr\'ÇÕcs poSlefiorcs. 

Fica 8Ssegurado b pagamento do ~iclonal de l'oupatempo de acordn <-om·o artigo 3º da l.ci Municipal n• 
5.392~ de 13 de $CIC!llbro de 2.006. com nova rtdaçto dada pelo artigo 59 da Lei Municipal n• 5.975. de OI 
ilcoutubro.dc 2.010etodas:·auuas1lt~ postcrio~ 

Fica assegurado o pG&llllCOIO da Comissllo de Licitação de acordO com o § 3° do artigo 3º da Lei Municipal 
nº 3.899. dc23 dcjunho de 1.995, com nova redação d8'la pclaanigo® da Lq Munic_ipal n• 5.91,, de OI de 
oulllbrt1de2.010 e todas as suasallmlÇlles posteriOl<I. 

Fica assegurado o Jl28lllllCOlo da Comissllo de Pregão prescnéial e eletrônico de· acordo com a Lei Municipal 
n• S.496, de 19 de novembro de 2.007. C0/11 nov1 rcdaç&i dàda pelo llrtlgo 61 da LeiMunicipal n• 5.975 .. dc 
01 de outubro de 2.010 e Iodas as !UllS altel'llÇOes.postcriorcs. 

Fica IWcgmado o pagamento pata Banca de Concurso Público de acordo com o artigo lº ela Lei Munictpal n' 
3.M8. de 7 de março de 1.995. com nova redação d!lllla pelo artigo 62 da l~i Municipal n" S.915, de OI de 
outubro de 2.01 O e Iodas as suas altCfll\'ÕCS posteriores. 

Aplh:arn-se aos servidores deste Dq>artamento de Água,e Esgo)O_ de,8$111\1 as dispp~içlles contidos no artigo 
62·A dl Lei Municipal n• !;975. di: OI dço111ubro de 2.010 e todas as suas~ Jiostcriorcs, podendo o 
servidor faT.er a opçllo pclO recebimento da gratllicaçao·ou OI. (um) dia de descanso para cada cvcnl<J. 

Aplicarn-sc ..,, Procuradores Jurldicos as disposiç&s contidas na Lei Municipal nº 3,292. 4• 19 dedezombro 
de 1. 990, e !Odas .s suas altcraçóes posteriores. 

05 servicf9res ocupante5 de cargos efetivos 1.-.illo obrig)ldos a reai511ar o ponto cletronicamcntr:. de acordo 
com o artigo 105 da Lei Municipal n' U74. de 07 de maio de 1.971 (E'.statuló dos Servidores Públicos 
Municipais). com nova redaçlo dada pelo artigo 63 da Lei Mwiiclpal nº S.91S. de.OI de oulUbro de 2.010 e 
todas e.g was alteraÇôes postmo19. com exceção dos cosos previstos cm Resolução expedida por ..ic 
Ocpartnmento. 

Fica vedada As Di•isõts e Scrvl\'(ls. autorizar a transfcrfncia de locais de lrllbalhd que-implique cm desvio de 
função dos servidores. 

As omi..acs desra lei serio supridas pela Lei Municipal n' 3.373. de 29 de julho de 1.991 (Regime lurldlco 
Único) e Lei Municipal n• 1.574, de 07 de maio de l.971(EsWuro do$gc,,,ldores Públí\:osMunicipais). 

É vedada a wu1çto de ~ pua iwgos. salllrlos oo lil!>ções par dQ=to. 
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'\rt. 76 

"'!. 77 

\rt. 78 

. l=;--s 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

' 
ESTADO DE SÃO PAQLO--- ·- . ___ .

11
.f --· ....... -·-·-

Rcf. Lei nº6.J66113 . '.. · J~ .. -~-- . f)----j - ~* ! 

As d•"P"W decorrentes dCSla lei scrao atendidas com dot'IÇllcs prÓpriÚ- dÔ õrç1iii;.;i;ti,' do órgãô .. 
511plementadas, se ne<:cssúio. 

A partir do vigencia desta lei as n:gru.c:onslantes dos'A11s. 70 a 84, Atts. lt7 a 90 eArt. 1'2 da Lei Municipal 
n• U74,dc7dcmaiode l.971;oAn,4º.oAn.Sºe·incisoslalll,oAr1. I2.-oAn.13,oArt. 14,oAl'!. J6, 
o Arl. 17. o An. 18, o Art. 19. o An. 20. o Art. 23, o An. 24. os incisos 1 e Ili do An. 27, o .. Art. 28, § t• e 
incisos la Ili. o inciso VIII do An. 31. o Arl.J9, o An. 41. o Art. 42: o Art.44. o Art. 45 e§§ lºe :1.6, o Art. 
49 e o Art. 50 da Lei Municipal n' 'J .3 73. de 29 · di: julho de 1.991; a Lei Municipal n• 3.654, de 9 ·de 
dezembro de l.993; a Lei Municipal n' 3.746, de 1 de julho de 1.994; a Lei Municipal n• 3.922. de 17 de 
agosto de 1.995; a ú,:i Municipal n' 4.0SO, de 29 ele março de 1.996; a Ler Municipal n''4.Ó82, de 16 demak> 
de 1.996, o incisos VI e IX do Art. I' do Lei ll:lunicipal n• S.187, de 28 de agosto de 2.006, !llo .. aplicam 
aos servidoRS municipais do Dcpamuncnto de Asua e Esgoto de Bauru. , 

Esta lci entra em vigor em 30 (trinta) dias a panir de sua publicaçlo, fJCilllllo l:Xp1'CSSammlc revogados-as 
regras c<instanlcsdas Resoluçlics: ó28 de 19 de maio i:!e 1.992. 041.dc 20 dc,sctcnibro de 1.993,.0J 7 dC 2S de 
março de 1.994, 064 de IS dedi:1.ónbro de 1.994, O'ÍO de 2~dl>dczembro de 1.994, 003 de 09 de janeiro de 

\ ' . 
l.995, 004 de 12 de janeiro de 1.99,,, 017 de 19 de abril de 1.995, 018 do>24 de abril de 1.995. 025 de 19~ 
junho de '1.99s, 026 dc·l9 de junho dé 1.995, 031 de 13 dejulhO ilc t;99S, 014 de'20dejullio de 1.99!1, 035 
de 20 de julho 1.995, 044 de 29 de agllsto de 1.995, 051 de 25 de outubro de 1.995, OS6 de 09 de novcmbro
de l.99S. 051de09 de novembro de 1.995. Q60 de 29dc nomnbt\) de 1.995, ooí de 02 dcjonciro de 1.996. 
001de18 de morço de 1.996, \}13 ele 09 de abril de l;'l96, 018 de 17 de malode·l.996, 029 de 23 de agosto 
de 1.996. 033 de 12 de setembro ele 1.996, 0)4 de 16 de setembro de 1.996, 037 de 07 de outubro de 1.996. 
039 de 2S de outubro de 1.996. 050 de 20 de dezembro~ l.!196, 019 de 06'dcjulho de 1.998. 031 de 29 de 
setembro de 1.998, 008 de 08'de março de !.999. 009 de 17 de março de 1.999, 012 de 08 de abril de l,999. 
033 de OS de julho de 1.999, 068 de lO de d=mbro de 1.999, 006 de 08 de fevereiro de 2.000, 007 de 08 de 
fcvetciro de 2.000. 009 de 28 de fevereiro de z.ooo; (lJ6 de 22 de março di: 2.000, 017 de 30 de março de 
2.000, 930 de 21dejulho.de2.000, 033 de 25 dcjulbo dc.2.QD0,'038 de 25 de egosta de 2.00(), 040 de li de 
SÇtembró de 2.0QO, 041 de ~I de setembro de 2.000, 04l'·de OS deoutulrnl de 2.0ÓO, Q44 d• 05·de outub;o de 
l.000. 046 de 13 de novembro de 2.ooo. 0'5 de 19 de cle>.x:mbm de 2.000, 018 dt04 de dezembro de 2.001. 
OÍ4 de 19 de junho del.002 e os Arts. 1•, 2". 3º, S", 6º e 7" da Lei Municipal n• 3.432. de 21 de re.crciro de 
1.992, o a Lei Municipal n"6,2ll, de 19 de abril de 2.012. 

?arigrafo único. A partir da vig~ia deste l'Jano de Cargos.. Carreiras e Sil!Mlos os servido"'• ebrangldos pelo 1nesmo, 
deixarão de ser <:ontempllldos pclo-Att. 1° da Lei Municipal nº 6.200. de 27 dcmarço de 2.012. 

Bauru. 17 de junho de 2.013. 

Projeto de •nicâativa do 
PODER EXECUTIVO 

í>.....2:::> ~ 
RICHARD VF.NDRAMINI 

St::CRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

Registrada no DepartamelTlo de Comunicação e Pocumcntaçao da Prefcítum, na mesma data. 

~4'"" rn. l~t~-veJ.:;. 
ANDRÊA MARIA LIBERA TO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUR{J 

ESTADO DE SÃO PAU,LO 

P. S6.562m ( 1.899115 • FUNPR.EV) 
LEI N• f.197.. DJ.22 Dl'JVNUO QE@§ 
T1a11s!bmia crrgm efetivos, akm e 
acrcsccnra VáriOs dispositivo• na tei 
Muoiclpol n• 6.D06. do 16 do dcmnbro; do 
2.010, que disp&! ~ o PllDo de Carlos, 
Carte!ru. Sa1'rios(l'CCS) dos ..mdoréS ela 
Flllldlçlo ele Prmdbcil dos ~ 
l'llblicm Muaicipois El"ctl"5 do S..111 
(FUNPREV). 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, DOJ tcnnos do mt. SI da Lei QrPiica-do Muni_çlpio de Bauru, làuaber que 1 

Clmata Municipal apzO\"ou e ele sanciona e promalp a sogumt. lei: 

Art 1• 

An.2' 

"An.4• .. 11. Piia dCitos desta Le~ o coaceilo de "Capcira" ~"° pcn:ano-pn>llssional dentro da mesmo grade 
salarial em diroçlo i pmnoç!o salarial alm'lloda pot lllOiO de ~ corifórmc os ~ 
estabckcidoJ ..... Lei." (NR) 

Ahera o "'<aput" do art. 6° da Lei Municipal n• 6.006, de '!6 do dezembro -dt 2:'1110, quo passa.a 1er a séguin!e !odaçlo: 

"Art. 6° O. caigos p~lslOI ao PllJlo de Carp, Curolra.o SoJirios - PCCS. cem ~ pana - cm 
ld:ividlidts idmlnistrativa e terviços.j111fdica. (,,.,,,..,,, ~ ••11• 1 ;"\.COllSel•nS"'o. mospone. social. 
cconGlllico, conU!>il. e saviçar <!o auxllio cm sóloe mCdkQ periciais. com os lllis. cio-Rio, ..:sislbici&. 
-ç1a. r~. -ia.~-~ ~to, adminislraçlo, ·pniduçlo, pericia 
málica e gesllo,·da classificados por Clle&<>rio·• ISSÚ!r""'"'"iudos:"(NRf 

An. 3' .Alteni o l!lc:iso V do art. 8" da Lei Municipal n• 6.006, de 16 de clcumlJ;1J de l.010, qpe passa n tç a seguln!Q~; 

An.4• 

Art. 6' 

Art..,. 

"Arl... ( ... ) 

V • Piia CI Clf&OS dt EspecWis1P T6caicot. Especialistas de Governo e Especialistas em Sa6dc 
Mldicos: 

Cl>sseB-

ClasscG-

Ensino Superior com Pós-graduçlo.Srrlcto Soin ou 02 (duas) No-graduação 
LatoS~nsu; 

Ensino Superior com Pós-graduaçlo laJO&IUIT. 

Ensino Superior Completo." (NR) 

Altera o"caput" doart. li da Lei Municipal n'6.oo6,de l6de~mbaode2.o10, que pusu tcra squlnlercdaçio' 

"Art. ll o· Desenvolvimento •• Clmira t.a làmtl de evoliwfo clentro da gnodc salarial, inc!q>emlentementc do 
blanio e da sexta parte, llo mesmo cargo, atravá de ine.;ai\ismoa·do·proJIOSSlo, a partir da aprovação no 
eságio probatório no areo efeô>o, levando-se em ~ o """"° de excn:lcio no caq:o, 1 
qulliflcaçlo]>n>flssiooal eo ~ prol&slooal, cooformccril!rlm.-=lecidoniesta lei.• (NRl 

!"ltcno o "Clpll1" do art 14 da Lei Municipal .. 6.006; de 16 do deza4bio .de 2.0.10, que passa a ..,. a seguiblc ttdaçlo: 

"llrt. 14 A Procrcsslo por m&ito profissional (PMP) ""'-' <lo f0f1llll borizoata(, mcdiluatc ovolioçlo de 
desempenho e dC9Cnvolvirnento. por meio da ~~o·de média de pon1os O\ll"'is. - vez a cada 
perfodo de 03 (trfs) nnos, comspolidendo ao acréscjtno dc um nlvel de v,oin:hncnto!' (NR) 

A!tenl o § 3' do art. 14 da Lei Municipal a• 6.006, de 16 de dezonibto de 2.010. que pau1 o ler a seguinte J<daçlo: 

"AJI. 14 ( .•• ) 

§l' O Ptogiama de Avalilçlo de D<oempeaho e Dosob110brimon10 (PAOD) es1abclece criláios capues de 
avaliar a qualidade dos processos de llOballlo coallnuo. J1C1•11111mto, cr!lico, putlcipa1ivo, abrangendo dt 
fonna integrada o servidor, com. sua puticlpaçlo no ~- de ""°"~º de -...Viços à Funcliç10 de 
Previdencía dos Servido~ Públicos Municipais lln!tivo$4• Bauru - FUNJ>R.J;;v ." (NR,) 

Altera o"cll>U!"doart. 17 da Lei Municipal n'6.006,de 16dc4=ml>lodc2'0JO, qoe pusa a tc: ... seguin"'todoçlo: 
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Ref. Lei n" 6.:807/16 

An.8" 

An.9' 

•• 
An.10 

Art. li 

·• Art. 12 

Art.13 

An.15 

... Art. 17 

ESTADO DE SÃO PAULO 

A Pro&R!do por Qualillcaçlo Pror- (PQP) ~ do <°""• .J1oi-~11a1,. 'l!Cdia••uva111qSo do 
descmpeobo e desénVOIYimcnlo fa-d ~ ap • •w,l<>dc dlplomls rloa mti6cadoule porticipoç&s cm 
ca-. de ICOldo com o 1111. li"- l,ei, - -•- 02 (dois)-"° --comsp<indmdo to 
acrtsclmo doOl{um}nl•efdev"""-"<NR) 

AI- o inciso U do /lfl, 17 da Lei Municipol o' 6.006, de 16 de.i...,m,,.o de·2:;010;que possa a ler 1 scgllÚllC mlaçlo: 

"Art 11 ( .. .) 

11- f>ar.se..á mcdilllllC · S!llicillÇlo cfC\ ~idor; acomponhoda 4m. docunicn10S.-COlllP,ll>balllrios. scnl 
dlri&id& i Comis5lo clc1'.>esemolrim:olo FanClonal (Cl>EJ, a partir do mi!s q .. 'complotar os.oi. 
(dois)an<>1 deelC!ivo -leio. nlc>senclo admilldo _.tó aJll<Cipado." {NR) 

Acresi:<inta o inciso llLao art. 11daLeiMunicipal•'6Jl06, de 16 de ~do 2'010. çom a 5<gUÍJ!lC n:daçli>: 

."An.17 ( ... ) 

m - O.cursos de apedblç08q1Cml0, dqoritos ... incisot 1, u,m • !\'.-do art. 18. data Lc~mlaismcÇ 
.,.. servidor nt sua "- de lln8çlo ou~:~ tqui..i.mc.,l ~íc!piÍÇlo, pp. fins d1 
Progresdo por Qualfllcoçlo Pn>lbsíona! (PQP). mcnéionada óo caput dts1e uilgo. Ulnitado • 60% 
(SCSSCAI& poroenlo) da iespccrivaarp -..• {NIQ 

Acrosceatao inciso IV ao 1111. 17daLeit.lunicipl)n'ó.006,de16 dedcmnbrodel.010, com o seauÍl!••fl:deçio> 

"An. 17 ( ... ) 

IV - Pm •feilo de""'-"' por Qualificoçlo l'loí,.loail (~)!lo-.,~. no rncsmo.:iclo. 
cursos com o mesmo conleíldcf ~· (lllR) 

Acrncenta o plrigrafo único ao art. 18 da Lei Municipal o' 6.006. de 16 clcdéimibrÕ de 2.~JO, com a '°'"inlo ~ 
~11n. 18 ( ... ) 

( ... ) 

Pariarnfo õnico. Ao servidor seri cooccdida ~ Propesslo por Qualilicaçlo Profissiooal (PQPJ. indepepdeolc ~ jiaoçtles 
C$JIOC1ficas do cargo ~ oaipa. podéada o mesmo quúfim se Jiâa dcsem~ as !lu!çees ineicm<s ao 
19011 de sua lotaç&ó,odmizando, ~a p"'~dlrsaviço'pubüco." (NR) 

Altera o' ... pur• do·art. 19 d1 l:.eí Munlcípol n•6.006.de 16 <!edpembnrdol.010,qW>~• tcr1J<gUinto~ 

"Art 19 A 'l'romoçlo.por Qualilicaçlo Prolissíooal por EscolaridW (PQPE) podc:nl ser c:qaqu~ pdo ~. 
!11CdÍllllc 1p1 ....iaçio de c:cniíic:ado de càaélmio c1o-·0a il<a-d!< ~o, •OllfdHne ,dis'jÍÔilo no art: 
8", iocisos 1 1 ,V, ou aa. ma corrdata, de fonol. •erticaJ a'Cl<!a os (oinco)- de ell:tivo:.CX...icío no 
catgo. no nl>d de ...,cimento comspoadauo ao nlor ~meme suj>erior-oo valor percebido, .. 
classe imodialameote superior, dotttro do........, carpapós1ilulaçio. • {Nlt) 

AUeta o "caput' doan. 21 da Lei Municlpel n•6.006,de t6dedezmnbn>42.0IO,qucp0ssa1rcra_._~ 

•Art. 21 

''Art.2l 

§ l' 

C<Jntorlo, P"" efeito de evoluçlo na wreinl por ~. os """"" ~ldomeatc ~ 
regulomcntliloo por 6rglo ofioiol e/011 <:)lütpOIU44,. aa ua: de aiUIÇlo ou correi~ .., <argó"-<!l'ctivo do 
seivídor, aprnvados e homo!opdoa pela Comlsslo do ~ F<uiciooal (CDF)." (NR) 

( ... ) 

Acrescento.o § 2' 1011l1. 21 da Lei Municipal a• 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, com a soguinre ttdaçio: 

( ... ) 

12· A êrea correlata COJTCSpoode aos alllOI qup a~_cumulllivamcn.tc aoa n:qubitos •beix?: 

1- AJ cspeclficidadcs das atividades 0 eou1de• pelo scnidor 110-perlododa tealiuçlo do asrso e~ 

2 
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EsTÁDO DE.SÃO PAULO 

R<f. l.ci·n' 6.S07/16 

li • A aplitabllídadc °" adquaçlo do queo- o llllilo IO local de tnba!M·• ao eoaelcio do.""IO 
efetivo."°'~ · 

Art. 16 A.,_,,. o §3'ao"•rt..21 da Lei MunicípelA'6.006,.de !6de~brode2.0IO. m~afOloi~te~: 

§ 3• 

( ... ) 

No caso do ...,,illor com tituloçio-"10 ma <ondm • promoçto seii-~ • po11ir da oolicitaç!o· •apôs • 
>iseacg.-re;.•m 

Atl.17 Alt<nof4'do MI. 22 ~Lei Munidpol .. 6.QQ6,de 16<11: ... btode:U)IÓ,que.~a ler'lseguiJltore<jaçlo: 

~í\\n. 22 ( ... ) 

§4' O. Clll>OS de aper!C~IO oliltisuodos ~·l!nliit!> . .S.. p..,gnm. de C.~. ~to e 
~açlo ~ci;ltia {i'C/\El9, ~- ser útil~ na Pia&Jcssio par. Qilàli~.l'ÍofiSsioaal 
(PQP}; desde q ........ """de.llllUIÇlo ou coatlala." <W.> 

M. 13 A!lcrao inciso l doM.ttdaLci Muni:ipaln•6;oo6, de t6de~de2.0l0,qlllt-•·l<rlsephtlcredlçio; 

1- Jornada-bisio•nle JO (triOU~ hOru -is. pen OI lit•• de i:argo nas áins do: AIOOliar de 
~ rro..radO< lurldico cAssistenl<; Saçial." (NR) • 

Att. 19 ÁI- o inciso n do ort. li da Lei Municípel 11" 6.006, de 16 de ! z: nb10 de 2.010. que pusa a 1er a...,intc·rcdaçlo: 

•·ruo.is (-l 

li - --bbica de 12'06 (d= por tri.,. ... cis).!Joias Cllm duas r~ .-sais ou.ion>ad!o básk:a 
de~ (l'!Ít) ~OJU diiriu çom.IQ~.co:rCS~lcS aosdómiogll$-de ctlda nil!s'~ ••Íilúbres 
de cargos na.ma de Vigia." (l'IRJ 

Art •. 20 Ali•,. o inciso 111 do.n. 23 da Lei Mllllkipol "° 6;006, de 16 cte·da<mblo de 2.01q, que pusr a"kta sc111in1efalaçio: 

At1. Zl 

"All. 28 ( ... ) 

rn. Jornada ~ita de 1 s (quimi:} hclGJ .... llabalho S<>l>lntl para: os ti!Ulatts doo cugos. de 
Espeoilllma<m Saódc-Mo!dico Pqlto ~o dó·ntbolbo;" (NR). 

A<:res<enta o incimiV aoan. 28 da Lei Municipol .. 6.ootS,de Í6de1lmmblo de-2'.QlO, conuucguímc rcdaçlo: 

"AI!. 28 ( ... ) 

lV - J- bioi<a de· 40 (qúlQl!ta} llo,ras ·de. ~ ......,,.;s pma os lffulan;à dos carg,os do 
li<mlcn1c de Úlll~ · Mqlo.t;ista, OPÇaiiloJ· de Com01tado<, • Pro&ni~ do ~jmmas de 
lnÍl)mlllÇl!>,Tliilüco de ÂdiniiíUliaçio, Cóalador "~i$1li." (NRJ 

An.22 1•Jma'.1>~fo imico do·lllt. l9á Lei Municipot .. 6.006, de 16. de~·de.2.0LO. que pma a ler •-inle 
~Çjo: 

"ÁIL 29 { ... ) 

Panigrafo único. Medianlc ·~fotmuladl'pda Pn:sicRnc~.ba~ convcn~~,~ a FUNPJlEV, o s~or 
· &<1mitido para.o CUTll{lrÍm,e!UO ~-~ c!IÍ"Jr8,ballllrd<c08 (oito) botas 4illriu.Ofl 40 (q......,.)cÍ)om 

semanais. poderi, cumPrir i- de OIS Cí<i•)'hoJls.dijrils ou 30 (lriiíta) borás Sémallaio. pm:cbeodo 
n'*U cin:uostincias n:m.uneraçlo ;ro~(o"af a ~Uçio.:da jorD4d.·."· 

Art. 23 A1ttn o ine#o 1 do att, 3 l da l.<:i Municipal o' 6.096. de !(ijlo,olczombro de2.0JO. 'l~º passo • _lcra.~uinte ~o: 

"An. 31 {, .. ) 

1- Jon>ada copecial de U (qplnzo) hp<lls de ~-is:.• prestaçlo de 3 (~}llom diíriu cio 
nlíolhqo~ subdiy\41d,tS.enrnomlnim<i l ~)aias dl ~;(!'IR) 

3 
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ESTADO DE SÃOPAU'LO 

RcH.ei a• 6.&07/16 · 

Ali. 2• A!tcta o iJlciso IV do§ !ºdo art. 32daLeiMlllriclp&l .. 6.006,dc16.dc dczi:mbro dc2.lll0. qne -•tera ségúiatc 
redi1çlo; • 

"Ar!. 32 ( ... ) 

t 1• ( ... ) 

IV· A qualqQor IOmpo. por ~<la FUNPRl!V. qUlflldo Ido llllis ~ à>aPlúrar a sillliç'lo '!"" 
enscjcm.,a solicitaçlo'do-servU!or." (NR) 

An.2$ Allota a:§ 2"do 1n. JS'daLei Muiücipal n"6.006, de 16de'dczcmbrodc1.0JO, que pasta a ler.a Rgllinll>...toçlo: 

"An. 35 ( •• ) 

§J• Após 12 (dozo),..... da if1!llltp1t1çlo daie re<lS;.o nrvldor·com mais.do 05 (cinco) •nos de ~vo 
cxon:ldio na ......u., pocfe.;i. mediàn1c ........ 11~ ,-<!é.-il)çad,o dt eoncll(ll.~. 11~ cmq~ !!". ~ ~ 
atullÇlo, ou corr<llll. eonfonne.dlSjloslo,.,. - 16. 70,,.. 2j que .Jllo ll>ahim sido utllhados como 
rcqolsitos l\llA o deVldo ~ llO CÍflO clCtiYO, ....,....., fll"''~ pm a "*"' imcd~ 
-"'<· - (Nrl) . 

An. 26 ~110 f 4'*' art. JS da Lei Municipal .. 6.1106,da 16dade:o:mbrodc2.0l0.-- aocauimc rcclaçia: 

"Alt. 35 ( ... ) 
An 1àmino do. 1!$dgio Pn>bal4rio, mcdiaalc homolopçlo, seii·c;oacedldo li\> scnillor OI (8111) ni..t .. 
csala salarial• (NR) 

Art. 27 Altea o "caput' do art. 37 da Lei Moniclpll ,...6.006, da 16 dcdezmhio dcZOIO~quc paa a~ lcgúillle ~ 

Ficam instltuldas .. grades nlllrills do .quadro de cargos cfe1ivos, C011íorn>C·.Ancxo vn~ de<ta lci, 
....,...tando 111 lllvcls 31, 32, 33, 34 e JS." (Nll) • 

A1t. 28 111-.~ incisos~ U. lD. IV, V,IXe XDdo KL39 da .Lei M•lcipal n"6:006,4'>.16dc' 11lnvdc'2.0IO;qucpmama.IC' 
as seguinlcs rcdaçllcs: 

"J\J't 39 ( ... ) 

1- de AOEl:&fE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA . E SERVIQOS • AGENTE DE 
Al'.lMINISTltAÇ em rtCNJCO EM .GESTÃO ADMJNfsTM'YIV A E SERVIÇOS -
TÉCN!CODl!ADMIN~ 

li - de ESPEC~ISTA ESPORTIVO, CUl,TIJ~ E SOCIAL • ./tSSISTilNTE SOCIAL. cm 
ESPECIALISTA EM GESTÂ.OAOMINlSTllATIVAFSEÍi.VIÇOS -ASSISIENTB SOCIAL; .. 

UI· de ESPECIALISTA ESPORTIV.O, CULTURAi. E SQCW. • ASSISTl;Jml SE>ÇW. cm 
ESPliCIALIS'l'A j;M OESTÃOADMIN~TIV.A ll SERV~ - ASSISl'IWTE SOCIAL; 

IV· de AOENTI! EM GESTÃO ADMINISTRATIVA ·E SERVIÇOS - AUXILIAR DE 
ADMINISTR/1-CÃO em rtctilCo EM OESTÃÔ A,DJWINISTRÁTIVA E sERVIÇOS -
'IBCNICO DE ADMINlSJ'RAÇÃ(>, 

V· de A~ EM SAÚDE cm AUXlLIAR EMSAÚDB-.AUXIUAllDE ENFEllMAOEM: 

( ... ) 
IX de ESPECIALISTA EM SAÓDE • MÉDICO...., ESPEOIAl.ISTA EM SAÚDE • MRDICO 

PERITO PREWiÉNCIÁRIO E lio TRABA1Jló: 

( ... ) 

XII· de AOENTE EM GESTÃO ADM~TIV..!\ E Sj!RVIÇOS • Ol'!!RAflOR j)E 
COMPUTADOR em AO!lNTE EM OEST.\O bE TE;cNOLPG!A DE INFO&Ml\CÃO • 
OPERADOR DE COMPUTADOR." (NR) 
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Rd",Lei ... 6.807/16 

Att. 29 

M.31 

f 1• 

f 2' 

PREFEITURA MUNICIPJ\,L DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

F~ lta1Uf9rmad<>o cug<>efttiyo dé7ECNJCO EM GESTÃO ADMIN1$TRAT,IVA E SERVIÇOS.-PROORAMADOR..DE 
slSTEMAllDE"JNFORMAÇÃOemTEcNICOEMOESTÃODE.lEQIOLOOIADl!INFORMAÇÃO-·i'ROORAMAOOR 
OESISTEMASOE~nactme"C'ili.;&t*salarialdiâTCC.i<Os. . , 

Fic.1JT1 criadas na Estrutura Qrglllizacional da Fundaçlo do !'Myidbu:la .dos .Scryldor45 Rübli<o> MU!!lcipais Ef<livot <I• 
!Jm (FUNPREV~ 03 <~i'fllnçacs<1econ1!anva<1e cbÓfiUdé Scçlo. · 

Fica crilldl aa Es!Julura Orpqizlciooal da·~ de l'nv!dõncia dos Scrvidotos fúbl.i<Os MuoiciPiiilJ Efi:dvos clc.,lliaru 
(FUNPREV), 01 (Ulllll) grotillclÇlo de serviço d• 20% (vinte por cento))ob., • n:feihcía IM da •• Alaria! do 
Especialista Tecnico ~ao sorvidl>r efetivo eslival IOSpOll$ivd pclo-.•il#mo da FunaávlQ. 

O scroidor efetivo estiYd desipodo pelo conln>lc irolcmo da F.lll>Claçlo ckmiápoaair ~cm nlvd ~ camplelO 
nas 4(cas de Ci!oclas Juridicas/Din:ito. CUacfas ~Idade, Ecoaomla ot1 AdmÍllismçto de Empn:sas;, 
idoneidade mpral; reputação ilibada.e notórjos -~ na.m. de. cpnlroló lnt..-!i lle-•~ puôllta e nlo 
possuir pcocesso lldminisUalivo &m1n> da Administnlçlo MimÍCipol, com cl<!oisio ~ tlllaSitado -julpdo. . . 
A llJlltiflc:lçlo de sctviço mcnclonlda no "<:aput" deste aniso. nlo $Ohii dcscanio. ~enclirios e alo sai ~CID de 
ínçorponçlo. 

Atl. 32 Alieno· os"""""' vu~ lX, x; XI. xn. XII~ XIV.,JCV, XVII. XVUJ. XIX da'Lol M"*lcipal ... 6.006, do 16 dc dm:mlllo de 
2.010. 

An. 33 As ~ções dos COIJOS efc!l'IOI refui4os nq Anexo IX da ~i Mun[cipeld' 6:004, de 16 de·d=mbro do.2.010.do a 
""""1ldú no Anexo XX dest1 Ld. 

Alt, 34 A Lei Municipal n• 6.006, do 16 de d=nbm de 2.010 com suu al!Cl>ÇOa IJl)Sl<rion:9, lcri 1'0hllca&I deVúbriiente 
co11Jolldada com as alterações datermlntdas por esta let 

M. 3S -As desposas ~ desta ltl contlfa à ,conta das doClçG<s do ~ vigtillc da F~ à Previd&x:ia dos 
Se:vidores Públicos MWiicipals Eftitivos de Bauru - FUNP!(EV, supl<lmctitt.<las, se neccssôrio, -.-.e. os recursos 
orlsinados 111 TIXa de AJ!ininl.slrlçlo prevista oos §§ 4º • 'º· dotrt. 43, da Lcj Miutlôipal n• 4.830. de 17 d• maicrdé 2.002. 

Ar!. 36 e.ia Lei entra em Yigar na data do soa pnblltlçlo. 

Bauru, 22 d~junbo de 2.016. 

Projé(o de inlcillliw · 
PODER EXECmlVO 

R~~*TlNl{OMENDONÇA ~~~~~CIPAL 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÁO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

}~~~ A~~\l ~ 2Pv'\fi . --Em f~de ~ 

ALEXSS ROBUSSOLA 

idente 

de 2019. 
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PROC. N!!__,,_,.(o::..,~r+-......... '---

~tÚ/zant kioyvd de rlJuu '-l . 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro-CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

13 de agosto de 2019. 
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~tiHvva~yd de tllUa 
Praça D. Pedro 11, 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, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

1 

NA 'JS. INO qAVI DA SILVA 
Membro 

Sala de Reuniões, em 

13 de agosto de 2019. 

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Pres ente 

BENEDITO ROBERTO MEIRA 
Membro ~ 



• Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

• 

Proc. nº 161/2019 
Emenda nº 1 

EMENDA MODIFICATIVA 

O Art. 1 º do Projeto de Lei nº 39/19, que acrescenta e altera dispositivos da Lei nº 
5975, de 01 de outubro de 2010, processado sob nº 161/19, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 1° Acrescenta o art. 12-A e incisos 1 e li, o art. 12-B, o art. 12-C e o art. 12-
D e incisos 1, li, Ili e IV à Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 
2.01 O, com as seguintes redações: 

'Art. 12-A A partir da presente Lei é permitida a evolução na carreira do 
cargo efetivo de Agente de Administração para Técnico de 
Administração e na carreira do cargo efetivo de Agente em 
Meio Ambiente I Guarda-Parque para Técnico em Meio 
Ambiente, da seguinte forma: 

1 - Agente de Administraçilo ou Agente em Meio 
Ambiente I Guarda-Parque; 

li - Técnico de Administraçilo ou Técnico em Meio 
Ambiente. 

Art. 12-B O desenvolvimento na carreira é a passagem de uma 
categoria para outra imediatamente superior, de acordo com 
as vagas disponlveis. 

Art. 12-C A Secretaria Municipal da Administração deverà no mês de 
dezembro de cada biênio, elaborar uma relaçilo com os 
nomes dos servidores aptos a se desenvolverem na carreira 
e publicar no Diário Oficial do Município no mês de janeiro, 
que terá vigência pelo perlodo de 12 (doze) meses, podendo 
ser prorrogada a critério da Administraçilo. 

Art. 12-D Para efeito de seleção de classificaçilo, serilo considerados, 
no mínimo as seguintes condições: 

1 - Possuir no mínimo 03 (três) anos de efetivo 
exerclcio no cargo imediatamente inferior ao 
desenvolvimento; 

li - Ter sido aprovado e homologado seu estágio 
probatório, no cargo imediatamente inferior que dará 
o desenvolvimento, no ato da elaboraçilo da relação; 

Ili - Obter conceito satisfatório nas duas últimas 
avaliações de desempenho; 

IV - Para critério de desempate, será considerado o 
maior tempo de serviço no cargo, maior tempo de 
serviço público e maior idade.' (NR)" 

Bauru, 13 de agosto de 2019. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 
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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 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Considerando o Projeto de Lei nº 39/19, que acrescenta e altera dispositivos 
da Lei nº 5975, de 01 de outubro de 2010 (transformação dos cargos de 
Agente de Administração para Técnicos de Administração), processado sob 
nº 161/19, solicitamos o encaminhamento dos pareces da Secretaria 
Municipal de Ne ócios Jurídicos referentes ao projeto supracitado. 
Bauru, 13 de to e 2019 . 

Senhor Presidente da Cêmara Municipal: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, solicitamos 
encaminhamento de ofício ao Senhor Prefeito Municipal. 
Bauru, 13 de ago to de 2019. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Presidente da missão de Justiça, Legislação e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se oficio ao Senhor Prefeito Municipal, conforme solicitação . 
Bauru to de 2019. 

JOSE 
Presidente 

Atendido o despacho supra. S gue cópia do oficio. 
Bauru, 13 de agosto de 2019. 

~~toe'.~~ 
RONALDO JOf É SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 142/19 

Bauru, 14 de agosto de 2019. 

Senhor Pref~ito: 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação da Comissão 

de Justiça, Legislação e Redação sobre o Projeto de Lei nº 39/19, que acrescenta e 

altera dispositivos da Lei nº 5975, de 01 de outubro de 2010, processado sob nº 

161/19, a fim de que Vossa Excelência tome as providências necessárias para 

atender ao requerido pela Comissão. 

No aguardo da mais breve resposta, subscrevemo-nos 

apresentando nossos renovados protestos de consideração . 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETIA 
Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 
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' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU L/ 

OF. EXE Nº 278/19 
P. 43.327/16 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CA1 pr~ 1:ft 11í"Jf •111 ele Bau11. .. 
r 16lVfl8 Of \y<,11( Legislativo 

ENIRAQA, 
Ho ~A1P(a\,_~~~ 

....... -- -

Bauru, 14 de agosto de 2.019. 

É o presente para solicitar a Vossa Excelência a retirada do Projeto de Lei n' 39119, que 
acrescenta e altera dispositivos da Lei Municipal nº 5.975, de OI de tu o de 2.010. 

Atenciosas saudações 

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

j 

D.A.L 

1 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Of.DAL.SPL.PM. 147/19 

Bauru, 20 de agosto de 2019. 

Senhor Prefeito: 

• Atendendo à solicitação feita por Vossa Excelência, por meio 

• 

do ofício EXE nº 278/19, datado do último dia 14 de agosto, estamos devolvendo o 

Projeto de Lei nº 39/19. 

Sem outro especial motivo, subscrevemo-nos renovando 

nossos protestos de apreço e consideração . 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 
N ESTA ~Jn~;-f-14f1i§ ·~::·;~~.: l ·~-... l 

Cumprida• n exigências fegets _,,L\ .. _~...... · "-~.:L ... ~--·~1 
encam1nha·se o presente processo ;lna. r ô V~ ~~ .~ _. t. ô .i O~ • lO'q 
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