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Senhor Presidente, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Municipal de Bauru 
Diretoria de ~paio Legislativo 

2 9 OUT. 2019 

ENTRADA 
Hora jSJ\-~ o (ai B, 

V 

Bauru, 24 de outubro de 2.019. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Pr eto de Lei n' 95/19, que altera o§ 4° do art. 
40 da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010. 

Atenciosas saudações, 

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

-------,<--

... 
D.A.L 
P/ leitura no Expedlenlli 
da Sessão 0rdlmirla do 
dlaO ~ 19 

,f 

Anexos: Cópia do ar/. 40 do Lei Municipal nº 5.999/18, Lei nº 7.183/18. 
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P. 75.493/18 

PREFEITURA MU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 95/19 
Altera o § 4 ° do art. 40 da Lei 
Municipal nº 5.999, de 30 de 
novembro de 2.01 O. 

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

Art. lº 

Art. 2º 

Altera o § 4° do art. 40, da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010, que passa a 
ter a seguinte redação: 

"Art. 40 ( ... ) 

( ... ) 

§ 4° A Atividade de Trabalho Pedagógico será opcional ao docente até 31 de dezembro 
de 2.020. A partir do início do período letivo do ano 2.021 a Atividade de Trabalho 
Pedagógico será obrigatória a todos os Especialistas em Educação. 

( ... )." (NR) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
24, outubro, 19 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o presente Projeto 
de Lei, que visa a alteração do prazo fatal para a imposição da obrigação da realização da Atividade de Trabalho 
Pedagógico a todos os Professores Municipais Especialistas em Educação, a partir do ano letivo de 2.020. 

A proposta é de que a obrigação passe a vigorar somente no ano letivo de 2.021, tendo em vista 
que sua implementação em 2.020, elevaria os limites com gastos com pessoal diante da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e a situação econômica nacional, que ainda atravessa uma crise econômica com reflexos na Administração 
Pública, nos direciona a essa prudência. 

Nosso projeto visa suspender essa obrigatoriedade também porque aguardamos o final da 
realização de estudos para a readequação dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários vigentes em âmbito 
municipal. 

Nesse sentido, a melhor alternativa imediata 
do prazo para o início da validade da referida o · çao. 

Destarte pela relev' eia da matéria, con 
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P. 75.493/18 

PREFEITURA MU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.183, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2.019 
Altera o § 4° do art. 40 da Lei Municipal nº 5.999, 
de 30 de novembro de 2.01 O. 

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

Art. 1 º 

Art.2° 

Altera o § 4º do art. 40, da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010, que passa a ter a 
seguinte redação: 

"Art. 40 

§ 4º 

( ... ) 

( ... ) 

A Atividade de Trabalho Pedagógico será opcional ao docente até 31 de dezembro de 
2.019. A partir do início do período letivo do ano 2.020 a Atividade de Trabalho 
Pedagógico será obrigatória a todos os Especialistas em Educação. 

( ... )." (NR) 

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

Bauru, 28 de fevereiro de 2.019. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETT A 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRJO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

ISABEL ,CRISTINA MIZIAR,A 
SECRETARIA DA EDUCAÇAO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

DA NILO AL TAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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P. 42.519/09 

PROC.Ne_::..:,...J..,,LL..!....-::"-1-,.-L 

FOLHAS M "T:,,.,..,,-,_..... 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 5.999, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2.0IO 
Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salário - PCCS, dos servidores específicos da área 
da educação do município; bem como reenquadra 
os respectivos cargos, reconfigura as carreiras, cria 
nova grade salarial, dispõe sobre a cessação do 
pagamento das gratificações e adicionais e institui 
jornadas de trabalho. 

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

Art. lº 

Art. 2° 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

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

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

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

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

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

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

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

Art. 3° 

TITULO II 
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

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

1 - Universalidade - integram o Plano, os servidores municipais estatutários que ocupam cargos 
especificas da Educação e que participam do processo de trabalho desenvolvido pela Secretaria 
Municipal da Educação; 

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

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

IV - Concurso Público - é a única forma de ingressar na Carreira da Educação; 
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PROC. N2__.~!...=;.~I ~~'--

FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei n' 5.999/10 

Art. 40 

§ !' 

§ 2' 

§ 3' 

§ 4' 

§ 5' 

§ 6' 

§7" 

Art. 41 

§ !' 

§ 2' 

TITULO IX 
DAS ATIVIDADES DE TRABALHO PEDAGÓGICO 

Fica substituído o termo '"Atividade Extraclasse" por "Atividade de Trabalho Pedagógico" (atividades 
exercidas fora da sala de aula). 

A Atividade de Trabalho Pedagógico obedecerá a carga horária adequada aos níveis modulares na seguinte 
forma: 
I - Nível "A" - 05 (cinco) horas semanais, sendo 03 (três) coletivas e 02 (duas) de livre escolha do 
docente; 

II - Nível "B" - 10 (dez) horas semanais, sendo 03 (três) coletivas, 05 (cinco) na Unidade Escolar e 02 
(duas) de livre escolha do docente; 

III - Nível "C" - 15 (quinze) horas semanais, sendo 03 (três) coletivas, !O (dez) na Unidade Escolar e 02 
(duas) de livre escolha do docente; 

lV - Nível "D" - 20 (vinte) horas semanais, sendo 03 (três) coletivas, 15 (quinze) na Unidade Escolar e 
02 (duas) de livre escolha do docente. 

A cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, os docentes abrangidos pelo § 1º deste artigo, deverão fazer 
opção por escrito, no prazo de 30 dia<;, em pennanecer no nível modular ou passar para o nível modular 
seguinte. 

Não havendo a opção mencionada no parágrafo anterior, a próxima oportunidade de alteração de nível 
modular ocorrerá após 5 (cinco) anos de efetivo exercício. 

A Atividade de Trabalho Pedagógico será opcional ao docente até 31 de dezembro de 2.015. A partir do 
início do período letivo do ano de 2.016, a Atividade de Trabalho Pedagógico será obrigatória a todos os 
Especialistas em Educação. 

As 03 (três) horas coletivas de Atividade de Trabalho Pedagógico poderão ser realizadas nos periodos 
matutino, vespertino e noturno, de acordo com regulamentações a serem publicadas pela Secretaria Municipal 
da Educação . 

O valor da Atividade de Trabalho Pedagógico serâ proporcional a referência de cada docente. 

A Atividade de Trabalho Pedagógico não se aplica aos Especialistas em Educação Adjuntos. 

TITULO X 
DAS AULAS SUPLEMENTARES 

Os docentes que tiverem horário disponível para acúmulo legal, poderão apresentar manifestação por escrito 
de seu interesse em cumprir jornada suplementar, quando houver, respeitando os intervalos de descanso e 
declarando, junto à autoridade competente, não dispor de incompatibilidade de horário, sob pena de 
responsabilidade. 

As jornadas suplementares serão cumpridas independentemente da jornada de trabalho a que estiver sujeito o 
servidor; 

O cumprimento das aulas suplementares está condicionado a: 

1- Convocação do(a) Secretário(a) Municipal da Educação ou do Diretor de Departamento da área, 
com anuência e termo de compromisso do servidor; 

li - Compatibilidade de horário com a jornada a que está sujeito o servidor, observado os intervalos de 
descanso necessários. 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator f. presente processo o Vereador: 

~~~~\\J J~\~o. > -Em fJ ó de rvo v€-n"\ ~ de 2019. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 
Pre i ente 

CQRAÇÃODE 
SAO PAULO 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

05 de novembro de 2019 . 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

C!.)RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

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. 

Relator 

Membro 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

05 de novembro de 2019. 

ALEXSSAN BUSSOLA 
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PROC. N2 :;J< L\ 3 / ) ~ 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em G de ~Y\éY"' de 2019 . 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DA RELATORA 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
06 de nov bro de 2019. 

O."h,w~ 

CHIARA NIERI BASSETTO 

latora 



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

• 

• 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

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

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

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

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

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
06 de novembro de 2019 . 

IERI BASSETTO 

LUIZ C~TAZINI 
Membro Membro 

NDRO 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 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em 13 de :ti,'1'::'.:S::-m../-;)/1,,e- de 2019. 

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

• 

• 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator da matéria, entendemos não haver nenhuma 

restrição a ser feita no aspecto educacional e social, nada impedindo, portanto, sua 
normal tramitação. 

Quanto ao seu mérito e oportunidade caberá ao Egrégio Plenário, a 
soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniõ 
20 de novemb . .,,..----.~-

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Relator 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER FINAL 

A Comissão de Educação e Assistência Social hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência de 

qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por esta Casa. 

Assim, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana 
decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
20 de novembro de 2019. 

J~fL. SE 10 B"UM 
residente 

Relator 

W\A ;}V)/v'~ 
HIARA RANI RI BASSETTO 

Pwbçà,daPllá■ 
OOnGO&:if da BIIR. 
Dia oJ i lLJ. 1;;1 às 1s. :,ç o.. of-

DIREfORt,\oet LfBIIAJr«D 
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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 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente projeto, em 

Primeira e Segunda Discussões, em Sessões Ordinária e 

Extraordinária, realizadas no dia 25 de novembro de 2019, 

providenciar o encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da lei, arquive-se. 

Bauru, 26 de novembro de 2019 . 

Atendido o despacho supra, segue Autógrafo e Ofício, 

aguardando-se a publicação da Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 26 de novembro de 2019. 

~ t.i: ~\.V 

RONALDO J6sl: SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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SAO PAULO 
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• 

AUTÓGRAFO Nº 7405 
De 26 de novembro de 2019 

Altera o § 4° do art. 40 da Lei Municipal nº 
5.999, de 30 de novembro de 2.01 O. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Altera o § 4° do art. 40, da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro 
de 2.01 O, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 40 

§ 4º 

( ... ) 

( ... ) 

A Atividade de Trabalho Pedagógico será opcional ao 
docente até 31 de dezembro de 2.020. A partir do início 
do período letivo do ano 2.021 a Atividade de Trabalho 
Pedagógico será obrigatória a todos os Especialistas em 
Educação. 

( ... )." (NR) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 26 de novembro de 2019. 

JO ÉROB 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~~.'.~ 
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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• Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

Of.DAL.SPL.PM. 242/19 

Bauru, 26 de novembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os Autógrafos e os 
Decretos Legislativos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessões Ordinária e 
Extraordinária levadas a efeito ontem por esta Casa de Leis no último dia 06 de fevereiro de 2019: 

Autógrafo nº 
7396 

7397 

7398 

7399 

7400 

7401 

7402 

7403 

7404 

7405 

7406 

Decreto nº 
1866 

1867 

Referente ao Projeto de Lei 
de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre o Programa Parada Segura, que 
estabelece norma para o desembarque de mulheres, idosos ou pessoas com mobilidade 
reduzida no transporte coletivo urbano, em período noturno, no Município de Bauru e dá 
outras providências; 
de autoria deste Executivo, que altera a ementa e dispositivos da Lei nº 7104. de 10 de 
agosto de 2018, que dispõe sobre a limpeza de terrenos particulares baldios. espaços 
públicos - calçadas, casas e construções abandonadas ou desocupadas localizadas no 
perímetro urbano; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a transposição de recursos no Orçamento do 
Município, especificamente na Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural 
de Bauru - EMDURB; 
de autoria desse Executivo, que acresce os parágrafos 2° e 3° ao art. 15 da Lei n' 6365, 
de 17 de junho de 2013; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar bens móveis para a 
Associação Wise Madness: 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a ceder o uso de bens móveis de 
propriedade da Prefeitura Municipal á EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Aditivos 
aos Termos de Colaboração, repasse de recursos públicos municipais para as entidades 
esportivas do setor privado; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a transferir uma área de terreno da 
Empresa ACEBRAS FERRO E AÇO LTDA para a Empresa DG POLIMEROS LTDA-ME; 
de autoria desse Executivo, que altera o caput, incisos I e IV e § 1' do art. 24 da Lei n' 
7238, de 16 de julho de 2019 e dá outras providências: 
de autoria desse Executivo, que altera o § 4° do art. 40 da Lei n' 5999, de 30 de 
novembro de 2010; 

de autoria desse Executivo, que Autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno á 
Empresa E.C. RIBEIRO & CIA DE CONSTRUÇÃO DE CONCRETO LTDA, em regime de 
Concessão de Direito Real de Uso. 
Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 
de autoria da Mesa da Câmara, que dá denominação de Avenida SILVINO FERREIRA a 
uma via pública da cidade; 
de autoria do Vereador Fábio Sartori Manfrinato, que dá denominação de Praça 
LUCIANO DO VALLE a uma praça pública da cidade. 

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

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO G 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

ETTA 

GALLA 
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• 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 477/19 
P. 75.493/18 

Senhor Presidente, 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO 
PREF'Fl1'L-l"líAT fN 

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

Bauru, 28 de novembro de 2.019. 
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P. 75.493/18 

PROC. N2 2<-Vo / / ::) (;::_;...:- · 
FOLHAS ~ 1 ... 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.294, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2.019 
Altera o § 4° do art. 40 da Lei Municipal nº 5.999, 
de 30 de novembro de 2.01 O. 

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

Art. 1 º 

Art. 2º 

Altera o § 4° do art. 40, da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010, que passa a 
ter a seguinte redação: 

"Art. 40 ( ... ) 

§ 4º 

( ... ) 

A Atividade de Trabalho Pedagógico será · ai ao docente até 31 de dezembro 
de 2.020. A partir do inicio do período ivo do a o 2.021 a Atividade de Trabalho 
Pedagógico será obrigatória a todos Especialist s em Educação. 

( ... )." (NR) 

íil,, ~_, ·11:'l ~ 
ISA.B'ff"crusf1NA MIZIAR,;\ 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇAO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

D ANILO EIRO 
---urnaoTOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Cumprtda11 a• ,,exigências logafs 
bncamlnha-se o presente processo 
ao Serviço de Microfilmagem e 
Arquivo. 1 
Bauru '.P.~•-··lº··J... .. 1 .. ½~:-~0 

Diretoria d~lo Legislativo 


