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PJIBFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 79/2.020 
P. 133.303/2.019 

Senhor Presidente, 

Câmara Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria de \poio Legislativo 

O 6 MAR. 2020 

\ 

--·· S_'.?}J.Og 
ckv-i. -

-~: -·---
Bauru, 04 de março de 2.020. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelênci Prõ· o de Lei nº 14/2.020, que acrescenta e 
altera dispositivos da Lei Municipal nº 5.975, de OI de outubro .010. 

Atenciosas saudações, 

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

,\, 
D.A.L 
P/ leitura no Expediente 
da Sessã.> Ordinária do 
dia .Q,'l_j _:;: _q / _:?-o 
em, .'.""3 I. -

Anexos: Cópia das Leis Municipais nº 3.373/1.991, 5.975/2.010, 6.366/2~16; Cópi da Constituição 
Federal de 1988 - Art. 39, § 1°; Cópia do Impacto Salarial - Agente de Administração; Cópia do arecer Atuarial;
Cópia da Ata da Sessão Ordinária nº 09, de 02 de Dezembro de 2.019 -· CIPAR; Cópia da Relação de Evolução de 
Carreira - Agente de Administração; e Cópia da Declaração de Ordenador da Despesa. 
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f PROC. Nt <i, 1 XJ 
tFOlHAS ·w 

4 11 ,se 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 133.303/2.019 
PROJETO DE LEI Nº 14120 
Acrescenta e altera dispositivos da 
Lei Municipal nº 5.975, de OI de 
outubro de 2.010. 

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° Acrescenta o art. 12-A e os incisos I e li, o art. 12-B, o art. 12-C e o art. 12-D e os incisos 1, li. lll. IV à Lei 
Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, com as seguintes redações. 

'·Art. 12-A 

Art. 12-B 

Art. 12-C 

Art. 12-D 

Fica criado a partir da vigência desta lei o desenvolvimento na carreira. através do acesso. da 
seguinte fonna: 

I. Agente de Administração; 
11. Agente de Administração 11. 

O acesso é a passagem de um cargo para outro da mesma carreira. imediatamente superior, de 
acordo com as vagas disponíveis. 

A Secretaria Municipal da Administração, deverá, no mês de maio de cada biênio, elaborar uma 
relação com os nomes dos servidores aptos a acessar na carreira e publicar no Diário Oficial do 
Município no mês de junho. 

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

I. Possuir no mínimo 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo de Agente em Gestão 
Administrativa e Serviços - Agente de Administração~ 

II. Ter sido aprovado e homologado seu estágio probatório, no cargo Agente em Gestão 
Administrativa e Serviços - Agente de Administração. no ato da elaboração da relação: 

UI. 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 do Município de Bauru e maior idade." (NR) 

Art. 2° Acrescenta o inciso XLVIII ao art. 43 da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010. com a seguinte 
redação: 

Art 

Art 

. 3• 

''Art. 43 ( ... ) 

"XLVHI - 75 (setenta e cinco) cargos efetivos de Técnico em Gestão Administrativa e Serviços -
Agente de Administração II. 

O anexo lX da Lei Municinal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, nassa a viPorar com a seo:uinte redação . 
"ANEXOIX 

{ ... ) 
QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS· PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BAURU 
AREA CARGOSPCCS-GRADESALARIAL CLASSE ENQUADRADA 

TÉCNICO 
{ ... ) , ... ) 

AGENTE DE ADMINISTRAÇAO TÉCNICO EM GESTÃO c II ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 
( ... ) ( ... )" 

. 4• O anexo XIII da Lei Municinal nº 5.975, de OI de outubro de 2.010, nassa a viP-orar com a sei:,i1inte reda~ão . 
"ANEXOXIll , ... ) 

QUADRO GERAL DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS - TÉCNICOS 
CARGOSPCCS AREA LOTACÃO 

TECN!CO EM GESTAO ( ... ) ( ... ) 
ADMINISTRA TIVA E SERVIÇOS 

AGENTE DE ADMIN!STRA<.AO li 75 , ... ) ( ... \'' 



r PSIOC. Nt 5,!, / «) 
, F_?LHAS ~o.L;A 

PREFEITURA MUNICIPAL DEBAüiUf __ :: ... . 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 14/2.020 

Art. 5° As descrições do cargo referido no art. 2º desta Lei são as encartadas no Anexo 1. 

Art. 6º As despesas desta lei ocorrerão por conta das dotações próprias do orçamento vigente. 

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru •... 

• 

• 

2 



• 

• 

Í PR~C. Nll ___ s;..::::,,_ l,.,.J..,.0,..___ l 
, FOLH.AS___ . ___ fN.~:-..:-------:,ac~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO! 
DESCRIÇÕES DO CARGO 

CARGO: AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS· AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 
REFERÊNCIA: C I da Grade Salarial dos Agentes 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais 
ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo. 
CONHECIMENTOS: Básico em lnformãtica 
HABILIDADES: Habilidade verbal e escrita, cálculos financeiros. organização, atenção concentrada e coordenação viso-motora. 

Função essencial do cargo 
- Executar atividades administrativas e de atendimento ao público; 

Função Detalhada do cargo 
- Realizar procedimentos administrativos do Setor. 
- Elaborar oficias, memorandos, despachos, relatórios, etc. 
- Imprimir e fotocopiar documentos. 
- Realizar trabalhos de digitação. 
- Conferir, organizar, localizar e arquivar documentos . 
- Criar e organizar arquivos eletrônicos. 
- Controlar e movimentar documentos/processos. 
- Realizar. organizar e atualizar cadastros ou recadastramentos de dados. 
- Realizar controle de agendamentos, escalas e demais documentos diversos. 
- Solicitar materiais necessários ao Setor. 
- Atender ao telefone e ao público interno e externo. 
- Encaminhar pessoas aos locais solicitados. 
- Receber e enviar informações por correio eletrônico. 
- Auxiliar no controle de visitantes, através de registros e quando necessário, no controle e recebimento de ingressos. 

CARGO: TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO li 
REFERÊNCIA: C I da Grade Salarial dos Técnicos 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais 
ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo. 
CONHECIMENTOS: Legislação pertinente à atividade e básico em infomiática. 
HABILIDADES: Dinamismo, habilidade interpessoal, cortesia no atendimento ao público, trabalho em equipe e raciocínio lógico. 

Função essencial do cargo 
- Executar, organizar e acompanhar rotinas administrativas; 

Função Detalhada do cargo 
- Acompanhar e coordenar a prestação de serviços técnico-administrativos; 
- Adotar medidas necessárias para a reposição de servidores diante de eventuais faltas, férias. entre outros; 
- Arquivar e localizar documentos; 
- Atender reclamações, repassando-as para o superior, tentando solucioná-las; 
- Atender publico interno e externo por telefone ou pessoalmente, registrando sugestões próprias ou de outros, sobre os mais variados 

aspectos pertinentes à seção: 
- Auxiliar no desenvolvimento de planos, pr~jetos, minutas de projetos de lei, minutas de regulamentos e estudos nas diversas áreas da 

Administração; 
- Auxiliar no planejamento e acompanhamento de projetos; 
- Controlar a frequência/ponto dos servidores; 
- Controlar entrad.a e saída de documentos; 
- Digitar e fotocopiar documentos, quando solicitado; 
- Elaborar e apresentar relatórios, propostas, requisitos e docwnentação, de acordo com Leis e regulamentos de interesse público: 
- Elaborar estimativa de custos de produtos e serviços; 
- Elaborar impactos salariais, oficios, memorandos, despachos, etc; 
- Elaborar pesquisas de preços /orçamentos para aquisição de produtos e serviços; 
- Elaborar relatórios técnicos e emitir manifestações em assuntos de natureza administrativa; 
- lnfonnar servidores e público em geral sobre procedimentos, o funcionamento e projetos do local de trabalho; 
- Realizar e divulgar projetos e programas desenvolvidos na área em que trabalha; 
- Realizar encaminhamento dos documentos ao órgão ou profissional responsável; 
~ Realizar a folha de pagamento; 
- Registrar produtividade; 
- Realizar agendamentos diversos e seu controle: reuniões, perícias, entre outros; 
- Repassar dados para a área de estatística; 
- Solicitar materiais necessários ao setor; 
- Executar demais atividades inerentes à função essencial do cargo. 
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ESTADO DE SÃO PAUW 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

-EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS-
04, março, 2.020 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso Projeto de Lei que. uma vez 
aprovado. instituirá a carreira aos servidores municipais efetivos ocupantes do cargo de Agente de Gestão Administrativa e Serviços -
Agente de Administração, previsto na Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS 
da Administração. 

Como é sabido, é uma reivindicação antiga e justa dessa categoria de servidores, inclusive fizeram abaixo assinado e 
enviaram ao Chefe do Poder Executivo. requerendo a transformação do cargo de Agente de Administração para Técnico de 
Administração, nos moldes que foi realizado pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE, através da Lei Municipal nº 6.366. 
de 17 de junho de 2.013 e pela Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (FUNPREV). através da 
Lei Municipal nº 6.807, de 22 de junho de2.0l6. 

Cumpre-nos esclarecer que antes da implantação da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.01 O. que instituiu 
o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Administração. a Lei Municipal nº 3.373, de 29 de julho de 1.991, cm seu Anexo 1V. 
estabelecia que os cargos efetivos de Auxiliar de Administração, Agente de Administração e Técnico de Administração faziam parte de 
uma única carreira e tinham seu desenvolvimento na carreira por meio de concurso de acesso. Mas com o advento da Lei Municipal nº 
5.975, de OI de outubro de 2.0IO. os cargos de Agente de Administração e Técnico de Administração passaram a ser isolados. providos 
somente por concurso público, o que não ocorreu com todos os demais cargos da mesma lei citada. que foram transfonnados em um 
único cargo. 

Assim o presente Projeto de Lei. propõe a criação de 75 (setenta e cinco) cargos efetivos de Agentes de 
Administração II e a instituição de uma carreira para possibilitar o acesso dos servidores ocupantes do cargo efetivo de Agente de 
Administração para o cargo efetivo de Agente de Administração 11 desde que cumpridos as seguintes condições mínimas: possuir no 
mínimo 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo de Agente em Gestão Administrativa e Serviços - Agente de Administração; ter sido 
aprovado e homologado seu estágio probatório. no cargo Agente em Gestão Administrativa e Serviços - Agente de Administração. no ato 
da elaboração da relação; obter conceito satisfatório nas duas últimas avaliações de desempenho; para critério de desempate, será 
considerado o maior tempo de serviço no cargo, maior tempo de serviço público no Município de Bauru e maior idade. 

Cumpre-nos esclarecer que o§ 1° do art. 39 da Constituição Federal, estabelece que a União, os Estados. o Distrito 
Federal e os Municípios poderão no âmbito de sua competência, instituir planos de carreiras para os servidores da Administração 
Pública. 

Cumpre-nos esclarecer também, tem o objetivo de contemplar a solicitação da categoria. valorizando os mesmos. 
assim como a viabilização do aprimoramento constante do servidor e promovendo uma melhor prestação de serviços à Administração 
Pública em respeito ao principio da eficiência. 

Há que se registrar por fim. que os 75 (setenta e cinco) servi es ente se desenvolverão na carreira, após a 
elaboração de relação pela Secretaria Municipal da Administração e publicada n iário Ofi ·ai do Município no mês de junho de cada 
biênio e tão somente a partir desse mês que os servidores aptos ao desenvolviiy nto serão con ados e terão os prazos estabelecidos em 
lei para a apresentação da documentação. / 

·' 
Cumpre-nos destacar ainda, que o pr•,_.,,..~,;;or,je~~-;-::;--;:::i 

102.550.69 (cento e dois mil. quinhentos e Cinquenta r · e sessenta 

Destarte, pela relevância 

Atenciosas Sauda s, 

i acto financeiro de aproximadamente RS 
ê. 

er.\..Q,. 

= 
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llTAOG Dl llO PAUL.li 

P.3288/91 

LEI 111 3373i: Di> 29 DE JUUIO DE :,1991 

Insti tul o Í'egime juridU:o únJ.co, 
cria,o quadro de cargos, fixa _ os 
cr1ter1os para a compatibili~açao 
dos quadros e_x1stimtes, reformu ,a o 
sistema de cárreira e 1nst1tu1 o 
sistema retribuitÓrio. 

·' 

J_---,, .._ ...... 1-• 

\..• 

,Xt- ' . 

.... 
e... 

, 

_/ 

Engenheiro ANTONlO.IZZO FILHO, Prefeito Municipal ae 
- - 1 Bauru, Estado de Sao Paulo, faz saber que a Cemara Municipal aprovou e 

e~· ,;anciona e promulf:A a seguinte lei: 

CAPfruLO I 

to REGIIIE .JURÍDICO ÚNICO 

IArUgo 11 
1 

A partlr da vigência desta lei, no âmbito, do Municipío, 
das aut,rquias e fundações pÚblieas, somente se .adlllit! 

1 
1 

l 
• 1 • 

ra ser1(idores para ocupar cargos criados por lei, sub~ 
tidos a~ regime jurid1co estatutir10 e providos m!N!i"!! 
te c_oncurso pÚbl1co de provas o_~ de provas e t!tulos, 
ressalvados os cargos de conf1anna, na ro,::má da lei._ 

I " I - • j Per:.;~o unico - Nao se aplica o disposto nes'te artigo as pessoas contra 
' -

tadas para atender necessidades temporárias de excapci2 
nal interesse público, cujo regime será o do Consol1d~ ., 
çao das Leis do Trabalho. 

1 
Artigo 2• - O Municipio, as autarquias e fundações pÚbl~cas poderão 

1 

1 • 

contratar pessoas para atend§r necessidades1 temporárias 
de excepcional interesse pÚ~iico, nos casos 1 de: 

l - calar.,idade pÚbl1-ca ou _de comoçiíc ,h)t<:rn;::; 

II - ca.npanhas de sa~de pública; ,. 

·111 - ex~cuçau lte 'S1n'11iço,, absola~a,bente a-ensitêrlH 8' 

de necessiqade' e'sporádica; · 
IV - ex·ecuç-ão díreta de obr~ det•1rminada; E? · 

V - convênios e contratos eeleb:;ados com entidades 89. 
vetflamenta1s. 

1--~ 
lc..-
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Artigo 3• 

Vetado. 

DE BAURU 

\PROC- N
1 

FOLHAS 

As contratações para os casos especificado~ nos incisos 
Iam ser-ão feitas mediante processo seletivo simplif_! 

1 • 
cado, se houver tempo, por prazo determinado e m3Jt1mo 
de 6 (seis) meses, compatível com cada situação. 

É vedado o desvio de ~unção de pessoa contratada na fo~ 
ma dos incisos I, II e V do artigo 22, bem como sua r,!_ 

contratação, sob pena de nulidade de contrato e respo~ 
sabilidaGe administrativa e civil da autor1~4ade contr~ 

tante ª 

As contratações para os casos especificados nos incisos 
lV e V serão feitas mediante processo seletivo pÚbl1co 
e por prazo determinado ·igual à duração da obra~ dos 

convênio5 ou contratos, observado o máximo de 2 (dois) 
anos. 

A posse e~ cargo público sera prece.dida de completa ins 

peção médica, cujo laudo elaborado por médicos de servi 
ço pÚOlico municipal ou por ele credenciados, constará 

do prontuário do servidor. 

~ará.grafo Único - Para ser contratada nos termos do artigo 22, a pessoa 

deverá apresentar atestado de que goza de boa saúde, 

fornecido ,por médico, ressalvados os que atenderão aos 

serviços <:specif'icados nos incisos IV e V do "caput 11 do 

mesmo artigo, que· deverão ser inspe,:ionados por médico 

do Município Otl por ele credenciado. 

A~tigo 

CAPÍTULO II 
DOS QUADROS DE PESSOAL 

Os quadros de pessoal da administração direta serao 
constitui.dos na forma dos anexos e di' · í .. - "d ,spos çao j esta 

1 

lei. 
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Artigo 51 

: Artigo 

1 • 

§ 

§ 

:Artigo 7 • 

' 
1 ' 1--· ... __________ _ 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAU,RU 

1 $;•----.-~..---...:::S;.;;;31'"'/ J,.._,1.,__\ 3373/9l 

lS1AOO oi sAo ••u~o 

- Os quadros a que se refere o. artigo anterii:ºr compree!! 
dem: 

de Cargo~ Efetivos. I - Quadro Permanente 
(QPCE). Anexo I e 

II - Quadro Permanente 
(QPCC). Anexo II 

I-A.: ' 1 -de Cargos em Comi-ssao 
' ' 

1 -III - Quadro de Carsos e Emp~egos em Extirçao 

(QCEE). Anexo III l 
- Os cargos efetivos serao pro~idos, em pri ~ira investi 

, • 1 
dura~ mediante concurso publico, e nas formas de provi 

• 1 
mento derivadas, conforme as regras proprias de cada ca 
so. 

O concurso sera de provas ·ou de provas e tltulos, 
conf'orme a natureza do cargoª, 

As regras de inscrição, de organização, realização e 
' 1 -avaliação das provas e tÍtulo's e i::1ass1ficaçao dos can 

l 1 -
didatos aprovados constarão de edital divul&:ado . ' ' no D1ario Oficial do ·Municipip. 

J " ' O concurso terá validade de ate ~ (dois) anos, podendo 
• 1 ser prorrogado por igual peribdo, e dentro do prazo de 

validade os candjdatos serao Chamados pela ordem de 
classificação. 

Aos deficientes risicos será reservado num rode 5~ de 

vagas, conforme dete~mina a Lei nQ 3255. 

Vetado. 

1 .. r .. t Os cargos em corn1ssao, de liyre nomeaÇaa e exoneraçao 

pelo Pref"ei to, nos termos da ;Lei Organica Ido Mun1cÍpio 

especialmente em seu art;1go 781, corresponde~ às funções 

de ~ireção; assessoria e assistência'. siti'ladas flOS dJ:ve1o superior 
e rred.io. : j 

1 
1 

j 

1 

i 
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: § 3' 

"i 
'§ 4' 

~rtigo 

1 

Artigo 
•; 

g, 

·-·•------·-t-· ... 
- P~EFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU 

!51&00 DE IAD PAULO 

3373/91 -4-

Os cargos de auxiliares diretos da Prefeito, Secretário 
1 

Municipal, Administrador Regional e Diretor Distrital, 
1 

equipa!"am-se aos cargos em comissão par~ os efeitos 

retribuitÓr1as desta lei. 

As posições de chefia e supe~isão serao representadas 
1 -por ~unções de confiança, exercidas mediante designaçao 

do Secretário Municipal. 

Os cargos de direção 1 assessoria e assistência terão 
- . 1. 

denominaçao generica seguida de parte especifica indica 
. 1 -

tiva da unidade organizaeional, a que perten::cm ou de e§. 

pecializ~ção funcional, 

Vetado. 

CAPÍTULO XII 
DA COMPATll!lLIZAÇÃO DOS QUADROS ATÚAJ:S 

COM 05 CRIADOS POR ESTA LEI 

Os atuais empregos e funções s~jeitos ao rcgi~e celetis 
• 1 , -

::s~ ext~anumerarlo ficam tran;formados em l~argos publi 

Fica.11 :submetidas ao t"egimc insti tu.ido por e ta lei I na 
, ; 

qualidade de servidores publicas, os servidores da admi 

nistração direta, autarquias municipais 
1
e :fllndaçõe; 

pÚbl icas 

de 1971 -

regidos p~la Lei ~-9 157~• de f 7 de rnai~ 

Estatuto dos Funcionarios Publicos do Munici 
1 -

pio de Bauru, pela Lei n• 386/~4 Regulamento dos Ex 
1 -

tranumerários e pela Consolidação das Leis do Trabalho 

1 (' • 

Os contra~os temporários,f de aCordo com.a·tei nª 3117, 
. 1, 

de 6 de outubro de 19B9·, em vigor na data da promulg!! 
,t 

çao desta lei continuarão ":igindo at~é seu termino. 
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[STADO DE SÃO. PAULO, 

nr -3373}91 

Os contratos individuais '.de ·trabalho, exceto O$ 
, ; 1 

do paragrafo anterior, se extinguem automaticamente P! 
- - 1 • l la transformaçao dos empregos e flJnçoes e~ cargos pub l. 

cos, ficando assegurada aos respectivos ocupantes a COE 

tinuidade da contagem do tempo de serviço,\ para os d!, 

i . ' 1 
rei tos insti tu dos pelç regime es':atutar10 .. 

i 
Os servidores contratados pelo regime dà),consolidação 

- l • das Leis do Trabalho poderao optai• pela permanencia ne! 
• 1 l • 

se regime, vindo a formar um ~uadro destinado a extiE 
ção. 

O prazo para opção sera de 3oj dias a cantar da public! 

ção desta lei. 

- - • • . 1 
Apos a cessaçao da assistenci~ medica ao servido~ cel~ 

• l 
tista, pelo INAMPS, o Poder Publico Municipal fica obri 

• 1 J 
gado a fornecê-la atraves do ~EPRé'M-Serv1ç · de Pr~vidên 
c1a dos Municip1ários. 

Para o enciuadramento dos atua}s se.rvidores serao 
vados os seguintes critérios:! 

I - Nenhum servidor deverá;fic&r em situação 
r1or à que ocupa hoje~, '1. 

l' 
II - Para o enquadramento déverâo ser considerados: 

1 . 1 
de a) tempo de serviço na.Prefeitura Municipal 

, 1 
Bauru, suas autarquias. fundações ou quaisquer . ' . 
outros Órgãos da ad~inistração iôdireta do M~ 

niCÍpio; ; . !I , 

b) car~o efe-ttv.o 01..: em~rego que ve~ ocupando _em 

carater permanente, ;com as respeltivas f'trlçoes 
e tempo em que as e~erce; l r 

, T • • 

e} padrâ0i atual de vencimento;e · ' 

d) varl tagens pessoaÚ, 'quando ho11ve '. 
• 1 11 

IIl - Para os cargos escalonados em carreira o e~ 
d • . - 1 -

mente obe ecet"a o temp~ de exerc_~ci~ na respectJ._ 
va carreira·, da seguint,e forma: · 1,: 
menos de 5 anos ~ nível. li cie· S a me1;;0s de 15 

i · · li anos~ n vel Ilt e, de 15 anos em diante, nivel 
. ' . 

II't, quando houver. 1 
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! i 1 
IV - Quando a nomenclatura for mantidar ·.feito o enqu! 

1 dramento no nivel adeq~ado, 'a pos1~ão na f'ab;a . \ 
sera coino se pelos ano~ de S'ervi~~. \~ servi~or tl_ 
vesse merecido todas as p~ogressoes, isto e: 

3 anos= B, 5 anos .. e:, etc. 'j!i 
' 1 . 

V - Quando a nomenclatura for alterada',; o enquadr,! 
• ' l -mento sera no cargo tr~nsformado e pas condiçoes 

' . 1 
da regra anterior. j , j . 

VI - Quando o cargo ror suprimido, o en~~adramento s~ 

ra no cargo de maior afinidade func
1
iona1, em C,! 

. I· -
tegoria corresponcler.tei e nas condi_çoes da regra 

1 IV. 

VII -
1

0s atuais servidores q~e 

• ! 
ri 

estão afastados de seus ,. 
cargos ou empregos e no exerciclo de cargo em co 
missão serão er.quadrad~s no cargo e~etivo confo; 

. I' 
me as regras aqui estabe1ecida5, contando o te.!!! 

• < -l 
pode eAercic1o do cargo em comissaq. 

VIII - Os cargos em e~ttnção Serão ~nquadr~dos em nível 
1 l 11 

adequado e mantido em quadro 'separad.o. 
- • 1 

IX - Os servidores afastadoey serao enquadrados conto~ 

·me 

do 

a situação em 

afastamento. 

que s~ encontravam por 

CAPÍTULO IV 
DO PLANO DE CARREIRA 

Seção I : 
! 

Das Carreiras 
' ' 

ocasião 

1 ' -Fica instituído o sistem~ de carreira na a ministraçao 
• ; 1 ~ 

publica municipal, destinado a: organizar o~ cargos p~ 
• '1 

blicos de pt'Ovimento efetivo e:71 planos de c·arreiras.fu!! 
• ' - 1 d.amentapos nos principios de qualificaçao , •profissione.1 

• ' ·1-, 

e de dcSempen~o, com a finalid~de de ass~g~rar a cont! 
nuidade da açao administrativa, e a efi.cienfia do serv! 

ço pÚbl ico.' ! .: f I 1 j \ 

; l 
• . 1. 

Os cargos publicos de provimento eretivo scrao seriados 
. '1 

err. orde:n crescente de dificuldade 1 l"'espor;i.sabil1dade, 

li: 
lr-

,. 
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§ 

3' 

§ •• 

Artigo 14 

Artigo t5 

Artigo 16 

dentro de uma linha de formação protissio.nal ou de 

grupo ocupac1onal. 
um 

Na seriação dos cargos serão ~onsiderados;.j}para ereito 
de determinação da dif'iculdad~, a escolari.da<1e e a exp! · 

1 • • 
riênci.a minimas para o seu bom deser.1penho, e para ete,! 

to de determinação da responsh'oilidade, a responsabili

dade geral. responsabilidade especial e o nível hierár, 
quico. 

i 
• d 1 P~r linha de fo~çao profissfonal enten erse a form~ 

çao ou capacitaçao, em graus crescentes dentro de um 
campo eSpeclfico de conhecimeritos e suas ae11cações, e 
por grupo ocupacional aquele que reune atividade& pr~ 
fissionais afins, quanto à natureza de trabalho ou ao 
ramo de conheci~entos aplicados. 

.1 
Os cargos que nao 
gos isolados. 

podem ser s~riado~ constituem os 
1 ' 1 

Na s~riação do5 cargos, estes poderãO conservar a den2 
minação seguida de algat'-i~mos romano·s, em ordem cresce!!. 
te, ou ter denom1nação diversa e adequada a cada nivel 
de série. 

- As carreiras do serviço público municipal ~e Bauru são 
as constantes do anexo IV desta lei .. 

Seção 11 
Do ingresso na carreirà 

l 
' 

Os cargos de provimento e!'etiv:Ó do set"viço pÓblico mun_! ' . 
cipal são acessíveis aos brasiieiros, COÇI idade ~inima 

. ' ' de 18 anos. no gozo de seus di~eitos politic-0s e ~uites 
com suas obrigações militares e eleJtorais. · 

- O ingres~o na carreira será 
inicial da série e me61ante 

ou de provas e titulos. 

. j 
no lrime1,r~ pad1ã.o do cargo 
concurso publico, de provas 

' 
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17 

18 

19 

20 

Seção III 
Do O<;senvolvimento na carreira 

O desenvolvimento na carreira com~ça ap6s o cumprimento 
; li 

do estágio probatório de 24 (vinte e, quatro) meses, : r' 
quando o servidor f'or confirmado no cargo, meditante 

os resultados dâ avaliação de des~mpenho. !· 
1 
!, 

- O desenvolvimento na carreira ser~ f'ei to por ji ·~rogre! 
sao, acesso e transposição. li 

! 
' - . ' - Progressao e a passagem de um graV a ootro na ~esma r~ 

.. ~ 1 .. d ferencia mediante resultado favoravel na aval1açao e 

desempenho. i J! 
1: 

• 1 
A primeira' progre·ssão podera ocorrer quando oi.servidor 

; • h 
completar 3 {três} anos de ef'etiv;o exe~icio ~.º cargo. 
Z entre os graus "B 11 e "l", o intJr:stic10 também poder~ ' ,, 
ser de 2 (c;'lois) anos. t 

Vetado. 

Acesso é a passagom de um cargo pdrs outro.de 1
1

, referê~ 
eia imediatamente superior na respectiva, serie .. 

• 1 

: j 
O acesso e aberto na ocorrência de;vaga ~ pode~~o COE, 
correr todos os ocupantes dos carg!)s imediatame'nte aba,!. 
xo. na série. f. 

' 1 
O:s candidatos ao acesso serao se1eC1onados e cl'ass1f1ca 

1, -
dos e as vagas serão preenchidas p~la ordem de classif! 

1 caçâõ. 

Não há intersticio para o acesso•\ obser;vado o ·'contido 

"·º artigo 17. 

F 
1 
i 

,. I· 

i 

1 
1 
1 

' 
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1 § 40 

§ 

Não havendo servidores 
acesso de determinada vaga 
curso público. 

Vetado. 

' 1 
para 

1 
es:ta 

o preenphimento 
sera preetjcnida por 

1 

1 

1 

por 
CO!!, 

Artigo 21 Nas ca~reiras do magistério o. acesso segue as regras do 
artigo anterior, ,com as seguti,.tes P<;1rticul,aridades: 

Artigo 

1• 

_§ 

3' 

l - Veta.do. 1 

' 1 II - o acesso ao cargo de Diretor em cada'.•eubsistema , 
• 1 ' e aberto a todos os professores com mais de cinco 

• 1 1 
anos de efetivo exercicf o no cargo de prc,f'essor e 
portadores do diploma de Pedagogia, com habilita 
ção especifica em Admin:lstrac;ão Escolar. -

III - O acesso ao cargo de Co~rdenador de Área é aberto 
1 ' a todos os professores ~o sistema municipal de 

educação, com pelo mcno+ 15 tquinze)J anos de ers 
t1vo exercicio no magistério fflunictpàl e com habi 
li tação correspondente. I • -

' 

22 - Transposição é a passagem de: uma carreira para outra, 
mediante reserva de 5°" (cinqJenta p'or cento) das vagas 

• • 1 
em todos os concursos publicos. 

1 

' 1 

Os servidores que co~correrem fà t~anSposição serao ela§ 
s1ficados em lista separada dqs demais candidatos. 

A chamada dos candidatos ser-á al:ternad-,, . começando 
pelos servidores. A Divisão d~ Pessoal man~~rá o regi! 

- 1 •• • tro das transpo~i.çoes, em cada carreira, para observan 
eia da ordem durante o periodo1 de validade \do· concurso: 

• 1 
igual para as duas listas de classificados. 

Para co~cor~er a transposição p servidor deverá cumprir 
o intersticio de 2 {dois) anos

1 
de exercício no mesmo 

cargo. 1 
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1

Artigo 23 

, I - 1. • 
Não havendo candidato & tran~posiçao ou sendo o numero 

1 . 1 ) de aprovados inferior a 50" (p1.nquenta por;- cento das 
vagas ocoI'ridas no prazo de v'alidade do ctjncurso, as V,! 
gas remanescentes serão preenbhidas pelos 1candidatos ex 

ternos. O mesmo princlpo será[observado s~ ocorrer Bi 
- 1 tuaçao in\/ersa. · 

CAPÍTULO V 

DO SISTE!IA RETRIBUITÓRIOI 
1 

l 1 Seção 

Da~ escalas de vencimentÇls 
1 

Fica inst! tu ido o novo sistc(Jla retribui tório dos serv.!. 
1 " dores munjcipais, conror1ne es9a1as de paõrpes de venc! 

mentas para os cargos efetivos e em comissão, const8!!. 
• 1 

tes do anexo V. 1 1· 

I - Tabela 01 - Cargos efet1vos com jorn~da normal de 
8 horas diárias ou 40 se~anais ~ as 

1 : 
com jornada~ direrenciadfs por lei. 

II - Tabela 02 - Cargos efetivos com jornâda reduzida 
1 • 1 

para seis horas diarias 9u 30 sem~ 

nais. 1 • ' 

rr: - Tabela 03 - Cargos em cimissã?. 

Parâgraro Ímlco - Independentemente da f'ormação prof'iss1oria1 de cac!a 
• 1 - 1 

24 

um, os cargos de nivcl superior, no ambito da adminis-
- - 1 i-traçao municipal I terao sempre, o me::.ma pad~ao inicial,-

respeitadas as jomadas diferenciadas de trabalho, 

por lei. Havendo reajuste no p~drào inicia~ de qualquer 

cargo desse nivcl, o benerlctoll estender-se-'.á automat1ca 
1 -

mente~ aos demais cargos, 

1 

Para .fins desta lei, a escala 6e padrões de'. vencimentos 

compreende as referências ~ os graus,· obede<:?idos 
os seguintes conceitos: 1 

I - referéncja é o slmbolo lndicativo da class1fica
idcnt1r1cada i:ior' algarismos 

1 

çao do 

arábicos; 

cargo, 

... I 
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.. 1 l "' II - graus sao valores fixados para cada. re1'erenc1a e 
1 . 1 

identificados por letras maiusculas'em ordea ai 

1 
1 -

taoéticaj I 
Ili - padrão de vencimento éjo valor corr,spond.ente ao 

- ' 1 conjunto de re~ercnçia e grau, 

- Na composição d.a escala de v ncimentos sera observado 

o seguinte critério: ! ! 

I - nlvel básico~ referênc~a;·l a lo, cdm diferença 
1 1 

de l°" (dez por cento) entre uma e Outra; 
• , - 1 ! Il - nivel medio: rererencias 11 e 12, inlcialldo cota 

1 ; • 
15, (quinze por cento) acima ea reterenc1a 10 e 

guardando uma diferenç~ de 15~ (qui~ze por cento) 

en,tre uma e outra. ! ' 
III - nivel superior: referência 13 e 14~ iniciando 

com 10($ (cem por cento) acima d.a ref'erência 12 
1 

e guardando uma diferença de 2°" (vihte por cen-

to) entre uma e outra.. ] 
1 

- Cada referência terá 9 (nove),graus, com uma diferença 

de 5~ (cinco por cento) entre um e outro. 

- Para os cargos efetiv-os as referéncias vâo•de OI a 14 
1 

e para os cargos em comissão, ide l2i a 18. '_ • 

- A escala de vencimento dos caÍgos em com.is~ao tera p~ 

drÕes ti~os, observando a seguinte progresJão: da ret! 
• ' 1 • ' 

r~ncia 12 para a 13 e. diteNnç,a set>a de 10°" (cem por 

cento) e da referência 13 à re
1
rerênc.ta 18 ~ diferença 

entre uma e outra será de 2°" !cv;inte por ce.nto). 
t 

Seção XI 
1 -

Das vantagens pecuniártks· 
1 a ,_ 

~ A~t1go 25 - AlP.m do vencimento, serão pagaS ao servidor as seguin-

tes vantagens pecuniárias: 1 

... I 
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- As indenizaqÕes não se 1ncot.poram ao vencimento ou pr~ 
1 

vento para qualquer efeito. : 

- A sexta-parte• as gratificaç1ões e os adicionais inCO,! 
' poram-se ao vencimento -õ'u p'tovento nos casos e cond! 

çÕes indicados pela Lei Orgâ(lica do MunicÍpio, 

Subseção I 

Da sexta-parte 

Artigo 26 - Ao completar 20 (vinte) anos! de efetivo exercicio o 

servidor terá os seus vencimhntos acrescidos da sexta 

parte. 

Subseção II 

Das gratificações, 

Artigo 27 - Ficam estabelecidas as seguirites gratificações; 

I Gratif'icagão de função , 

II I Gratificação natalina 

III - Gratificação por produtividade 

Artigo 28 - Aos servidores que ooupam os 1cargos ou exercem Cunções 

Ô de confiança serão pagas gl"'a~it'icaçÕes. c~culada da 

seguinte forma: 

I - Para os cargos de conf'i,ança a gratificação será 

um percentual do padrão: de vencimentos do respt~ 

' tiva cargo, assim escalbnada: : 
' . 

- Assistente Ad.~in1strat1vo, Assistente Técnico. 
Assistente de Direção• de Ensino, Secretária de 

Secretaria, secl"'etárià de Gabinete.eSecretário 

Mun1c1pal .•••••••.•••...•..••.•..••.•... : . so;, 

1 
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- Assessor Administrativo. Aaseasor Técnico 
1 

e Secretária d9 Prefeito ••••••••.•••• 35• 

- Diretor de Divisão. Assescor Admin1st~ati 

vo de GabineteJ Administrador Regional ; 

Diretor Dietri ial. .......... , ......... 25" 
' 

- Diretor de Depártamento, Assessor Técnico 
1 

de Gabinete, Chefe de Gabinete e Diretor 

d.e Escola ...•.•••••••••••••...•..• , , • 3°" -· 
II - P~ra ~uriçÕes de conr1snça a gratificação s~ 

rá um percentual do padrão de vencimento do 

servidor, assi~ graduado: 

- Chefia e Supervisão ••••••••.••••••.•• 3°" 

- Encarregado de Turma •••••••.••••••••• 2°" 

- A grat1!1caçã.o mínima para os ser.,ridores que ocuparem-

ª função de Chefia ou Supervisão será de trinta por 

cento (3o,E,) de. referência dez {10). 1 da tabela para jor 

nada de oito (8) horas~ e 1 para &queles que ocuparem a 

função de Encarregado de Turma, será de vinte por cen, 

to (20%) da mesma refenncia. 

- As Secretárias de Departamento equiparam-se as Chefias 

de seçao . 

Artigo 29 - Aos servidores será paga uma grat1r1ca;ão natalina,CO! 

respondente a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que 

§ 

§ 

o servidor fizer juz no mês de dezembro. por mês de ! 
xercicio no r-espectívo ano. 

A fração igual bu superior a 15 (quinze) dias seraº<>.!! 
siderada como mês integral. 

A gratificação sera paga até o dia 15 ~quinze) do 

de dezembro de cada ano. 

Havendo disponibilJdade financeira poderá ser feita 

.. ,/ 

mês 

a 

s,lrb 
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a antec1pação de SOi (cinquenta por cento) dessa grat! 

ficação, por oeasião das férias, se o servidor 

rer no mês de Janeiro. 

- O servidor exonerado perceberá sua grati!icaçâo natal1 

exercíc10, calcula-na, proporcionalmente aos 

da sobre a remuneração do 

meses de 

mês da exoneração. 

- A gratifica~ão natalina não será considerada para cál 

culo de qualquer vantagem pecuniária. 

Artigo 30 - Os Auditores Fiscais Tr"ibutários terão a 1ratif'icaçâ.o

de produtividade nos termos da Lei n1 3265, de 19 de 

outubro de 1990. 

SulJseção III 

Dos adicionais 

Artigo 31 Ficam estabelecidos os seguintes ad1ciona1e: 

I - Adicionais de Insalubridade e periculosidade. 

II - Adicional por condições adversas. 

III ·- Adicional de. motorista. 

IV - Adicional noturno·. 

V - Ad.,!cional por serviço extraordinário. 

VI - Adicional de tér1as. 

VII - Adicional por tempo de serviço. 

VIII - Adicional de Jornada. 

Artigo 32 - Aos servidores Que exerçam tarefas consideradas ineal~ 

bres ou pe~igosas, nos termos das Normas R:gulamentadE 

ras NR-15 e NR-16 do Ministério do T~abalho. sao pagos 

1 ' 
Ty 

os seguintes adicionais: 

1 - de insalubridade, de.10, 20 e 40, {de~. vinte e 

quarenta por cento} da referência 01, da tabela -

para Jornada de oito (e) horas. 

ll - de periculosida:ie, de 3°" ( trint.a por cento) do 

respectivo padrão de vencimento. 
• •• I 
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2• 

- o Serviço de Segurança e Higiene do Trabalho da Prete! 

tura preparará nlação das atividades insalubres ou P!, 

rigosas com a graduação dos riscos~ para efeito de con 

cessão do adicional de insalubridade. 

- O servidor que f'izer Jus aos adicionais de tnsalubrid,! 

de e per1culos1dade deverá optar por um deles • 

- o direito ao adicional de insalubridade e periculosid!, 

de ceSsa com a eliminação das condições ou dos riscos 

que deram causa à sua concessão ou com o afastamento -

do serviOor dessas atividade$. 

Artigo 33 - Aos servidores que trabalham em condições adversas. ª1! 

sim entendendo o trabalho sob pressão, hor.árto de reV!, 

zamento e plantões, tr..balho a céu aberto com grande 

esforço físico e trabalho noturno sem abrigo e traba-

100 de educação de exc~pcionais, sera pago um adiclg 

nal calculado sobre o respectivo padrão de vencimento, 

conrormc escala abaixo: 

I - Trabalh.O em Pronto Socorro .•...••••••••••••• 3°" 

Il - Trabalho em Coleta de Lixo ..•..••••.••.•.••• 30, 

III .:.. Trabalho de pavimentação asfáltlca .•...•. · ••. 3°" 

IV •- Tral>aJho de vigilância ootuma eon praça p.t>lica. •••.• 2o,I 

V - Trabalho em classe de ensino de e,cepciooais ......... to,1 

VI •· Trabalho de coveiro .....•.... , .•••....••..•• lOS 
-:;,._,,j\,,.4.o,-0 h:. ~,,.pi~ .l ~?"'1.,/"\:5 

- O servidor que perceber o adic!onal referido nos inc! 

sos I a VI do "caput" deste artigo, por mais de cinco 

anos ininterruptos ou dez intercalados, !ará jus, por

ocasião de seu afastamento ou aposentadoria, a incorp~ 

t'açâo desse. vantagem ao seu venc1rn_ento~ salário ou t"!_ 

muneração. 

A percepção do adicional por condições adversas exclui 

os adicionais de insalubridade, periculosidade e de m2 

torista. 
• •• I 

_] 
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Artigo 34 Aos motoristas, dado a diversidade de veiculas, 

serão pagos os adicionais a seguir relacionados,calcul! 
dos sobre o respectivo padrão de vencimento: 

1• 

§ 

Al'tlgo. 35 

l - Motorista do Prefeito ..•...........•........ i12" ! 

li ·- Motorista de Ambulância ..•...•....•...•••••• l°" 
10!11 III - Motorista de Ônibus •.••••.•••..•••••..••..•• 

IV - Motorista de caminhão ••.•••.••••.••••••••••• ª" V - Tratorista .••••..••.••.•......• , .•....•• , • • . ª" 
Vetado. 

o adicional referido neste artigo nao e.1tclui outro.s ad_! 
ciona1s a que o motorista faça jus, nos tel"fflos desta 
le:L, exceto os de condic;ões adversas. 

Os serv.ldorcs que trabalharem re&ular ou eventualmente 
no periodo compreendido ~ntre 22i (vinte e duas) horas 

de um dia • ~ (cinco) horas do dia seguinte. terão 
o valor-hora acresciôo de 25" ( v1nte e cinco por 

cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois 

minutos. 

Parâ,grafo Ünico - Em se tratando (le serviço extraordinário, o act'éscimo 

será sobre o valor da hora assim considerada . 

At'ti,,go 36 O scr.,,iço c.x.traordinál"'io será remunerado com acréscimo 

de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal 

de trabalho. 

§ 

Artigo 37 

Somente será perm1 tido serviço extraordinário para atl!!! 
der situações excepcionais e temporárias. 

O serviço extraÕrdinário. executado aos ~omingos e I f~ 

riados. será reniunerado com acréscJmo de 755' (setent8 e 

cinco por cento) em relação à hora normal de trabalho. 

Independentemente de soltc!tação sera pago ao 
servidor, Por ocasião das férias, um adicional 
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correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do peri2 

do de férias. 

O adicional por tempo de serviço sera de~ido a razao de 

2,5% (dois e meio por cento) para cada 2 {dois) anos de 

serviço público municipal efetivo, incidente sobre o P.! 

drão de vencimento do servidor. 

- o servidor fará jus ao adicional a partir do mês 

completar o biênio, 

- O ocupante de cargo em comissão terá o adicional 

que 

por 

tempo de serviço calcolado sobre o padrão desse cargo , 

enquanto nele permanecer, ou sobre o padrão do cargo ~ 

tetivo, caso venha a optar pelos vencimentos do cargo! 

fetivo. 

Artigo 39 - Os servidores que, por lei, tivere~ jornada inferior a 

8 (oito) horas diárias, e QUe venham· a optar por jorna

da suplementar, terão seus vencim~ntos, salÁrios ou ~ 

muneraçao ac~scidos na mesma proPorção do acréscimo da 

jornada. 

CAPITULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 40 - O Departamento de Água e Esgoto (D.At) e Serviço de Pre

vidência do~ Municipiários de Bauru (SEPREM) deverão or 
' ' -

ganiza~ seus quadros de pessoal, procurando mante~ CO! 

respondência entre seus cargos e o,s da administração d.!, 

reta, encaminhando projeto de lei à câmara Municipal,P.! 

ra esse fim, no prazo de 90 dias. 

Q ; Artigo 

1\,,- 41 - A lotação de cargos prevista nos Anexos I-A, 2 e 3, d~ 

verá ser revista anualmente, até 30 de ::1unho, com a f.! 

nalidade de ajustá-la às reais necessidades dos diver -

sos setores que compõem a administração direta. 
• •. 1 
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Os cargos criados no transcorrer do ano serao incluidoe 

n& lotação quando esta Cor revista. 

Até 30 de setembro de 1991, o Executivo encaminhará a 

câmara a primeira revisão da lotação previst• nos ane

xos l-A, 2 e 3, com a t1nal1dade de ajustar o nú~ero de 

cargos as reais necessidades, adequando-a aos diversos 

níveis da Carreira e ao número efetivo de servidores. 

Tenainado o enquadra!l\ento e julgados os recursos, nenh~ 

ma alteração funcional poderá ser feita a não ser as 

previstas nesta lei. 

Os aposentados serão enq_uadrados nas seguintes formas: 

I - em cargo que corresponda ao em que se deu a apose!!: 

tadoriai 

II - no grau adequado aos anos de efetivo exercício no 

serviço público municipal. 

As vantagens pecW1iárias, inclusive as vantagens 

soais., serão consideradas absorvidas pelos valores dos 

padrões ·da escala de vencimentos estabelecida por esta 

lei. 

Artigo 45 - Na elaboração do plano de avaliação de desempenho deV! 

rão ser considerados os seguintes fatores: 

1• 

§ 

assiduidade, afastamentos não justificados, disciplina. 

capacidade de iniciativa, produtividade e responsabili-

dade. 

A avaliação de desempenho sera realizada, para cada ■et: 

vidor, no déc1m.o primeiro mijs de efetivo exercício de 

cada ano. 

Os servidores em estágio probatório :serao avaliados ao 
' término do priineiro ano e três meses ant.?s de completa-

rem o segundo ano, para homologaçâ.o ou não da estahili-

dade. • •• I 

,. 
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Artigo 46 

Artigo 47 

Os concursos pÚblicoa realizados anteriormente a esta lei 

são considerados válidos p•ra os seus efeitos. 

Os servidores que prestarem concurso pÚblico para efeti

vação terão seu tempo de efetivo exercicio contado corno 

titulo, 

Artigo 48 ... As omissões desta lei serão suprldas pela Lei nm 15?4 de 

7 de maio de 1971 (Estatuto do Funcionário PÚbl1co Mun! 

cipal} e outras leis, desde que não a contrariem. 

Para,gra1'0 único - Fica o Poder Exeéutivo obrigado a enviar ao Legislativo. 

no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, p~ojeto de 

lei propondo o novo estatuto do servidor pÚ~l1co ~unici

pal. 

Artlgo 49 

Artigo 50 

1• 

§ 

Os cargos em comissão que tenham correspondentes no qu! 

dro de efetivos. e que estejam ocupados, serão extintos 

à medida que se vagarem. 

Para ereito de enquadramento na tabela 01 de salários,s~ 

râo considerados como normais as seguintes jornadas de 

trabalho: 

- Professor substituto e Professor: ~ 4 (quatro horas) -

diárias ou 20 (vinte) horas semanais: 

- Professor de s• a 81 série - Procurador Jurídico e 01 

gitador = 6 (seis) horas diárias ou 30 (trinta) horas 

semanais. 

Os vencimentos do Professor de s• à 8! séries serao cal 

culados sobre o número de aulas semanais assumidas em C! 

da a.no letivo, garantindo-se um mini~o de 20 (vinte) h~ 

ras aemanais quando as aulas assltnidas ~orem inferiores 

a esse numero. 

- Para o cálculo do valor/hora o mês será considerado corno 

tendo 5 (cinco) semanas. 

r 
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Os servidores que estejarw. estudando terão uma ajuda 

custo. nos seguintes .. v~lores: 

-20-

de 

I - curso superior= um piso salarial {referência I)por 

semestre; 

Il - curso supletivo de lt grau e curso de 21 grau um Pi 
so salarial (referéncia I) por semestre . 

Em se tratando de curso &râtulto a ajuda de custo previ!. 

ta neste artigo será redu~ida em S°" (cinquenta por cen 

to. 

As condições para percepçao do benericio serão a compro

vação de matricula no curso correspondente e a comprova

,çao de promoção para série seguinte. a.o t'1m•1 de cade. 

ano ou semestre letivo. 

Para efeito de l1cença-pnm10, o tempo de serviço par-a 

os servidores transpostos para o regime estatutário será 

contado a partir da vigê~cia desta lei. 

Artigo 53 ~ Por motivo de crença Teligiosa ou de convic9ão filosófi

ca ou política. o servidor não poderá ser privado ae 
quaisquer dos seus direitos. sotrer d1scrim1naçãc e~ sua 

vida funcional. nem exi~ir-se do cumprimento de seus de 

veres. 

Artigo 54 Consideram-se da familia do servidor, além do cônjuge e 

filhos. quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e 

constem do seu assentamento individual 

Parágrafo Únco - Equipara-se ao_ cÔnju~e a companheira ou companheiro que 

comprove a uniao estavel coroo rntidade familiar. 

Artigo SS - Os Fiscais de Posturas Muni
0

cipais que possuam o curso de 

"Técnico de Edificações", exigido em concut-so, serão e!l 

quadrados na carretra de Pesenhi~ta P~ojet1sta I e II,r! 

terências 11 e 12. respectivamente. • •• I 

J 
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Artigo 56 - E~etuado o fnquadramento, os servidores que aenttrem-ee 

prejudicados, poderão apresentar recurso e Secretaria -

da Administração, no prazo de 30 (trinta) dias a par

tir• da data em que tomar conhecimento de sua. nova eitu! 

ção • 

Artigo 57 VETADO. 

Artigo 58 - Os ocupantes do cargo de tecnólogo serão cldSiticados 

na referência 14, desde que ocorra a condição de pos 

suirem 5 (cinco) anos de serviço público municipal. 

Artigo 59 - As despesas decorrentes deste lei ~erão suportadas p~ 

las verbas próprias do orçamento vigente. 

Artigo 60 - Esta lei deverá ser regulamentada no prazo máximo de 

90 (noventa) dias. 

Artigo 61 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,~ 

tualizando~se os valores das tabelas anexas. a partir 

de l R de abril de 1991, revogadas as disposiçÕes em 

contrár10 1 especialmente a Lei nt 2535 1 de 11 de deze!!!_ 

b:r-o de 1984. 

Bauru, 29 de julho d~ 1991~_%~ 

G•. AN,, ~rzzo FIIJIO 

--""7'-P~R,E-C:F'"JE~l,. y;~1;,r:A~ • . /? 

HY~ 
RESP0K0E PELA SECRETA1lIA' 

DOS P'.;11=:,,-S JURÍDICOS 

w.4-
- O" GRA A ZANOTELLI 

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO,' 

Registrada na Divisão do Expediente da Prefeitura, na mesma data. 

~-
DIRETOR DA DIVISÃO DO EXPEDIENTE 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

REF. PROCESSO 133.303/2019 - Evolução na carreira dos agentes de administração. 

Declaração de Ordenador da Despesa 
(Atendimento ao art.16 da Lei de Responsatiilidade 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: 

/ Descrição 
1 ~-ni / Valor 

R 
% 
% 

R 
% 
% 

Impacto sobre o Caixavi % 

-
Secretário de 

Prefeito Municipal d 

'Valor orçamento re itura2020 (LOA 20 ): R$ 1.003.956.124,00 
ii Valor do caixa com ase na receita arre Sada: R$ 1.003.956.124,00 
iii Previsão orçamento efeitura 2021 revisão IPCA): R$ 1.049.134.149,58 
iv Previsão do caixa 202 . 1.04 . 4.149,58 
v Previsão Orçamento Prefeitura 2022 (Previsão IPCA): R$ 1.096.345.186,31 
vi Previsão do caixa 2022: R$ 1.096.345.186,31 

717.854 80 
O 0715% 
O 0715% 

1.230.608 28 
O 1173% 
0,1173% 

1.230.608 28 
O 1122% 
0,1122% 

l 



• 

• 

P. 47.453/09 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

. LEI N° 5.975, DE OI DE OUTUBRO DE 2.010 
Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salário - PCCS; sobre o reenquadramento, sobre 
a reconfiguração das carreiras, sobre a 
instituição de jornadas especiais, sobre a criação 
de nova grade salarial para os cargos efetivos e 
em comissão, sobre a extinção de adicionais, 
produtividades e gratificações dos servidores 
públicos mumcipa1s, exceto os cargos 
específicos da área de saúde e de educação. 

r::~~=-----~...;;:;""':CJ..::;;:.~;;;,.__ 

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° 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 2° 

TÍTULOI 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

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

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

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

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

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

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

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

Art. 3° 

TÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

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

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

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

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

1 
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Art. 4° 

IV -

V-

VI -

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

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

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

TÍTULO III 
DO PROVIMENTO E DA ESTRUTURA DA CARREIRA 

CAPÍTULO! 
DO PROVIMENTO 

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

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

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

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

Art. 7° 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA DA CARREIRA 

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

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

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

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

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

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

2 
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Ref Lei nº 5.975/10 

Art. 8° 

Art. 9° 

Art. 10 

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

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

I -

II -

Para os cargos de Auxiliares: 

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

Para os cargos de Assistentes: 

Classe A-Ensino Técnicoffecnólogo Graduado; 
Classe B - Ensino Médio Completo/fécnico; 
Classe C - Ensino Fundamental Completo. 

III - Para os cargos de Agentes: 

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

IV - Para os cargos de Técnicos: 

V-

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

Para os cargos de Especialistas Técnicos: 

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

VI ~ Para os cargos de Especialistas de Governo: 

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

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

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

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 

CAPÍTULO! 
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 

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

I - Plano de metas institucionais; 
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Ref. Lei n' 5.975/10 

Plano de metas das Unidades/Setores; 
Plano de metas das equipes. 

PROc. Nt 
FOLHAS 

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

Art. 15 

§ I' 

§ 2' 

§ 3' 

Art. 16 

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

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

CAPITULO II 
DA PROGRESSÃO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I - Definição metodológica dos indicadores de avaliação; 

II - Definição de metas dos serviços e das equipes; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

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

ESTADO DE SÃÓ PAULCf PROC. N• __ _..:);;,"\.1.:/JD::::::... __ , 

lFOLHAS 37 . 

Ref. Lei nº 5.975/1 O 

Art. 17 

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

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

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

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

Art. 18 

Art. 19 

Art. 20 

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO III 
DA PROMOÇÃO 

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

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

Ref. Lei nº 5.975/10 

Art. 21. 

Art. 22 

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

II • 

Para os Auxiliares e Assistentes: 

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

Para os Agentes e Técnicos: 

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

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

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

III - Para os Especialistas Técnicos e Especialistas de Governo: 

a) 

b) 

e) 

d) 

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

avanço de oito níveis salariais, correspondendo ao adicional de 8% para os servidores 
que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercicio no carg0, certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação Lato Sensu em sua área de atuação ou correlata, 
com carga horária igual ou superior a 900 horas; 

avanço de dez níveis salariais, correspondendo ao adicional de 10% para os servidores 
' que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 

conclusão de curso de pós-graduação Lato Sensu em sua área de atuação ou correlata, 
com carga horária igual ou superior a 1.500 horas; 

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

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

CAPÍTULO IV 
DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO (PCA) 
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Art. 23 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULI =-~·----::~~5'-!-'º'~Jo~-1 
Caberá a Secretaria Municipal da Administração a organização, o planejamento, a promoção e o controle 
dos cursos ou programas de capacitação, buscando parcerias e realizando os convênios necessários, 
vinculando a realização das qualificações ao melhor funcionamento, dentro dos interstícios estabelecidos, 
assegurando a todas as categorias funcionais, a oportunidade de participação. 

Ref. Lei n' 5.975/1 O 

Art.24 

Art.25 

Art. 26 

§ lº 

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

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

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

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

TÍTULO V 
DA GESTÃO DO PLAt:,O, DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL (CDF) 

CAPÍTULOI 
DA GESTÃO DESTE PLANO 

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

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

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

Compete a Secretaria Municipal da Administração: 

I - Promover concurso público para provimento de cargos efetivos; 

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

CAPÍTULO II 
DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL (CDF) 

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

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

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

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

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

IV - Emitir pareceres conclusivos relativos à evolução na carreira a respeito da aceitação ou recusa dos 
títulos para a concessão de progressão e promoção do Programa de A vali ação de Desempenho e 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAUL1 =~u ___ ...:;:..;wl,"'h--\ 

Desenvolvimento (P ADD), preservando-se às partes, os prazos recursais estabelecidos na 
legislação vigente; 

Ref. Lei nº 5.975/10 

§ 2º 

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

VI - Acompanhar a implantação e manutenção do PCCS. 

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

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

GRADE SALARIAL 

Art. 27 

Art. 28 

Art.29 

CAPÍTULO! 
DO QUADRO DE PESSOAL 

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

CAPÍTULO II 
DAS JORNADAS DE TRABALHO 

Seção I 
Da Jornada Básica 

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

Seção II 
Das Jornadas Especiais 

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

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

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

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

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

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

Parágrafo Único. Mediante autorização formulada pelo titular da pasta, havendo conveniência para a administração, o 
servidor admitido para o cumprimento de jornada de trabalho 8 (oito) horas diãrias ou 40 (quarenta) horas 
semanais, pode~ cumprir jornada de 6 (seis) horas diárias ou 30 (trin~) horas semanais, percebendo 
nessas circunstâncias remuneração proporcional à redução da jornada. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
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FOLHAS 
Os titulares de cargos de provimento efetivo com jornada bãsica e especial, enquanto no exerc1c10 e e 
de livre nomeação e exoneração ou função de confiança, ficarão sujeitos a jornada bãsica de 40 (quarenta) 
horas semanais, podendo fazer opção pela remuneração do cargo de provimento efetivo. 

Ref. Lei nº 5.975/10 

Art.32 

Ar!. 33 

§ 1 o 

§ 2º 

§ 3º 

Ar!. 34 

§ l º 

§ 2º 

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

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

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

III -

IV -

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

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

Seção III 
Do Ingresso e do Desligamento das Jornadas suplementares 

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

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

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

II - Em razão de remoção ou transferência de setor; 

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

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

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

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

CAPÍTULO III 
DA INTEGRAÇÃO E ENQUADRAMENTO 

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

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

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

plano, na situação funcional infonnada na ficha de enquadramento; 

Ref. Lei n" 5.975/10 

§ 3" 

§ 4" 

Art. 35 

Art.36 

§ 1' 

§ 2' 

§ 3' 

Art. 37 

Art.38 

§ l' 

§ 2' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV 
DA GRADE SALARIAL 

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

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

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

a) Os servidores de cargos de provimento efetivo, no âmbito da Prefeitura Municipal, que forem 
nomeados no cargo de livre nomeação e exoneração perceberão o vencimento do respectivo 
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cargo, salvo se optar pelo vencimento do cargo efetivo, onde lhe será devido apenas uma 
gratificação correspondente a 50% do cargo em comissão; 

Ref. Lei nº 5.975/10 

§ 3º 

Art. 39 

Art. 40 -

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

e) Os servidores de cargos de provimento efetivo que forem designados para exercício de função de 
confiança de Chefia ou Encarregatur3:. farão jus a uma gratificação correspondente a 20% ou 
10%, (vinte ou dez por cento), respectivamente, do vencimento de seu cargo efetivo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 

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

III- de AGENTE CULTURAL I em ESPECIALl!iTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL -
AGENTE CULTURAL; 

N - de AGENTE CULTURAL II em ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL -
AGENTE CULTURAL ; 

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

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

SOCIAL; 

Ref. Lei nº 5.975/1 O 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVII - de ARMADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL II em ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / 
INFRAESTRUTURA- ARMADOR DE CONS'j'RUÇÃO CIVIL; 

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

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

XX - de ASSENTADOR DE GUIAS I em A~SISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL 
INFRAESTRUTURA - ASSENTADOR DE GUIAS; 

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

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

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

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

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

XXVI - de ATENDENTE II em ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
ATENDENTE; 
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XXVII - de AUDITOR FISCAL 1RIBUTÁRIO I em ESPECIALISTA DE GOVERNO - A-

FISCAL TRIBUTÁRIO; 

Ref. Lei nº 5.975/1 O 

XXVIII-de AUDITOR FISCAL 1RIBUTÁRIO II em ESPECIALISTA DE GOVERNO - AUDITOR 
FISCAL TRIBUTÁRIO; 

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

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

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

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

XXXI!l -de AUXILIAR DE COZINHA em AUXILIAÍl, EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - AUXILIAR DE COZINHA; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XLVII- de COMPRADOR II em TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
COMPRADOR; 
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XLVIII - de CONTADOR em ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -

CONTADOR; 

Ref. Lei nº 5.975/10 

XLIX • de COPEIRO II em ASSISTENTE EMMANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE
COPEIRO; 

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

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

LI!· de DESENHISTA PROJETISTA II em TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL 
INFRAESTRUTURA- DESENHISTA PROJETISTA; 

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

LIV - de DESENHISTA TÉCNICO II em Tió:CNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL / 
INFRAESTRUTURA- DESENHISTA TÉCNICO; 

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

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

LVll - de ECONOMISTA li em ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
ECONOMISTA; 

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

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

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

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

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

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

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

LXV - de ENGENHEIRO CIVIL II em ESPEÇIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL 
INFRAESTRUTURA· ENGENHEIRO CIVIL; 

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

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

14 



• 

• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO I PROC. Nt ___ 5 .... ::, ... /,.,.~----1 
_ FOLHAS 4,3 _ 

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

Ref. Lei n' 5.975/IO 

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

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

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

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

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

1 • Ã LXXIV - de FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS I em TECNICO EM GEST O ADMINISTRATIVA 
E SERVIÇOS - FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS; 

LXXV - de FISCAL DE POSTURAS MUNICl~AIS II em TÉCNICO EM GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - FISCAL DE POSTURAS MUNI CIP AIS; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LXXXVIII - de MARCENEIRO II em ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/ INFRAESTRUTURA 
- MARCENEIRO; 
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LXXXIX - de MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS I em TÉCNICO EM 

MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE 
MÁQUINAS; 

Ref. Lei nº 5.975/10 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XCIX-

C-

CI-

CII-

CIII-

CIV -

CV-

- NUTRICIONISTA; 

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

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

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

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

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

de OPE!lAf)OR DE MARTELETE I em ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / 
INFRAESTRUTURA - OPERADOR DE MARTELETE; 

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

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

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

CVIII - de OPERADOR DE SISTEMA AUDIO-VISUAL em TÉCNICO ESPORTIVO, CULTURAL E 
SOCIAL - OPERADOR DE SISTEMA AUDIO-VISUAL; 
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CIX - de OPERADOR DE USINA DE ASFALTO I em TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL / 
INFRAESTRUTURA - OPERADOR DE USINA DE ASFALTO; 

Ref. Lei nº 5.975/10 

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

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

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

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

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

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

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

CXVII- de PROCURADOR JURIDICO I em ESPECIALISTA DE GOVERNO - PROCURADOR 
JuRIDICO; 

CXVIIl-de PROCURADOR JURIDICO II em ESPECIALISTA DE GOVERNO - PROCURADOR 
JURIDICO; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ref. Lei nº 5.975/10 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CXLI - de TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO I em TÉCNICO EM GESTÃO 
ADMIN\STRATIVA E SERVIÇOS -TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO; 

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

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

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

CXLV - de TÉCNICO EM NUTRIÇÃO em TÉCNIC(;l EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - TÉCNICO EM NUTRIÇÃO; , 

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

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

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

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

CL- de TELEFONISTA II em AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
TELEFONISTA; 
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I FOLHAS \,\"-'! 
CLI • de TOPÓGRAFO I em TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA -

TOPÓGRAFO; 

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

Ref. Lei nº 5.975/10 

Art. 41 

CLIII - de TORNEIRO MECÃNICO I em TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - TORNEIRO MECÂNICO; 

CLIV - de TORNEIRO MECÃNICO li em TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - TORNEIRO MECÃNICO; 

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

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

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

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

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

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

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

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

CLXIII - de ZOOTECNISTA li em ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE - ZOOTECNISTA. 

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

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

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

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

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

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

li - 02(dois) cargos efetivos de BARBEIRO 

Ili - 04(quatro) cargos efetivos de CONTÍNUO; 

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

V• 02(dois) cargos efetivos de COSTUREIRO; 

VI - 05(cinco) cargos efetivos de COVEIRO; 

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

. lfp~;;;:~;CAS:-;, N;-,-~~::::-,~JD-..... -,..,_-, 
IX - 03(três) cargos efetivos de LAV ADEIRO; 

X - 0l(um) cargo efetivo de TESOUREIRO; 
Ref Lei nº 5.975/1 O 

Art. 43 

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

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

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

I - I0(dez) c,argos efetivos de AGENTE EM MEIO AMBIENTE- GUARDA-PARQUE; 

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

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

IV - 05( cinco) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 
-PARALEGAL; 

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

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

VII -

VIII -

IX -

X-

XI-

XII -

XIII -

XIV-

XV-

AGRÔNOMO; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ref. Lei nº 5.975/1 O 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXXVlll - 05(cinéo) cargos efetivos de ESPECIALISTA DE GOVERNO - PROCURADOR JURíDICO; 

Ref. Lei nº 5.975/10 

XXXIX-02(dois) cargos efetivos de TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS; 

XL-

XLI-

XLII-

XLlll -

XLIV-

XLV-

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

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

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

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

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

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

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

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

TÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 44 Ficam criados os sub-quadros dos cargos transversais da Secretaria Municipal da Administração, da 
Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal da Educação, em confonnidade com os anexos X, 
XI, XII, XIII e XIV, 

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

Art. 45 Aos servidores abrangidos pela presente lei são assegurados os adicionais por tempo de serviço, 
denominados '"biênio" e "sexta-parte", nos termos da legislação vigente. 

Art. 46 Ficam asseguradas às acumulações de cargos da presente lei, desde que atendam às normas estabelecidas na 
Lei Municipal nº 5. 795, de 22 de outubro de 2.009, combinado com o artigo 37 da Constituição Federal. 

Art. 47 Ficam asseguradas aos servidores abrangidos por esta Lei, as normas contidas nos artigos 86, 86A e 87 da 
Lei Orgânica do Município, com redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 67. 

Art. 48 Cabe a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (FUNPREV), 
analisar caso a caso seus aposentados e pensionistas e aplicar no que couber as normas contidas neste Plano 
de Cargos, Carreiras e Salário. 
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Ficam assegurados aos servidores aposentados e pensionistas não abrangidos por este PCCS, a 
irredutibilidade de seus proventos, entendendo-se nestes o abono salarial atualmente pago. 

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

Ref. Lei n" 5.975/10 

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

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

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

Art. 50 Com exceção das gratificações de cargos de livre nomeação e exoneração, ficam incorpora.dos a título de 
vantagem pessoal, os adicionais, gratificações e produtividades mencionadas no caput do artigo anterior, na 
proporção de um trinta avos por ano de recebimento. 

Parágrafo Único. Os servidores que possuírem vantagem pessoal, concedida anteriormente, ficarão acrescidas a vantagem 
pessoal referida no "caput" deste artigo. 

Art. 51 Nenhum servidor abrangido por esse Plano de Cargos, Carreiras e Salários, ficará com vencimentos 
inferiores aos recebidos no último mês anterior a vigência desta lei, sendo incorporadas as eventuais 
diferenças a título de vantagem pessoal. 

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

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

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

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

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

"1 - de insalubridade, de 10%, 20% e 40% (dez, vinte e quarenta por cento) do equivalente a 
75% da referência Cl dos auxiliares". 

II - ( ... ) 

§ I" ( ... ) 

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

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

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

Ref. Lei nº 5.975/10 

Art.56 

Art. 57 

Art. 58 

Art. 59 

Art. 60 

Art. 61 

Fica alterado o§ 2º do artigo 1° da Lei Municipal nº 3.869, de 17 de abril de 1.995, com a seguinte redação: 

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

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

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

Fica alterado o artigo 51 da Lei Municipal nº 3.373, de 29 de julho de 1.991, com as seguintes redações: 

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

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

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

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

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

Fica alterado o artigo 3° da Lei Municipal nº 5.392, de 13 de setembro de 2.006, com a seguinte redação: 
' 

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

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

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

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

1 

"Art. 1 ° O pregoeiro e os membros da respectiva equipe de apoio ao pregoeiro regularmente designado 
pela autoridade competente e no efetivo exercício de suas atribuições, nos termos da Lei Federal 
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nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, perceberão, por cada sessão de pregão presencial ou eletrônico 
realizada, respeitado o limite mensal de 10 (dez) sessões, gratificação correspondente a um 
décimo do equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) da referência Cl dos auxiliares". 

Art. 2° Revogado" (NR) 

Fica alterado o artigo 1 ° da Lei Municipal nº 3.848, de 7 de março de 1.995, com a seguinte redação: 

Ref. Lei nº 5.975/1 O 

Arl. 63 

Arl. 64 

Art. 65 

Arl. 66 

Arl. 67 

Art.68 

Art.69 

§ 1º 

"Art. lº Cada componente designado para Banca de Concurso Público de níveis de auxiliar, de assistente, 
de agente e de técnico, receberá o "pró-labore" correspondente a 37,50% (trinta e sete inteiros e 
cinqüenta centésimos por cento) da referência C 1 dos auxiliares e quando designado para Banca 
de Concurso de nível de especialista, receberá o "pró-labore" correspondente a 75%(setenta e 
cinco por cento) da referencia C 1 dos auxiliares e, existindo mais de 100 ( cem) candidatos os 
percentuais acima serão pagos em dobro". (NR) 

Ficam alterados o artigo 105 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971(Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais). com a seguinte redação: 

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

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

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

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

Fica alterado o "caput" do Art. 59 da Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2010, com a seguinte 
redação: 

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

Ficam transformados 17 (dezessete) cargos efetivos vagos de AGENTE EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA em AGENTE EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-MOTORISTA DE PESADOS/ARTICULADOS. 

Ficam alterados o "caput" do Arl. 54 e o§ 1° da Lei Municipal n' 5.950, de 02 de agosto de 2.010, com as 
seguintes redações; 

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

Ficam assegurados aos servidores aposentados e pensionistas que possuíam cargos específicos da área de 
saúde, não abrangidos por este PCCS, a irredutibilidade de seus proventos, entendendo-se nestes o abono 
salarial atualmente pago." (NR) 
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Esta lei entra em vigor em 90 (noventa) dias a partir de sua publicação, ficando expressamente revogado os 
Arts. 7º, 8º, 9º e 1 O da Lei Mwúcipal nº 3.265, de 19 de outubro de 1.990; o Art. 21 e incisos II e lll, os §§ 
2° e 6° do Art. 28, o Art. 30, os incisos II, Ili, X, XI e XII do Art. 31, o§ 5°, incisos I e II e os§§ 6°, 7° e 8° 
do Art. 32, o Art. 33 e incisos II, Ili, IV e VI e o § 2º da Lei Municipal nº 3.373, de 29 de julho de 1.991; o 
§ 2° do Art. 5º da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993; o Art. 3° da Lei Municipal nº 3.709, de 
04 de maio de 1.994, alterada pela Lei Municipal nº 4.0lõ, de 21 de fevereiro de 1.996; os incisos II, III, 
IV, VII e VIIl do Art. 1 º da Lei Municipal nº 5.387, de 28 de agosto de 2.006; a Lei Municipal nº 5.429, de 
15 de março de 2.007 e o parágrafo único do Art. 3° da Lei Municipal nº 5.568, de 02 de abril de 2.008. 

Ref. Lei nº 5.975/10 

§ lº 

§ 2º 

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

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

Bauru, 01 de outubro de 2010. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

RENATO GRAGNANI BARBOSA DA SILVA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 

COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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P. 12.070/12 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N° 6.366. DE 17 DE JUNHO DE 2.013 
Dispõe sobre a estruturação do Plano de 
classificação de Cargos, Carreiras e Salârios 
~ 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 
DLP ART AMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 
Df. BAURU e dá outras providências. 

IPROC.N• 
FOLHAS 

53/Ja 

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: 

Ar!. l' 

Ar!. 2' 

Ar!. 3' 

TÍTULO! 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Fica instituído no âmbito do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, o PLANO DE 
CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS - PCCS, fundamentado nos princípios de universalidade, equidade, 
racionalidade, impessoalidade e moralidade, com a finalidade de assegurar a continuidade da ação 
administrativa e a eficiência do serviço público, de acordo com os princípios aqui estabelecidos, que passa a 
regulamentar a situação funcional dos servidores legalmente investidos em cargos públicos de provimento 
efetivo, nomeados sob o regime estatutário ou (CL T), conforme cargos relacionados no Anexo IV. 

TÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO 

CAPÍTULO! 
DOS CONCEITOS BÁSICOS 

Para os efeitos desta Lei são adotadas as seguintes definições: 

l - Servidor Público: o titular de cargo público efetivo. com Regime Jurídico Estatutário e integrante 
da Administração Direta. das Autarquias e das Fundações Públicas com personalidade de Direito 
Público. Inclui o ocupante concursado, estável ou não, e o estabilizado pela Constituição, estando 
sujeito a regime próprio de previdência social; 

II - Cargo público: é o conjunto de funções, atribuições e responsabilidade cometidas a um funcionário; 

111 - Grupo ocupacional: É o agrupamento de cargos de natureza e responsabilidades semelhantes, que 
justifiquem tratamento de vencimentos, segundo a natureza do trabalho ou grau de conhecimento 
exigido para seu desempenho; 

IV - Classe para fins desta Lei: é o escalonamento da promoção por qualificação profissional por 
escolaridade compostas por níveis de salário base reajustáveis, identificado pelas letras de C, B e A; 

V - Desenvolvimento na Carreira: é a forma de evolução dentro da grade salarial, independentemente 
do tempo de efetivo exercício no cargo, a partir da aprovação no estágio probatório no cargo 
efetivo, que se dará pelo conjunto de níveis e classes salariais que o servidor vai atingindo por meio 
da Progressão Horizontal e da Promoção Vertical respectivamente. conforme critérios estabelecidos 
nesta lei; 

V[ - Quadro de Pessoal: é o conjunto permanente de cargus públicos efetivos integrantes do PCCS; 

VII - Qualificação Profissional: o aprimoramento do servidor com vistas à atualização permanente e o 
desenvolvim.:mto na carreira; 

VII[ - Grade salarial: é o instrumento que reúne o conjunto dos salãrios em valores monetários, 
correspondente ao cargo público nos seus respectivo::- grupos, classes e níveis. 

Integram o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Departamento de Água e Esgoto de Bauru os anexos: 
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Art. 4° 

Art. 5° 
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I - Anexo 1 - Cargos efetivos redenominados: tranSformação aos cargos extMeULes em e ..... ""V., 
propostos. levando em conta a equivalência de atribuições, grau de escolaridade e requisitos de 
provimento, as ãreas de atuação e a especificidade da função exercida; 

II -

III -

IV -

V-

VI-

VII -

VIII -

IX-

Anexo II - Cargos constantes do Quadro O 1 são considerados em extinção e os constantes do 
Quadro 02 são os cargos extintos; 

Anexo III - Cargos efetivos a serem criados; 

Anexo IV - Quadro de Cargos de Provimento Efetivçi: composto dos cargos classificados por grupo 
ocupacional, com seus respectivos quantitativos; 

Anexo V - Quadro geral de cargos efetivos e respectivos quantitativos; 

Anexo VI - Especificação dos Cargos Efetivos: cons:tando o grupo ocupacional, o título do cargo, a 
carga horária semanal, a descrição sumária do cargo, classes e pré-requisitos; 

Anexo VII - Sumário: classificação dos cargos por grupo salarial; 

Anexo VIII - Grade salarial das carreiras do quadro de cargos efetivos; 

Anexo IX - Grade salarial dos cargos de livre nomeação e exoneração. 

TÍTULO III 
DA ESTRUTURA, DO PROVIMENTO E DO DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA 

CAPÍTULOI 
DA ESTRUTURA DA CARREIRA 

Os cargos discriminados no anexo IV classificam-se de acordp com a natureza do trabalho, requisitos, nível 
de ensino e conhecimento exigidos, cujos grupos ocupacionais são compostos por classes e níveis de 
vencimentos reajustáveis, cuja grade salarial encontra-se especificada no anexo VIII desta Lei, sendo que as 
promoções por qualificação profissional por escolaridade ocorrerá nos termos do anexo VI desta lei. 

CAPÍTULO II 
DO PROVIMENTO 

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

Art. 6° Para atendimento às necessidades transitórias, de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas 
contratações de pessoas fisicas, nos termos da Lei Municipal n' 3.373, de 29 de julho de 1.991. 

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

Art. 7° É vedada a passagem do servidor de um cargo para outro, sem poncurso público. 

Art. 8° Para o preenchimento dos cargos efetivos serão observados os pré-requisitos mínimos previstos nas 
especificações dos cw-gos, indicados nesta Lei, no Anexo VI, sob pena de ser o ato correspondente nulo de 
pleno direito, não gerando obrigação de espécie alguma para a Autarquia ou qualquer direito para o 
beneficiário, além de acarretar responsabilidade a quem lhe der, causa. 

Art. 9° 

CAPÍTULO III 
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 

O desenvolvimento na Carreira é a forma de evolução dentro da grade salarial, independentemente do biênio 
e da sexta-parte, no mesmo cargo, através de mecanismos de progressão, a partir da aprovação no estágio 
probatório no cargo efetivo, levando-se em consideração o tempo de exercício no cargo, a qualificação 
profissional e o mérito profissional, conforme os critérios estabelecidos nesta Lei. 
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O servidor efetivo poderá evoluir na carreira, desde que obedecidas as formas de evolução da presente Lei, 
até o limite do último nível salarial, da última classe de cada cargo. 

Seçllo I 
Da Progressão 

A progressão é a evolução funcional do profissional na carreira, de forma horizontal, correspondendo ao 
acréscimo de um nível 'de vencimento e poderá ser conquistada após a avaliação de estágio probatório de duas 
formas: 

I -

II -

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

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

Seçllo II 
Da Progressão Por Mérito Profissional 

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

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

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

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

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

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

IV - A avaliação das chefias imediatas das equipes e a aut0-avaliação do servidor; 

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

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

Os critérios para avaliação de desempenho e desenvolvimento do servidor serão elaborados e executados por 
Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF), designada pelo Presidente do Conselho Administrativo do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, que terá a incumbência de observar: 

I - Definição metodológica dos indicadores de avaliação; 

II - Definição de metas dos serviços e das equipes; 

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

a) legitimidade e transparência do processo de avaliação; 
b) periodicidade; 
c) contribuição do servidor para a consecução dos objetivos do órgão ou serviço; 
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d) adequação aos conteúdos ocupacionais e às condições reais de trabalho, de fonna que 
caso haja condições precárias ou adversas de trabalho, não prejudiquem a avaliação; 

e) conhecimento do servidor sobre todas as etapas da avaliação e do seu resultado final; 
f) direito de manifestação às instâncias recursais. 

Art. 14 A avaliação de desempenho e desenvolvimento para fins de progressão por mérito profissional será realizada 
por composição de média de pontos anuais, uma vez a cada período de três anos, em conformidade com os 
critérios que serão estabelecidos por Decreto Municipal, no prazo fixado no art. 27, § 2° desta lei. 

Parágrafo único. As repercussões financeiras decorrentes da progressão por mérito profissional serão concedidas, através de 
Portaria, mediante autorização do Presidente do Conselho Administrativo do DAE, subsequentemente à 
avaliação de desempenho e desenvolvimento. a partir da data em que o servidor completar o período disposto 
no "caput" deste artigo. 

Ar!. 15 

§ 1 º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Ar!. 16 

Seção III 
Da Progressão Por Qualificação Profissional 

A progressão por qualificação profissional (PQP) dar-se-á de fonna horizontal, mediante avaliação de 
desempenho e desenvolvimento favorável e apresentação de diplomas e/ou certificados de participações em 
cursos. de acordo com o artigo 16 desta Lei, uma vez a cada dois anos de efetivo exercício no cargo, 
correspondendo ao ac~scimo de um nível de vencimento. 

Para a 1ª (primeira) progressão por qualificação profissional (PQP) dos servidores aprovados no estágio 
probatório quando do inicio da vigência desta Lei, serão aceitos somente os cursos na área de atuação ou 
correlata concluídos a partir de lº (primeiro) de janeiro de 2.011. E para as próximas progressões os cursos 
realizados dentro do p~ríodo estipulado pelo "caput" deste arti'go e que sejam referendados pela Comissão de 
Desenvolvimento Funcional (CDF). 

A solicitação do servidor, acompanhada dos documentos comprobatórios, será dirigida à Comissão de 
Desenvolvimento Funcional, a partir do mês que completar os 02 (dois) anos de efetivo exercício no cargo, 
não sendo admitido pagamento antecipado. 

Os cursos de aperfeiçoamento, descritos nos incisos I, II, III e IV, do artigo 16, desta Lei, ministrados por 
servidor na sua área qe atuação ou correlata serão equivalentes à participação, para fins da progressão por 
qualificação profissional (PQP), mencionada no caput deste úrtigo, limitado a 60% (sessenta por cento) da 
respectiva carga horária. 

Para efeito de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) não serão aceitos, no mesmo ciclo, cursos com 
o mesmo conteúdo programático . 

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

I - Para o Grupo Ocupacional "OPERACIONAL" descrito no anexo IV desta lei: cursos de 
aperfeiçoamento em sua ârea de atuação ou correlata, cuja somatória da carga horária seja igual ou 
superior a 20 horas, garantem o avanço de um nível de vencimento, até o limite do último nível de 
vencimento da mesma classe; 

II - Para o Grupo Ocupacional "TÉCNICO" descrito no anexo IV desta Lei: cursos de aperfeiçoamento 
em sua área de atuação ou correlata, cuja somatória da carga horária seja igual ou superior a 50 
horas, garantem o avanço de um nível de vencimento, até o limite do último nível de vencimento da 
mesma classe; 

III - Para o Grupo Ocupacional "ADMINISTRATIVO" descrito no anexo IV desta Lei: cursos de 
aperfeiçoamento em sua área de atuação ou correlata, cuja somatória da carga horária seja igual ou 
superior a 50 horas, garantem o avanço de um nível de vencimento, até o limite do último nível de 
vencimento da mesma classe; 

IV - Para o Grupo Ocupacional "SUPERIOR" descrito no anexo IV desta Lei: cursos de 
aperfeiçoamento em sua área de atuação ou correlata, cuja somatória da carga horária seja igual ou 
superior a 80 horas, garantem o avanço de um nível de vencimento, até o limite do último nível de 
vencimento da mesma classe. 

Parágrafo único. A área correlata corresponde aos cursos que atendam cumulativamente aos requisitos abaixo: 
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I - As especificidades das atividades executadas pelo sewidor no período da realização do curso, e; 

II - A aplicabilidade ou adequação do que atesta o titulo ao local de trabalho e ao exercício do cargo 
efetivo. 

As repercussões financ':eiras decorrentes da progressão por qualificação profissional (PQP) serão concedidas, 
através de Portaria, mediante autorização do Presidente do Conselho Administrativo do DAE, a partir do 
protocolo de solicitação, desde que preenchidos os requisitos legais exigidos e referendado pela Comissão de 
Desenvolvimento Funcional (CDF). 

Não serão computados para o interstício necessário para as progressões por mérito profissional e qualificação 
profissional, o exercício de atividades não relacionadas com o cargo (desvio de função). 

Seção IV 
Da Promoção 

A promoção por qualificação profissional por escolaridade (PQPE) poderá ser conquistada pelo servidor, de 
forma vertical, uma vez a cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo, no nível de vencimento 
correspondente, na classe imediatamente superior, dentro do mesmo cargo após titulação na sua ârea de 
atuação ou correlata, cbnforme disposto no anexo VI. · 

Para fins de promoção sempre deverá ser considerado Titulo de nível superior ao apresentado para fins de 
enquadramento na classe anterior. ' 

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

1 

O profissional que foi beneficiado com alteração de classe e apresentar novo título de mesmo nível, 
respeitando o período 

1
estipulado no art.19, ou que se encontre na última classe do cargo e apresentar novo 

titulo de mesmo nível Ou superior, e desde que relacionados a sua área de atuação ou correlata. poderá utilizar 
o referido título para progressão confonne as regras abaixo: ; 

I - Para o grupo ocupacional "OPERACIONAL11
, cujo pré-requisito para ingresso seja o Ensino 

Fundamental Completo: 1 

a) avanço de 06 (seis) níveis salariais, correspondendo ao adicional de 6% (seis por cento). 

II - Para o grupo ocupacional OPERACIONAL", cujo pré-requisito para ingresso seja o Ensino Médio 
Completo: 

a) aVtJD.ÇO de 08 (oito) níveis salariais, correspondendo ao adicional de 8% (oito por cento). 

III - Para o grupo ocupacional "TÉCNICO", cujo pré-requisito para ingresso seja o Ensino Fundamental 
Completo: 

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

IV - Para o grupo ocupacional "TÉCNICO", cujo pré-fequisito para ingresso seja o Ensino Médio 
Completo: 

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

V - Para o grupo ocupacional "ADMINISTRATIVO" 

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

VI - Para o grupo ocupacional "SUPERIOR" 

a) avanço de 12 (doze) níveis salariais, correspondendo ao adicional de 12% (doze por 
cento). 
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Contarão, para efeito de evolução na carreira por titulação, os cursos devidamente concluídos, 
regulamentados por órgão oficial e/ou competente na ârea de atuação ou correlata, aprovados e homologados 
pela Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF). 

A área correlata corresponde aos cursos que atendam cumulativamente aos requisitos abaixo: 

I - As especificidades das atividades executadas pelo sei;vidor no período da realização do curso, e; 

II - A aplicabilidade ou adequação do que atesta o tftul~ ao local de trabalho e ao exercício do cargo 
efetivo. 

Não serão computados para o interstício necessário para ~ promoção por qualificação profissional por 
escolaridade, o exercício de atividades não relacionadas com o cargo (desvio de fimção). 

As repercussões financeiras decorrentes da promoção por qualificação profissional por escolaridade (PQPE) 
serão concedidas, através de Portaria, mediante autorização do Presidente do Conselho Administrativo do 
DAE, a partir do protocolo de solicitação, desde que preenchidos os requisitos legais exigidos e referendado 
pela Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF). 

CAPÍTULO IV 
DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E APEfil:'EIÇOAMENTO 

Art. 23 Caberá a Divisão Administrativa do Departamento de Á'gua e Esgoto de Bauru, a organização, o 
planejamento, a promoção e o controle dos cursos ou 'programas de capacitação voltados para o 
aprimoramento das atividades e funções específicas do Departamento, buscando parcerias e realizando os 
convênios necessários, vinculando a realização das qualificações ao melhor funcionamento, dentro dos 
interstícios estabelecidos, assegurando a todas as categorias funcionais, a oportunidade de participação. 

Parágrafo único. O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento (PCA) tem como objetivo: 

Art. 24 

Art. 25 

Art. 26 

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

b) Preparar o Profissional para desenvolver-se na carrêir~ objetivando seu engajamento no plano de 
desenvolvimento organizacional no âmbito do Departamento. 

A disponibilização dos cursos para capacitação formal e regular do servidor não é obrigatoriamente de 
responsabilidade exclusiva do Departamento de Água e Esgoto de Bauru; cabendo também aos servidores a 
gestão pelo seu auto-desenvolvimento . 

TÍTULO IV 
DA GESTÃO DO PLANO E DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL (CDF) 

CAPÍTULO! 
DA GESTÃO DESTE PLANO 

Compete ao Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, com o 
apoio das Diretorias das Divisões Administrativ~ Financeira e de Assuntos Jurídicos: 

I - Decidir propostas de modificações ou regulamentos suplementares deste plano; 

II - Autorizar a realização de concurso público e seus ato,s. 

Compete a Divisão Administrativa: 

I - Promover concurso público para provimento de cargos efetivos; 

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

CAPÍTULO II 
DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL (CDF) 
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Compete à Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF), acompanhar, em parceria com a Divisão 
Administrativa do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, o processo de implantação e desenvolvimento 
do Plano de Cargos, Carreiras e Salários- PCCS, em suas diferentes etapas. 

A Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF) do Departamento de Água e Esgoto de Bauru será criada 
através de Portaria designada pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias após a publicação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS e será composta por 05 
(cinco) servidores efetivos, sendo, 03 (três) servidores da Divisão Administrativa, dos quais 02 (dois) destes 
do Serviço de Recursos Humanos, OI (um) servidor da Divisão de Produção e Reservação e OI (um) 
Procurador Jurídico da Divisão de Assuntos Jurídicos, indicados pelos respectivos Diretores das Divisões, 
que terâ as seguintes competências: 

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

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

IIl. Elaborar os critérios para a avaliação de desenvolvimento do servidor; 

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

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

VI - Acompanhar a implantação e manutenção do PCCS. 

A Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF), no Prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a 
promulgação desta lei, elaborará o regulamento do Pl·ograrna de A vali ação de Desempenho e 
Desenvolvimento. 

TÍTULO V 
DO QUADRO DE PESSOAL, DA JORNADA DE TRABALHO, DO ENQl'ADRAMENTO E DA REMUNERAÇÃO 

CAPÍTULO! 

Art.28 

Art. 29 

Art. 30 

DO QUADRO DE PESSOAL 

O quadro de pessoal dos servidores do Departamento de Água e Esgoto de Bauru é composto pelos cargos de 
provimento efetivo, confonne quantitativo definido no Anexo V, devendo a lotação ser estabelecida de 
acordo com a necessidade do serviço. 

CAPÍTULO II 
DAS JORNADAS DE TRABALHO 

Seção I 
Da Jornada Básica 

A carga horária semanal dos titulares dos cargos está estabelecida no Anexo VI, confonne especificação dos 
cargos efetivos, da presente lei, sendo a jornada básica de 40 (quarenta) horas semanais. 

Seção II 
Das jornadas especiais 

Os titulares do quadro de cargos efetivos, discriminados a ~eguir, ficam submetidos a uma das seguintes 
jornadas de trabalho, confonne estabelecido nas especificaçõ~ dos cargos efetivos no Anexo VI da presente 
lei: 

I - Jornada de 12x36 (doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso) para os servidores 
titulares do quadro de cargos efetivos que atuam como Controlador de Sistemas de Saneamento e 
Unidades, Operador de Estação e Captação e Recalque, Operador de Estação de Tratamento de 
Água, Operador de Estação de Tratamento de Esgoto, Operador de Rádio e Telefonia e Vigia; 
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II - Jornada de 30 (trinta) horas semanais para os servid0res titulares do quadro de cargos efetivos que 
atuam como Assistente Social, Auxiliar de Enfermagem, Digitador, Engenheiro, Engenheiro 
Ambiental, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Mecânico, Geólogo, Leiturista e 
Entregador de Avisos, Nutricionista, Procurador Jurídico, Psicólogo, Tecnólogo e Telefonista; 

l 

III - Jornada de 20 (vinte) horas semanais para os servidpres titulares do quadro de cargos efetivos que 
atuam como Cirurgião Dentista e Médico do Trabalhb. 

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

Mediante autorização do Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de 
Bauru - DAE, havendo conveniência para a Administração, o servidor admitido para o cumprimento de 
jornada de trabalho de 08 (oito) horas diãrias ou 40 (quarenta) horas semanais, poderá cumprir jornada de 06 
(seis) horas diárias ou 30 (trinta) horas semanais, percebendo, nessas circunstâncias, remuneração 
proporcional à redução da jornada . 

O Médico do Trabalho poderá optar por reduzir sua jornada semanal de trabalho em até 10 (dez horas), 
percebendo nessas circunstâncias remuneração proporcional à fedução da jornada 

Os titulares de cargos de provimento efetivo com jornada bâsica ou especial, enquanto no exercicio de cargo 
em comissão ou função de confiança, ficarão sujeitos obrigatoriamente a jornada bâsica de 40 (quarenta) 
horas semanais, sem acréscimo proporcional no vencimento, salvo opção pela remuneração do cargo de 
provimento efetivo. 

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

I - Jornada especial de 20 (vinte) horas de trabalho semanais: a prestação de 04 (quatro) horas diãrias 
de trabalho; . i 

II - Jornada especial de 30 (trinta) horas de trabalho semanais: a prestação de 06 (seis) horas diãrias de 
trabalho; 

III - Jornada especial de 12x36: a prestação de 12 (doze) horas diãrias de trabalho por 36 (trinta e seis) 
horas de descanso; 

IV - Jornada bãsica de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais: a prestação de 08 (oito) horas diárias 
de trabalho . 

Os servidores efetivos que cumprirem escala de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) de descanso, 
terão direito a 02 (dua5) folgas mensais, confonne escala, de acordo com o Decreto nº 10.417, de 03 de abril 
de 2.007 e posteriores alterações, sendo, uma das folgas, preferencialmente aos domingos. 

Seção III 
Do Ingresso e do Desligamento das Jornadas suplementares 

O inicio da jornada suplementar de que trata esta lei dar-se-á por solicitação do profissional, mediante 
autorização do Presidente do Conselho Administrativo do DAE, desde que assim o exijam a necessidade e o 
interesse público. 

Cessam a permanência na jornada sup1ementar prevista nesta lei, as hipóteses abaixo: 

' ' I - Em razão de nomeação ou designação para o exercício de cargo de livre nomeação e exoneração ou 
função de confiança, nos tennos do art. 32 desta lei; 

II - Em razão de remoção, transferência de local de traba!ho ou cessão do .servidor; 

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

IV - A qualquer tempo, por conveniência da Administração, ou por solicitação do servidor. 
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Não poderão realizar jornada suplementar os servidores efetivos com restrição de atividades, em 
disponibilidade ou em adequado aproveitamento em função similar, nos termos da legislação vigente. 

O cumprimento da jornada suplementar serâ definido mediante autorização do Presidente do Conselho 
Administrativo do DAE, desde que haja disponibilidade financeira e terá vigência somente a partir de sua 
expedição. 

CAPÍTULO III 
DO ENQUADRAMENTO 

Enquadramento é a passagem, através de ato próprio, do servidor das condições em que se encontra em seu 
cargo efetivo para as da presente Lei, nos tennos e condições nela exigidas, que se rege por suas disposições 
e integra~se ao quadro de pessoal, nela estabelecido, bem assim seus anexos, para todos os efeitos de direito. 

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

Por ocasião do enquadramento, o setor competente expedirá fi~ha correspondente informando a nova situação 
funcional do servidor, inclusive a pecuniária, cabendo recurso no prazo de 30 (trinta) dias quanto à opção 
para integração ao novo plano, assegurado o direito de revisão no caso de erro material. 

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

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

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

O servidor que não possuir habilitação exigida para a classe d,o cargo do plano, será enquadrado no nível da 
respectiva classe, passando a ter direito à promoção por qualificação profissional por escolaridade, somente, a 
partir da data em que comprovar habilitação necessária estabelecida no Anexo VI - da Especificação dos 
Cargos Efetivos. 

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

Os atuais titulares de cargos de provimento efetivo serão primeiramente enquadrados neste Plano de Cargos 
Carreiras e Salários na carreira conforme disposto no Anexo VII, mediante contagem de tempo de efetivo 
exercício na carreira na qual se encontrava 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 l!ei, no Diário Oficial do Município, sendo que 
o tempo de efetivo exercício corresponderá ao nível do giupo salarial e da classe o qual o cargo foi 
enquadrado. 

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

Após 06 (seis) meses da vigência deste PCCS, o servidor, com mais de 05 (cinco) anos de efetivo exercício 
no Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE, poderá, mediante preenchimento dos pré-requisitos 
estabelecidos no Anexo VI - da Especificação dos Cargos Efetivos, conforme disposto nos artigos 19 a 22 e, 
que não tenham sido utilizados como requisitos para o devidó ingresso no cargo efetivo, concorrer à classe 
imediatamente superior, ou seja, a classe "B". 1 

A partir da vigência deste Plano de Cargos, Carreiras e Salários, o servidor, com mais de 05 (cinco) anos de 
efetivo exercício no Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE, que permaneça em atividade, mas jâ 
tenha direito à aposentadoria e tenha cumprido os pré-requisitos estabelecidos no Anexo VI - da 
Especificação dos Cargos Efetivos até 31 de julho de 2.012, conforme disposto nos artigos 19 a 22, e que não 
tenha sido utilizado como requisito para o devido ingresso no cargo efetivo, poderã concorrer à classe 
imediatamente superior, ou sej<¼ a classe "B". 
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As progressões horizontais e promoções verticais que fizerem jus os servidores efetivos, serão calculadas a 
partir da referência em que foram enquadrados. 

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

CAPÍTULO IV 
DA REMUNERAÇÃO 

Os cargos integrantes do quadro de cargos efetivos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, previstos 
no Plano de Cargos, Carreiras e Salários- PCCS, com competência para atuar em atividades de construção 
civil e infraestrutura, administrativa e serviços, jurídica, financeira, de manutenção, conservação, transporte, 
meio ambiente, social, econômico, desenvolvimento, planejamento, fiscalização e contábil, com os fins de 
auxílio, assistência, prevenção, fiscalização, economia, proteção, recuperação, planejamento, administração, 
produção e gestão, estõ.o escalonados por grupos ocupacionais e níveis hierárquicos que se encontram fixados 
no Anexo VII desta Lei. 

Seção I 
Da Grade Salarial 

A remuneração do servidor efetivo corresponde ao salário relativo ao Grupo, Classe e Nível em que se 
encontra, dispostos na tabela, acrescido das vantagens pecuniárias/pessoais a que fizer jus. 

Considera-se salário básico da Carreira o fixado para a classe inicial, no nível mínimo estabelecido para o 
cargo, através do sumário especificado no Anexo VII. 

Fica instituída a grade salarial das carreiras do quadro de cargo~ efetivos conforme Anexo VIII, desta Lei. 

a) Sumário - classificação dos cargos por Grupo Salarial, conforme Anexo VII; 
b) O valor constante na grade refere-se ao salário mensal básico do servidor; 
c) Grade composta de Grupos indicados por letra do alfàbeto, Classes indicadas por letras do alfabeto 

que representam a promoção vertical (promoção por qualificação profissional por escolaridade), e 
de Níveis indicados por algarismos arábicos, iniciando pela Base, representando a progressão 
horizontal (progressão por qualificação profissional e progressão por mérito profissional); 

d) Na composição da grade salarial dos servidores efetivos, observar-se-á, sempre no mínimo, o 
percentual de lo/o (um por cento) existente entre o valor de cada nível e a que lhe for imediatamente 
subsequente e de 15% entre as Classes "C", "B", "A" . 

Ficam transformados todos os cargos em comissão Diretor de Serviço em Função de confiança 

Os cargos de livre nomeação e exoneração, no âmbito do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, ficam 
remunerados de acordo com a grade salarial estabelecida no Anexo IX, cujas referências vão do Cl ao C7, e 
dada a natureza do cargo, não existindo em hipótese alguma a progressão por qualificação profissional, a 
progressão por mérito profissional e a promoção por qualificação profissional por escolaridade. 

Os servidores de cargos de provimento efetivo, que forem 'nomeados para cargos em comissão de·livre 
nomeação e exoneração perceberão o salário do respectivo cargo, acrescido de biênio e sexta-parte que tiver 
direito, calculados sobre o salãrio do respectivo cargo em comissão, salvo se optar pelo vencimento do cargo 
efetivo, onde lhe será devido apenas uma gratificação correspondente a 50% sobre vencimento do cargo em 
comissão ocupado ou sobre vencimento de seu cargo efetivo, se mais vantajoso, a critério do servidor. 

Os servidores de cargos de provimento efetivo que forem designados para a função de confiança de Diretor 
de Serviço perceberão o salário correspondente ao Grupo H, Classe C, Nível 21, da grade salarial de 08 (oito) 
horas do quadro de cargos efetivos, acrescido de uma gratificação de 40% (quarenta por cento) da mesma 
referênci~ onde o biênio e sexta-parte que os servidores tiveiem direito serão calculados sobre o salário da 
respectiva função de confiança, salvo se optar pelo vencimento do cargo efetivo, onde lhe será devido apenas 
a gratificação calculada sobre o vencimento da mencionada função de confiança ou sobre o vencimento de 
seu cargo efetivo, se mais vantajoso, a critério do servidor. 

Os servidores de cargos de provimento efetivo que forem designados para função de confiança de Chefi~ 
farão jus a uma gratificação correspondente a 30% (trinta por cento) do seu respectivo salário base, da grade 
salarial de 08 (oito) horas do quadro de cargos efetivos. 
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A função de confiariça de Encarregados ou "Setores". enquanto existir será pago uma gratificação 
correspondente a 10%' ( dez por cento) do respectivo salário tias e do servidor, da grade salarial de 08 (oito) 
horas do quadro de caigos efetivos. \ 

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

As funções de confiança de Diretor de Serviço, Coordenador,' Chefes Encarregados serão obrigatoriamente 
ocupadas por servidores do quadro de cargo de provimento efetivo do Departamento de Água e Esgoto de 
Bauru, com comprovada experiência profissional de no mínimo 05 (cinco) anos nessa Autarquia e na área 
específica. Não havendo servidores que preencham os requisitos anteriores, será a função preenchida por 
servidor com fonnação na área especifica, preferencialmente com nível superior, devendo observar, ainda, os 
requisitos e condições expressos no Decreto Municipal nº l 1.086, de 17 de novembro de 2.009, alterado pelo 
Decreto Municipal nº 11.221, de 23 de abril de 2.011 e Resolução nº 14, de 20 de outubro de 2.010 .. 

Os valores das grades salariais serão reajustados no mesmo índice fixado na Lei Municipal expedida a partir 
de janeiro de 2.013 sofrendo as correções e valorizações concedidas aos servidores sempre na mesma data, 
nos tennos da legislação específica 

TÍTULO VI 
DA IMPLANTAÇAO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS 

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

I - O enquadramento inicial dos servidores na presente lei dar-se-á de acordo com os artigos 36 a 39 
desta Lei; 

II - A implantação da progressão por qualificação profissional, de acordo com os títulos e ou 
certificados apresentados a partir da data da vigência desta lei; 

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

TÍTULO VII 
DAS TRANSFORMAÇÕES, DAS EXTINÇÕES E DAS CRIAÇÕES DE CARGOS 

Para dar plena execução ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários, e mantendo seus atuais ocupantes, ficam 
transfonnados, com nova denominação, no âmbito do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, os seguintes 
cargos efetivos: 

I
li
lll
IV -
V
VI
Vll
Vlll • 

IX -

X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII -
XIX
XX-

de Abastecedor de Produtos Químicos I em Abastecedor de Produtos Químicos; 
de Abastecedor de Produtos Químicos II em Abastecedor de Produtos Químicos; 
de Administrador de Empresas I em Adminisrnj.dor; 
de Administrador de Empresas II em Administrador; 
de Agente de Administração em Assistente Administrativo; 
de Agente de Conservação de Mananciais I em Agente Operacional de Serviços Gerais; 
de Agente de Conservação de Mananciais II em Agente Operacional de Serviços Gerais; 
de Agente de Conservação e Manutenção de Materiais I em Agente Operacional de Serviços 
Gerais; 
de Agente de Conservação e Manutenção de Materiais II em Agente Operacional de Serviços 
Gerais; l 
de Ajudante de Caminhão Pipa I em Agente Operacional de Serviços Gerais; 
de Ajudante de Caminhão Pipa II em Agente Operacional de Serviços Gerais; 
de Ajudante de Obras em Ajudante de Obras; ' 
de Ajudante Geral em Agente Operacional de Serviços Gerais; 
de Almoxarife I em Almoxarife; 
de Almoxarife II em Almoxarife; 
de Analista de Sistemas em Analista de Sistemas; 
de Assistente Social I em Assistente Social; 
de Assistente Social II em Assistente Social; 
de Atendente de Consultório Dentário em Atendente de Consultório Dentário; 
de Auxiliar de Administração em Assistente Administrativo; 
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XXI
XXII• 
XXIII · 
XXIV. 
XXV-

XXVI

XXVII
XXVIII · 
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII · 
XXXIV
XXXV -

XXXVI • 

XXXVII
XXXVIII • 
XXXIX • 
XL-
XLI
XLII
XLIII -
XLIV • 
XLV
XLVI• 
XLVII
XLVIII · 
XLIX-
L-
LI. 
LI!• 
LIII-
LIV · 
LV-
LVI
LVII
LVIII -
LIX-
LX-
LXI
LXII
LXIII · 
LXIV • 
LXV
LXVI
LXVII
LXVIII · 
LXIX
LXX
LXXI
LXXII · 
LXXIII · 
LXXIV · 
LXXV
LXXVI
LXXVII
LXXVIII • 
LXXIX-

de Auxiliar de Encanador em Encanador; 
de Auxiliar de Enfennagem I em Auxiliar de Enfermagem; 
de Auxiliar de Enfermagem II em Auxiliar de Enfermagem; 
de Auxiliar de Laboratório em Auxiliar de Labóratório; 
de Auxiliar de Mecânico de Máquinas e Ve[culos em Auxiliar de Mecânico de Máquinas e 
Veículos; 1 
De Auxiliar de Operação e Controle de Esgoto em Auxiliar de Operação e Controle de 
Esgoto; 
de Auxiliar de Topógrafo em Auxiliar de Topógrafo; 
de Biólogo em Biólogo; 
de Caixa em Caixa; 
de Carpinteiro Padrão em Carpinteiro; 
de Cirurgião Dentista I em Cirurgião Dentista; 
de Cirurgião Dentista II em Cirurgião Dentista; 
de Comprador em Comprador; 
de Contador em Analista Contábil; 
de Controlador de Unidade, Reservação e Distribuição de Água I em Controlador de Sistemas 
de Saneamento e Unidades; 
de Controlador de Unidade, Reservação e pistribuição de Água II em Controlador de 
Sistemas de Saneamento e Unidades; 
de Cozinheiro I em Cozinheiro; 
de Cozinheiro li em Cozinheiro; 
de Desenhista Projetista I em Desenhista Técnico Projetista; 
de Desenhista Projetista II em Desenhista Técnico Projetista; 
de Desenhista Técnico I em Desenhista Técnico Projetista; 
de Desenhista Técnico II em Desenhista Técnico Projetista; 
de Digitador em Digitador; 
de Economista I em Economista; 
de Eletricista de Alta Tensão em Eletricista de Manutenção e Instalação; 
de Eletricista de Painel I em Eletricista de Manutenção e Instalação; 
de Eletricista de Painel II em Eletricista de Manutenção e Instalação; 
de Eletricista Instalador I em Eletricista de Manutenção e Instalação; 
de Eletricista Instalador II em Eletricista de Manutenção e Instalação; 
de Encanador de Manutenção I em Encanador; 
de Encanador de Manutenção II em Encanador; 
de Encanador I em Encanador; 
de Encanador II em Encanador; 
de Encá.nador Motociclista em Encanador; 
de Encanador Motorista em Encanador; 
de Encanador Padrão em Encanador; 
de Engenheiro I em Engenheiro; 
de Engenheiro II em Engenheiro; 
de Fiscal de Obras I em Fiscal de Obras e Cad3Stro; 
de Fiscal de Obras II em Fiscal de Obras e Cadastro; 
de Fiscal Sistema Hidráulico e Domiciliar I em Fiscal de Sistemas Hidráulicos; 
de Fiscal Sistema Hidráulico e Domiciliar II em Fiscal de Sistemas Hidráulicos; 
de Geó_logo I em Geólogo; 
de Geólogo II em Geólogo; 
de Lei turista e Entregador de A visos I em Lei turista e Entregador de A visos; 
de Lei turista e Entregador de A visos II em Lei turista e Entregador de A visos; 
de Marceneiro I em Marceneiro; 
de Mecânico de Hidrômetros II em Mecânico de Hidrômetros; 
de Mecânico de Manutenção de Bombas I em Mecânico de Mariutenção de Bombas; 
de Mecânico de Manutenção de Bombas II em Mecânico de Manutenção de Bombas; 
de Mecânico de Manutenção de Máquinas I em Mecânico de Manutenção; 
de Mecânico de Manutenção de Máquinas II em Mecânico de Manutenção; 
de Mecânico de Manutenção de Veículos I em Mecânico de Manutenção; 
de Mecânico de Manutenção de Veículos II em Mecânico de Manutenção; 
de Médico I em Médico do Trabalho; 
de Merendeira I em Cozinheiro; 
de Merendeira II em Cozinheiro; 
de Motorista I em Motorista; 
de Motorista II em Motorista; 
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LXXX
LXXXJ
LXXXII
LXXXIII
LXXXIV
LXXXV
LXXXVJ
LXXXVII
LXXXVIII-

LXXXIX

XC-

XCJ-

XCII-

XCIII -
XCIV
XCV
XCVI
XCVII
XCVIII -
XCIX-
C-
CJ-
CII-
CJJJ-
CIV -
CV-
CVI • 
CVII -
CVIII -
CIX-
CX-
CXJ-
CXII-
CXIII -
CXJV
CXV
CXVI
CXVII
CXVIII -
CXJX -
CXX
CXXI
CXXII
CXXIII -
CXXIV -
CXXV
CXXVI
CXXVII
CXXVIII
CXXIX
CXXX
CXXXI-

de Motorista Operador de Equipamento em Mdtorista Operador de Equipamento 
de Motorista Padrão em Motorista; 
de Nutricionista I em Nutricionista; 
de Nutricionista II em Nutricionista; 
de Operador de Computador I em Técnico em Operação e Suporte de Computadores; 
de Operador de Computador II em Técnico em Operação e Suporte de Computadores; 
de Operador de Equipamentos I em Operador de Equipamentos; 
de Operador de Equipamentos II em Operador de Equipamentos; 
de Operador de Estação de Captação e Recalque I em Operador de Estação de Captação e 
Recalque; 
de Operador de Estação de Captação e Recalque li em Operador de Estação de Captação e 
Recalque; 
de Operador de Estação de Tratamento de Água I em Operador de Estação de Tratamento de 
Água; 
de Operador de Estação de Tratamento de Água li em Operador de Estação de Tratamento de 
Água; 
de Operador de Estação de Tratamento de Esgoto em Operador de Estação de Tratamento de 
Esgoto 
de Operador de Máquinas I em Operador de Máquinas; 
de Operador de Máquinas II em Operador de Máquinas; 
de Operador de Rádio e Telefonia I em OperadÜr de Rádio e Telefonia; 
de Operador de Râdio e Telefonia II em Operador de Râdio e Telefonia; 
de Operador de Rádio e Telefonia Padrão em Operador de Rádio e Telefonia; 
de Pedreiro I em Pedreiro; 
de Pedreiro II em Pedreiro; 
de Pedreiro Padrão em Pedreiro; 
de Pintor de Obras I em Pintor de Obras; 
de Pintor de Obras II em Pintor de Obras; 
de Procurador Jurídico I em Procurador Jurídico; 
de Procurador Jurídico II em Procurador Juridi~o; 
de Programador de Computador I em Programador de Computador; 
de Programador de Computador II em Programador de Computador; 
de Psicólogo I em Psicólogo; 
de Químico I em Químico; 
de Químico II em Químico; 
de Serralheiro I em Serralheiro; 
de Serralheiro li em Serralheiro; 
de Servente de Limpeza I em Servente de Limpeza; 
de Servente de Limpeza II em Servente de Limpeza; 
de Soldador J em Soldador; 
de Soldador II em Soldador; 
de Técnico de Administração em Assistente Administrativo; 
de Técnico de Contabilidade em Técnico de Contabilidade; 
de Técnico de Controle Ambiental em Técnico de Controle Ambiental; 
de Técnico de Segurança do Trabalho I em Técnico de Segurança do Trabalho; 
de Técnico de Segurança do Trabalho II em Técnico de Segurança do Trabalho; 
de Técnico Químico I em Técnico Químico; 
de Técnico Químico II em Técnico Químico; 
de Tecnólogo em Tecnólogo; 
de Telefonista I em Telefonista; 
de Telefonista II em Telefonista; 
de Topógrafo I em Topógrafo; 
de Topógrafo li em Topógrafo; 
de Torneiro Mecânico I em Torneiro Mecânico; 
de Torneiro Mecânico II em Torneiro Mecânico; 
de Vigia I em Vigia; 
de Vigia II em Vigia 

Parãgrafo único. Os servidores admitidos até a vigência desta lei e que tenham os cargos transfonnados terão observados, no 
desempenho de suas atribuições, a descrição constante do Edital de Concurso Público da época, cumprida a 
função essencial do respectivo cargo. 
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Ficam considerados em extinção, no quadro do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, os cargos efetivos 
abaixo, confonne Anexo II, Quadro O 1 : 

I - 02 (dois) cargos de Auxiliar de Laboratório; 
II - 02 (dois) cargos de Caixa; 
III - 05 (cinco) cargos de Digitador; 
IV - O 1 (um) cargo de Mecânico de Hidrômetros; 
V - 03 (três) cargos de Motorista Operador de Equipamento; 
VI - O 1 (um) cargo de Tecnólogo. 

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

Art. 48 Ficam extintos, no quadro do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, os cargos efetivos abaixo, conforme 
Anexo II, Quadro 02: 

Ar!. 49 

I-
II-
III-
IV
V-
VI
VII
VIII
!X-
X-
XI
XII
XIII
XIV -
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII -
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV 
XXXV
XXXVI
XXXVII-

OI (um) cargo de Abastecedor de Produtos Químicos; 
OI (um) cargo de Auxiliar de Eletricista; 
OI (um) cargo de Auxiliar de Enfermagem; 
OI (um) cargo de Auxiliar de Estatística; 
03 (três) cargos de Caixa; 
02 (dois) cargos de Carpinteiro; 
OI (um) cargo de Carpinteiro II; 
02 (dois) cargos de Continuo II; 
30 (trinta) cargos de Controlador de Sistemas de Saneamento e Unidades: 
O 1 (um) cargo de Copeiro I; 
OI (um) cargo de Copeiro II; 
03 (três) cargos de Desenhista Técnico Projetista; 
03 (três) cargos de Digitador; 
01 (um) cargo de Economista II; 
02 (dois) cargos de Fiscal de Obras e Cadastro; 
OI (um) cargo de Jardineiro!; 
02 (dois) cargos de Jardineiro II; 
01 (um) cargo de Lavador e Lubrificador de Viaturas; 
01 (um) cargo de Marceneiro II; 
OI (uni) cargo de Mecânico de Bombas e Afins; 
03 (três) cargos de Mecânico de Hidrômetros; 
01 (um) cargo de Mecânico de Hidrômetros!; 
01 (um) cargo de Médico 11; 
01 (um) cargo de Nutricionista; 
OI (um) cargo de Operador de Estação de Captação e Recalque; 
O 1 (um) cargo de Operador de Estação de Tratamento de Água; 
02 (dois) cargos de Pintor Padrão; 
OI (um) cargo de Pitometrista I; 
O 1 (um) cargo de Pitometrista II; 
O 1 (um) cargo de Psicólogo II; 
01 (urn) cargo de Técnico de Contabilidade; 
02 (dois) cargos de Técnico de Recursos Humanos I; 
01 (um) cargo de Técnico de Recursos Humanos II; 
05 (cinco) cargos de Técnico Operacional; 
01 (um) cargo de Tecnólogo; 
01 (um) cargo de Telefonista; 
OI (um) cargo de Tesoureiro. 

Ficam criados, no quadro do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, os cargos efetivos abaixo, confonne 
Anexo III: 

I - 02 (dois) cargos de Agente de Hidrometria e Medição; 
II - O 1 ( um) cargo de Agente Operacional de Serviços Gerais; 
III- 01(um) cargo de Analista de Geoprocessamento; 
IV- 01 (um) cargo de Analista de Recursos Humanos; 
V - 01 (um) cargo de Analista de Suprimentos; 
VI - 16 (dezesseis) cargos de Atendente; 
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VII
VIII
!X
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVJ
XVII
XVJJI
XIX
XX-

03 (três) cargos de Comprador; 
01 (um) cargo de Engenheiro; 
01 (um) cargo de Engenheiro Ambiental; 
01 (um) cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho; 
01 (um) cargo de Engenheiro Mecílnico; 
Ol(um) cargo de Estatístico; 
07 (sete) cargos de Leiturista e Entregador de Avisos; 
02 (dois) cargos de Procurador Jurídico; 
OI (um) cargo de Químico; 
OI (um) cargo de Relações Públicas; 
02 (dois) cargos de Servente de Limpeza; 
OI (um) cargo de Técnico de Educação e Gestão Ambiental; 
04 (quatro) cargos de Técnico Químico; 
10 (dez) cargos de Vigia. 

TÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E GERAIS 

CAPÍTULO! 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Em função da especificidade de funções do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, fica estabelecido que 
os 07 (sete) cargos efetivos de Engenheiro serão preenchidos da seguinte forma: 

I - 06 (seis) vagas para ârea de Engenharia Civil; 
II - OI (uma) vaga para a ârea de Engenharia Elétrica. 

Em função da necessidade de adequação do Departamento ao impacto financeiro da nova grade, do 
atendimento do principio da eficiência administrativa, bem como a manutenção da saúde fisica dos 
servidores, a partir da vigência desta Lei, fica limitado o pagamento de horas extraordinárias em até 60 
(sessenta) horas por mês no âmbito da autarquia, inclusive as horas de sábados, domingos, feriados e 
plantões, ao que deve ser estabelecido um programa de adequação a esta regra, salvo em situações 
emergenciais ou calamidade pública, devidamente justificado. 

Ficam as Divisões e demais instâncias administrativas internas obrigadas a promover o rodízio dos servidores 
nas escalas para plafttões, providenciando e elaborando antecipadamente as programações mensais e 
convocações. 

Fica vedada às Divisões e Serviços, autorizar a inclusão de servidores em escalas e plantões que culminem 
em exceder o limite de 06 (seis) dias de trabalho consecutivos, cabendo às áreas a devida adequação e 
convocação de equipes diversas para cumprimento deste dispositivo. 

Fica assegurado o direito à revisão e reajuste das incorporações recebidas pelos servidores efetivos, a título de 
função de confiança ou cargo em comissão, a partir do novo enquadramento por ocasião da implantação deste 
PCCS. 

A revisão se dará mediante solicitação expressa do servidor interessado, podendo o mesmo optar por 
pennanecer com os valores já percebidos a titulo da referida incorporação ou pelos valores a partir do novo 
enquadramento. 

Os direitos e vantagens decorrentes da revisão serão concedidos a partir do requerimento do servidor 
efetivamente protocolado junto ao Departamento e pagos na folha de pagamento imediata à revisão da 
incorporação. 

CAPÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

Ficam asseguradas as acumulações de cargos da presente lei, desde que atendam às nonnas estabelecidas na 
Lei Municipal nº 5. 795, de 22 de outubro de 2.009, combinado com o artigo 37 da Constituição Federal. 
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Ficam asseguradas aos servidores abrangidos por esta Lei, as nonnas contidas nos artigos 86, 86A e 87 da Lei 
Orgânica do Município, com redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 67. 

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

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

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

Imediatamente a partir da vigência desta lei, ficam extintos, exclusivamente, aos servidores do Departamento 
de Água e Esgoto de Bauru os pagamentos do Adicional de Telefonia e Vigilância; do Adicional de Área 
Mecânica e Afins; da Gratificação dos Procuradores Jurídicos; da produtividade de motoristas; das 
gratificações e prêmios de produtividades; do adicional de Quçbra de Caixa, do Adicional Especial de Saúde; 
das Gratificações dos cargos de Livre nomeação e exoneração, das gratificações de função de confiança e da 
Verba de Representação. 

Todas as vantagens previstas no caput deste artigo, com exceção das Gratificações dos cargos de Livre 
nomeação e exoneração, das gratificações de função de confiança, da Verba de Representação e do Prêmio de 
Produtividade para as equipes de trabalhos especiais da Divisão Técnica (Equipe 2.0), ficam integralmente 
incorporadas nas grades salariais previstas no Anexo VIII deste Plano. 

No caso do Prêmio de Produtividade para as equipes de trabalhos especiais da Divisão Técnica (Equipe 2.0 
pennanente) eventual diferença devida fica incorporada no salário do servidor que percebia tal verba até a 
data da vigência desta lei como Complementação do Salário Base que será reajustado com o mesmo índice de 
correção anual atribuído à grade salarial, de acordo com a legislação especifica 

As grades salariais previstas no Anexo VIII deste Plano são compostas pelo salário base, Adicional de 
Telefonia e Vigilância; Adicional de Área Mecânica e Afins; Gratificação dos Procuradores Jurídicos; 
produtividade de motoristas; gratificações e prêmios de produtividades; adicional de Quebra de Caixa, do 
Adicional Especial de Saúde vigentes até a publicação desta lei; mais acréscimo salarial conferido por 
liberalidade pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru. · 

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

Para fins de cálculo da: diferença, será considerado o valor do Cargo efetivo ou em comissão, o que for maior. 

Não serão computadas para apuração das eventuais diferenças de vencimentos, a serem incorporadas a titulo 
de vantagem pessoal, verbas referentes à substituição, horas extras e feriadas, adicional noturno, sobreaviso, 
horas não habituais, comissões, dentre outras verbas referentes' a diferenças salariais. 

A vantagem pessoal prevista neste Plano de Cargos, Carreiras·e Salários será reajustada com o mesmo índice 
de correção anual atribuído à grade salarial, de acordo com a legislação específica. 

Fica assegurada uma gratificação, correspondente a: 

[ - 15% (quinze por cento) do salário base do servidor aos servidores efetivos: 

a) Ocupantes do cargo de Motorista que operarem o caminhão/equipamento Munck; 
b) Que executarem as funções de Reposição de Asfalto. 

II - 10% (dez por cento) do salário base do servidor aos servidores efetivos: 

a) Ocupantes do cargo de Motorista que operarem o caminhão pipa; 
b) Ocupantes do cargo de Motorista que operarem o caminhão hidrojato. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.366/13 

Parágrafo único. A gratificação de que trata este artigo, somente serã paga ao servidor, enquanto o mesmo estiver executando a 
função, não sofrerá desconto previdenciário e não se incorpora para nenhum efeito. 

Art. 61 Fica o Departamento de Água e Esgoto de Bauru autorizado a aproveitar, para provimento dos cargos na 
fonna desta lei, os candidatos remanescentes aprovados em concursos públicos cujo prazo de validade esteja 
em vigência, na data da publicação desta lei, realizados para cargos anterionnente correspondentes aos 
constantes no Anexo N. 

Parãgrafo único. O aproveitamento a que se refere este artigo dar-se-á, obrigatoriamente, no cargo enquadrado, levando em 
conta as áreas de atua9ão e a especificidade da função exercida, confonne o caso, de acordo com o Anexo I 
desta Lei. 

Art. 62 O Departamento de Água e Esgoto de Bauru poderá instituir programa de premiação à produtividade que será 
feito mediante lei específica. 

Art. 63 

Art. 64 

Art.65 

Art. 66 

Art. 67 

Art.68 

Art.69 

Art. 70 

Art. 71 

Art. 72 

Art. 73 

Art. 74 

Art. 75 

Fica assegurado o pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade de acordo com o artigo 32 da 
Lei Municipal nº 3.373, de 29 de julho de 1.991, com nova redação dada pelo artigo 54 da Lei Municipal nº 
5.975, de 01 de outubro de 2.010 e todas as suas alterações posteriores. 

Fica assegurado o pagamento da ajuda de custo de acordo com a Lei Municipal nº 5.227, de 23 de dezembro 
de 2.004, com nova redação dada pelo artigo 55 da Lei Municipal nº 5.975, de OI de outubro de 2.010 e 
todas as suas alterações posteriores. 

Fica assegurado o pagamento da ajuda de custo estudante aos servidores efetivos que estejam estudando de 
acordo com o artigo 51 da Lei Municipal nº 3.373, de 29 de julho de 1.991, com nova redação dada pelo 
artigo 58 da Lei Municipal nº 5.975, de OI de outubro de 2.010 e todas as suas alterações posteriores. 

Fica assegurado o pagamento do adicional de Poupatempo de acordo com o artigo 3° da Lei Municipal nº 
5.392, de 13 de setembro de 2.006, com nova redação dada pelo artigo 59 da Lei Municipal nº 5.975, de OI 
de outubro de 2.010 e todas as suas alterações posteriores. 

Fica assegurado o pagamento da Comissão de Licitação de acordo com o § 3° do artigo 3° da Lei Municipal 
nº 3.899, de 23 de junho de 1.995, com nova redação dada pelo artigo 60 da Lei Municipal nº 5.975, de OI de 
outubro de 2.010 e todas as suas alterações posteriores. 

Fica assegurado o pagamento da Comissão de Pregão presencial e eletrônico de acordo com a Lei Municipal 
nº 5.496, de 19 de novembro de 2.007, com nova redação dada pelo artigo 61 da Lei Municipal nº 5.975, de 
01 de outubro de 2.010 e todas as suas alterações posteriores . 

Fica assegurado o pagamento para Banca de Concurso Público de acordo com o artigo l º da Lei Municipal nº 
3.848, de 7 de março de 1.995, com nova redação dada pelo artigo 62 da Lei Municipal nº 5.975, de OI de 
outubro de 2.010 e todas as suas alterações posteriores. 

Aplicam-se aos servidores deste Departamento de Água e Esgoto de Bauru as disposições contidas no artigo 
62-A da Lei Municipal nº 5.975, de OI de outubro de 2.010 e todas as suas alterações posteriores, podendo o 
servidor fazer a opção pelo recebimento da gratificação ou OI (um) dia de descanso para cada evento. 

Aplicam-se aos Procuradores Jurídicos as disposições contidas na Lei Municipal nº 3.292. de 19 de dezembro 
de 1.990, e todas as suas alterações posteriores. : 

Os servidores ocupantes de cargos efetivos estão obrigados a registrar o ponto eletronicamente, de acordo 
com o artigo 105 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971 (Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais), com nova redação dada pelo artigo 63 da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010 e 
todas as suas alterações posteriores, com exceção dos casos previstos em Resolução expedida por este 
Departamento. 

Fica vedada às Divisões e Serviços, autorizar a transferência d(:: locais de trabalho que implique em desvio de 
função dos servidores. 

As omissões desta lei serão supridas pela Lei Municipal nº 3.373, de 29 de julho de 1.991 (Regime Jurídico 
Único) e Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de l.97l(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais). 

É vedada a fixação de vantagens para cargos, salários ou funções por decreto. 
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Art. 76 

Art. 77 

Art. 78 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE slo PAULO 
Ref. Lei nº 6.366/13 

As despesas decorrentes desta lei serão atendidas com dotações próprias do orçamento do órgão e 
suplementadas, se necessário. 

A partir da vigência desta lei as regras constantes dos Arts. 70 a 84, Arts. 87 a 90 e Art. 142 da Lei Municipal 
nº 1.574, de 7 de maio de 1.971; o Art. 4°, o Art. 5° e incisos Ia III, o Art. 12, o Art. 13, o Art. 14, o Art. 16, 
o Art. 17, o Art. 18, o Art. 19, o Art. 20, o Art. 23, o Art. 24, os incisos I e li] do Art. 27, o Art. 28, § lº e 
incisos Ia lII, o inciso VIII do Art. 31, o Art. 39, o Art. 41, o Art. 42, o Art. 44, o Art. 45 e§§ lº e 2º, o Art. 
49 e o Art. 50 da Lei Municipal nº 3.373, de 29 de julho de 1.991; a Lei Municipal nº 3.654, de 9 de 
dezembro de 1.993; a Lei Municipal nº 3.746, de 1 de julho de 1.994; a Lei Municipal nº 3.922, de 17 de 
agosto de 1.995; a Lei Municipal nº 4.050, de 29 de março de 1.996; a Lei Municipal nº 4.082, de 16 de maio 
de 1.996, o incisos VI e IX do Art. 1° da Lei Municipal nº 5.387, de 28 de agosto de 2.006, não se aplicam 
aos servidores municipais do Departamento de Água e Esgoto de Bauru. 

Esta lei entra em vigor em 30 (trinta) dias a partir de sua publicação, ficando expressamente revogados as 
regras constantes das Resoluções: 028 de 19 de maio de 1.992; 041 de 20 de setembro de 1.993, 017 de 28 de 
março de 1.994, 064 de 15 de dezembro de 1.994, 070 de 20 de dezembro de 1.994, 003 de 09 de janeiro de 
1.995, 004 de 12 de janeiro de 1.995, 017 de 19 de abril de 1.995, 018 de 24 de abril de 1.995, 025 de 19 de 
junho de 1.995, 026 de 19 de junho de 1.995, 031 de 13 de julho de 1.995, 034 de 20 de julho de 1.995, 035 
de 20 de julho 1.995, 044 de 29 de agosto de 1.995, 051 de 25 de outubro de 1.995, 056 de 09 de novembro 
de 1.995, 057 de 09 de novembro de 1.995, 060 de 29 de novembro de 1.995, 002 de 02 de janeiro de 1.996, 
007 de 18 de março de 1.996, 013 de 09 de abril de 1.996, O 18 de 17 de maio de 1.996, 029 de 23 de agosto 
de 1.996, 033 de 12 de setembro de 1.996, 034 de 16 de setembro de 1.996, 037 de 07 de outubro de 1.996, 
039 de 25 de outubro de 1.996, 050 de 20 de dezembro de 1.996, 019 de 06 de julho de 1.998, 031 de 29 de 
setembro de 1.998, 008 de 08 de março de 1.999, 009 de 17 de março de 1.999, 012 de 08 de abril de 1.999, 
033 de 05 de julho de 1.999, 068 de 30 de dezembro de 1.999, 006 de 08 de fevereiro de 2.000, 007 de 08 de 
fevereiro de 2.000, 009 de 28 de fevereiro de 2.000, 016 de 22 de março de 2.000, 017 de 30 de março de 
2.000, 030 de 21 de julho de 2.000, 033 de 25 de julho de 2.000, 038 de 25 de agosto de 2.000, 040 de 11 de 
setembro de 2.000, 041 de 21 de setembro de 2.000, 043 de 05 de outubro de 2.000, 044 de 05 de outubro de 
2.000, 046 de 13 de novembro de 2.000, 055 de 19 de dezembro de 2.000, 018 de 04 de dezembro de 2.001, 
014 de 19 de junho de 2.002 e os Arts. 1°, 2°, 3°, 5°, 6° e 7º da Lei Municipal nº 3.432, de 28 de fevereiro de 
1.992, e a Lei Municipal nº 6.211, de 19 de abril de 2.012. 

Parágrafo único. A partir da vigência deste Plano de Cargos, Carreiras e Salários os servidores abrangidos pelo mesmo, 
deixarão de ser contemplados pelo Art. 1° da Lei Municipal nº 6.200, de 27 de março de 2.012. 

Bauru, 17 de junho de 2.013 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURiCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURiDICOS 

RICHARD VENDRAMINI 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

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

ANDRÉA MARIA LIBERATO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE S,ÃO PAULO 

ANEXO! 

CARGOS EFETIVOS REDENOMINADOS 

DENOMINAÇÃO ANTERIOR NOVA DENOMINAÇÃO 

Abastecedor de Produtos Químicos I Abastecedor de Produtos Químicos 

Abastecedor de Produtos Químicos II Abastecedor de Produtos Químicos 

Administrador de Empresas I Administrador 

Administrador de Empresas II Administrador 

Auxílíar de Administração Assistente Administrativo 

Agente de Administração Assistente Administrativo 

Técnico de Administração Assistente Administrativo 

Agente de Conservação de Mananciais I Agente Operacional de Serviços Gerais 

Agente de Conservação de Mananciais II Agente Operacional de Serviços Gerais 

Agente de Conservação e Manutenção de Materiais I Agente Operacional de Serviços Gerais 

Agente de Conservação e Manutenção de Materiais II Agente Operacional de Serviços Gerais 

Ajudante de Caminhão Pipa I Agente Operacional de Serviços Gerais 

Ajudante de Caminhão Pipa II Agente Operacional de Serviços Gerais 

Ajudante Geral Agente Operacional de Serviços Gerais 

Ajudante de Obras Ajudante de Obras 

Alrnoxarife I Almoxarife 

Almoxarife II Almoxarife 

Contador Analista Contábil 

Analista de Sistemas Analista de Sistemas 

Assistente Social I Assistente Social 

Assistente Social II Assistente Social 

Atendente de Consultório Dentário Atendente de Consultório Dentário 

Auxiliar de Enfermagem I Auxiliar de Enfermagem 

Auxiliar de Enfermagem II Auxiliar de Enfermagem 

Auxiliar de Laboratório Auxiliar de Laboratório 

Auxiliar de Mecânico de Máquinas e Veículos Auxiliar de Mecânico de Máquinas e Veículos 

Auxílíar de Operação e Controle de Esgoto Auxiliar de Operação e Controle de Esgoto 

Auxiliar de Topógrafo Auxiliar de Topógrafo 

Biólogo Biólogo 
' 

Caixa Caixa 

Carpinteiro Padrão Carpinteiro 

Cirurgião Dentista I Cirurgião Dentista 

Cirurgião Dentista TI Cirurgião Dentista 

Comprador Comprador 
Controlador de Unidade, Reservação e Distribuição de Agua 

Controlador de Sistemas de Saneamento e Unidades I 
Controlador de Unidade, Reservação e Distribuição de Água 

Controlador de Sistemas de Saneamento e Unidades II 
Cozinheiro I Cozinheiro 

Cozinheiro II Cozinheiro 

Merendeira I Cozinheiro 

Merendeira II Cozinheiro 
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Desenhista Projetista I Desenhista Técnico Projetista 

Desenhista Projetista II Desenhista Técnico Projetista 

Desenhista Técnico I Desenhista Técnico Projetista 

Desenhista Técnico II Desenhista Técnico Projetista 

Digitador Digitador 

Economista I Economista 

Eletricista de Alta Tensão Eletricista de Manutenção e Instalação 

Eletricista de Painel I Eletricista de Manutenção e Instalação 

Eletricista de Painel II Eletricista de Manutenção e Instalação 

Eletricista Instalador I Eletricista de Manutenção e Instalação 

Eletricista Instalador II Eletricista de Manutenção e Instalação 

Auxiliar de Encanador Encanador • Encanadorl Encanador 

Encanador II Encanador i 

Encanador de Manutenção I Encanador 

Encanador de Manutenção II Encanador 

Encanador Motociclista Encanador 

Encanador Motorista Encanador 

Encanador Padrão Encanador 

Engenheiro I Engenheiro 

Engenheiro II Engenheiro 

Fiscal de Obras I Fiscal de Obras e Cadastro 

Fiscal de Obras II Fiscal de Obras e Cadastro 

Fiscal Sistema Hidráulico e Domiciliar I Fiscal de Sistemas Hidráulicos 

Fiscal Sistema Hidráulico e Domiciliar II Fiscal de Sistemas Hidráulicos 

Geólogo I Geólogo 

Geólogo II Geólogo 

• Leiturista e Entregador de Avisos I Leiturista e Entregador de Avisos 

Leiturista e Entregador de Avisos II Lei turista e Entregador de A visos 

Marceneiro I Marceneiro 

Mecânico de Hidrômetros II Mecânico de Hidrôi:netros 

Mecãnico de Manutenção de Mãquinas 1 Mecânico de Manutenção 

Mecãnico de Manutenção de Máquinas II Mecãnico de Manutenção 

Mecãnico de Manutenção de Veículos I Mecânico de Manutenção 

Mecânico de Manutenção de Veículos II Mecânico de Manutenção 

Mecânico de Manutenção de Bombas I Mecânico de Manutenção de Bombas 

Mecãnico de Manutenção de Bombas II Mecânico de Manutenção de Bombas 
Médico I Médico do Trabalho 

Motorista I Motorista 

Motorista II Motorista 

Motorista Padrão Motorista 

Motorista Operador de Equipamento Motorista Operador de Equipamento 

Nutricionista I Nutricionista 

Nutricionista II Nutricionista 
Operador de Equipamentos I Operador de Equipamentos 
Operador de Equipamentos II Operador de Equipamentos 
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Operador de Estação de Captação e Recalque I Operador de Estação de Captação e Recalque 

Operador de Estação de Captação e Recalque II Operador de Estação de Captação e Recalque 

Operador de Estação de Tratamento de Água I Operador de Estação de Tratamento de Água 

Operador de Estação de Tratamento de Água li Operador de Estação de Tratamento de Água 

Operador de Estação de Tratamento de Esgoto Operador de Estação de Tratamento de Esgoto 

Operador de Mãquinas I Operador de Mãquinas 

Operador de Mãquinas II Operador de Mãquinas 

Operador de Rádio e Telefonia I Operador de Rádio e Telefonia 

Operador de Rãdio e Telefonia li Operador de Rãdio e Telefonia 

Operador de Rãdio e Telefonia Padrão Operador de Rãdio e Telefonia 

Pedreiro I Pedreiro 

Pedreiro II Pedreiro 

Pedreiro Padrão Pedreiro 

• Pintor de Obras I Pintor de Obras 

Pintor de Obras II Pintor de Obras 

Procurador Jurídico T Procurador Jurídico 

Procurador Jurídico II Procurador Jurídico 

Programador de Computador 1 Programador de Computador 

Programador de Computador li Programador de Computador 

Psicólogo I Psicólogo 

Quimico I Quimico 

Quimico II Químico 

Serralheiro I Serralheiro 

Serralheiro II Serralheiro 

Servente de Limpeza I Servente de Limpeia 

Servente de Limpeza II Servente de Limpeza 

Soldador I Soldador 

Soldador II Soldador 

Técnico de Contabilidade Técnico de Contabilidade 

Técnico de Controle Ambiental Técnico de Controle Ambiental 

• Técnico de Segurança do Trabalho I Técnico de Segurança do Trabalho 

Técnico de Segurança do Trabalho II Técnico de Segurança do Trabalho 

Operador de Computador I Técnico em Operação e Suporte de Computadores 

Operador de Computador II Técnico em Operação e Suporte de Computadores 

Técnico Químico I Técnico Químico 

Técnico Químico II Técnico Quimico 

Tecnólogo Tecnólogo 

Telefonista I Telefonista 

Telefonista II Telefonista 

Topógrafo I Topógrafo 

Topógrafo II Topógrafo 
Torneiro Mecânico 1 Torneiro Mecânico 

Torneiro Mecânico II Torneiro Mecânico 

Vigiai Vigia 

Vigia II Vigia 
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ANEXO II 

QUADRO OI - CARGOS EFETNOS CONSIDERADOS EM EXTINÇÃO 

CARGO QUANTITATNO 

Auxiliar de Laboratório 02 

Caixa 02 

Digitador 05 

Mecânico de Hidrômetros OI 
Motorista Operador de Equipamentos 03 

Tecnólogo OI 
Total 14 

QUADRO 02 - CARGOS EFETIVOS EXTINTOS • DENOMINAÇÃO QUANTITATNO 
Abastecedor de Produtos Químicos OI 
Auxiliar de Eletricista OI 
Auxiliar de Enfennagem OI 
Auxiliar de Estatística OI 
Caixa 03 
Carpinteiro 02 
Carpinteiro II OI 
Contínuo II 02 
Controlador de Sistemas de Saneamento e Unidades 30 
Copeiro I OI 
Copeiro II OI 
Desenhista Técnico Projetista 03 
Digitador 03 
Economista II OI 
Fiscal de Obras e Cadastro 02 
Jardineiro I OI 
Jardineiro II 02 • Lavador e Lubrificador de Viaturas OI 
Marceneiro II OI 
Mecânico de Bombas e Afins OI 
Mecânico de Hidrômetros 03 
Mecânico de Hidrômetros I OI 
Médico II OI 
Nutricionista 01 
Operador de Estação de Captação e Recalque OI 
Operador de Estação de Tratamento de Água OI 
Pintor Padrão 02 
Pitometrista I OI 
Pitometrista II 01 
Psicólogo li OI 
Técnico de Contabilidade 01 
Técnico de Recursos Humanos I 02 
Técnico de Recursos Humanos II 01 
Técnico Operacional 05 
Tecnólogo 01 
Telefonista OI 
Tesoureiro 01 

Total 84 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO III 

CARGOS EFETIVOS A SEREM CRIADOS 

DENOMINAÇÃO QUANTITATIVO 

Agente de Hidrometria e Medição 02 

Agente Operacional de Serviços Gerais OI 
Analista de Geoprocessamento OI 
Analista de Recursos Humanos OI 
Analista de Suprimentos OI 
Atendente 16 

Comprador 03 

Engenheiro OI 
Engenheiro Ambiental OI 
Engenheiro de Segurança do Trabalho OI 
Engenheiro Mecânico OI 
Estatístico OI 
Leiturista e Entregador de A visos 07 

Procurador Jurídico 02 

Químico OI 
Relações Públicas OI 
Servente de Limpeza 02 

Técnico de Educação e Gestão Ambiental OI 
Técnico Químico 04 

Vigia 10 

Total 58 

ANEXO IV 

QUADRO DE CARGOS EFETIVOS POR GRUPO OCUPACIONAL 

GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL 

DENOMINAÇÃO TOTAL 

Abastecedor de Produtos Químicos 07 
Agente de Hidrometria e Medição 02 
Agente Operacional de Serviços Gerais 46 
Ajudante de Obras 19 
Atendente de Consultório Dentário 02 
Auxiliar de Laboratório 02 
Auxiliar de Mecânico de Máquinas e Veiculas 07 
Auxiliar de Operação e Controle de Esgoto 03 
Auxiliar de Topógrafo 04 
Carpinteiro OI 
Controlador de Sistemas de Saneamento e Unidades 70 
Cozinheiro 12 
Encanador 158 

Leiturista e Entregador de A visos 40 
Marceneiro 02 
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Mecânico de Hidrômetros 01 

Motorista 62 

Motorista Operador de Equipamentos 03 

Operador de Equipamentos 09 

Operador de Estação de Captação e Recalque 08 

Operador de Estação de Tratamento de Esgoto 08 

Operador de Rádio e Telefonia 15 

Pedreiro 25 

Pintor de Obras 03 

Servente de Limpeza 17 

Telefonista 03 

Vigia 19 

. Total 548 

GRUPO OCUPACIONAL: TÉCNICO 

DENOMINAÇÃO TOTAL 
Auxiliar de Enfennagem 01 

Desenhista Técnico Projetista 14 

Eletricista de Manutenção e Instalação l 1 

Estatístico 01 

Fiscal de Obras e Cadastro 05 

Fiscal de Sistemas Hidráulicos 24 

Mecânico de Manutenção 12 

Mecânico de Manutenção de Bombas 10 

Operador de Estação de Tratamento de Água 08 

Programador de Computador 03 

Técnico de Contabilidade 03 

Técnico de Controle Ambiental 05 

Técnico de Educação e Gestão Ambiental OI 
Técnico de Segurança do Trabalho 03 

Técnico em Operação e Suporte de Computadores 06 

Técnico Químico 14 

Topógrafo 06 

Total 127 

GRUPO OCUPACIONAL: ASSISTENTE PROFISSIONAL 

DENOMINAÇÃO TOTAL 
Operador de Máquinas 21 

Serralheiro 03 
Soldador 03 
Torneiro Mecânico 03 

Total 30 
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GRUPO OCUPACIONAL: ADMINISTRATIVO 

DENOMINAÇÃO TOTAL 

Almoxarife 05 

Assistente Administrativo 96 

Atendente 16 

Caixa 02 

Comprador 05 
Digitador 05 

Total 129 

GRUPO OCUPACIONAL: SUPERIOR 

• DENOMINAÇÃO TOTAL 

Administrador 02 
Analista Contábil 02 
Analista de Geoprocessamento OI 
Analista de Recursos Humanos OI 
Analista de Sistemas OI 
Analista de Suprimentos OI 
Assistente Social 03 
Biólogo OI 
Cirurgião Dentista 03 
Economista OI 
Engenheiro 07 
Engenheiro Ambiental OI 
Engenheiro de Segurança do Trabalho OI 
Engenheiro Mecânico OI 
Geólogo 02 
Médico do Trabalho OI 
Nutricionista OI 

• Procurador Jurídico 06 
Psicólogo OI 
Químico 03 
Relações Públicas OI 
Tecnólogo OI 

Total 42 

ANEXO V 

QUADRO GERAL DE CARGOS EFETIVOS E RESPECTIVOS QUANTITATIVOS 

DENOMINAÇÃO TOTAL 

Abastecedor de Produtos Qufmicos 07 

Administrador 02 

Agente de Hidrometria e Medição 02 

Agente Operacional de Serviços Gerais 46 

Ajudante de Obras 19 

Almoxarife 05 

Analista Contâbil 02 
Analista de Geoprocessamento OI 
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Analista de Recursos Humanos OI 
Analista de Sistemas OI 
Analista de Suprimentos OI 
Assistente Administrativo 96 

Assistente Social 03 

Atendente 16 

Atendente de Consultório Dentãrio 02 

Auxiliar de Enfennagem OI 
Auxiliar de Laboratório 02 

Auxiliar de Mecânico de Máquinas e Veiculos 07 

Auxiliar de Operação e Controle de Esgoto 03 

Auxiliar de Topógrafo 04 

Biólogo OI 
Caixa 02 

Carpinteiro OI 
Cirurgião Dentista 03 
Comprador 05 
Controlador de Sistemas de Saneamento e Unidades 70 
Cozinheiro 12 
Desenhista Técnico Projetista 14 
Digitador 05 

Economista OI 
Eletricista de Manutenção e Instalação li 

Encanador 158 
Engenheiro 07 
Engenheiro Ambiental 01 

Engenheiro de Segurança do Trabalho OI 
Engenheiro Mecânico OI 
Estatístico 01 
Fiscal de Obras e Cadastro 05 
Fiscal de Sistemas Hidráulicos 24 
Geólogo 02 
Leiturista e Entregador de Avisos 40 
Marceneiro 02 
Mecânico de Hidrômetros OI 
Mecânico de Manutenção 12 
Mecânico de Manutenção de Bombas 10 

Médico do Trabalho OI 
Motorista 62 
Motorista Operador de Equipamentos 03 
Nutricionista OI 
Operador de Equipamentos 09 
Operador de Estação de Captação e Recalque 08 
Operador de Estação de Tratamento de Água 08 

'ilo 
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Operador de Estação de Tratamento de Esgoto 08 

Operador de Máquinas 21 

Operador de Rádio e Telefonia 15 

Pedreiro 25 

Pintor de Obras 03 

Procurador Jurídico 06 

Programador de Computador 03 

Psicólogo OI 

Químico 03 

Relações Públicas 01 

Serralheiro 03 

Servente de Limpeza 17 

Soldador 03 

Técnico de Contabilidade 03 

Técnico de Controle Ambiental 05 

Técnico de Educação e Gestão Ambiental OI 
Técnico de Segurança do Trabalho 03 

Técnico em Operação e Suporte de Computadores 06 

Técnico Químico 14 

Tecnólogo 01 

Telefonista 03 

Topógrafo 06 

Torneiro Mecânico 03 

Vigia 19 

Total 876 
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ANEXO VI 
ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS 

GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL-27 cargos 

1. CARGO EFETIVO: ABASTECEDOR DE PRODUTOS QUÍMICOS 
Carga horâria semanal: 40 horas 
D 'ãS ár'd escnc. o um Ia o cargo: 

Receber, carregar e descarregar produtos químicos; realizar o abastecimento dos produtos nos poços e ETA; proceder a leitura 
de cloro; coletar amostra nos poços e encaminhar ao laboratório para detenninação de flúor; lavar decantadores; lavar caixas 
d'água de residências, empresas e instituições; desinfetar imóveis com ocorrência de retomo de esgoto; auxiliar na manutenção 
da área interna e externa do prédio e na limpeza dos tanques de estocagem de produtos químicos, bem como auxiliar na troca de 
peças das bombas dosadoras instaladas nos poços; zelar pelas ferramentas, materiais e instrumentos sob sua responsabilidade; 
realizar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Fundamental Completo; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Ensino Médio Completo ou Ensino Técnico Completo. 

CLASSE A Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

2. CARGO EFETIVO: AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO 
Carga horária semanal: 40 horas 
D 'ãS ârid escric, o um a o cargo: 

Localizar imóveis, executar testes, reparo, aferição em equipamentos e instrumentos de medição; vistoriar instalações prediais 
e orientar em casos de vazamentos internos; identificar, registrar e notificar ligações irregulares; elaborar laudos e 
documentação técnica; substituir hidrômetros reprovados em aferição; desenvolver suas atividad_es em confonnidade com 
nonnas e procedimentos técnicos, de qualidade e segurança. Executar atividades correlatas sob orientação superior. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Médio Completo; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

CLASSE A Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 

3. CARGO EFETIVO: AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descricão Sumária do cargo: 

Serviço de Patrimônio: Realizar tarefas operacionais e auxiliar na instalação e reparos, sob supervisão técnica, bem como 
proceder a limpeza geral externa, manutenção e conservação das áreas internas dos prédios, unidades externas e áreas verdes 
do Departamento. Proceder ao transporte, carregamento e descarregamento de materiais utilizados em diversos locais, bem 
como remanejamento flsico de materiais,. móveis e equipamentos utilizados, a fim de manter a qualidade dos serviços 
prestados pelo DAE. Realizar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato. 

Serviço de Águas Superficiais e Tratamento: 
Lavar decantadores e caixas d'agua de residências, empresas e instituições; desinfetar imóveis com ocorrência de retomo de 
esgoto; auxiliar na manutenção da área interna e externa do prédio e na limpeza dos tanques de estocagem de produtos 
químicos, bem como auxiliar na troca de peças das bombas dosadoras instaladas nos poços. Realizar a fiscalização da 
tubulação de água bruta, verificando as emendas do tubo e/ou a existência de vazamentos; realizar o trabalho de jardinagem e 
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conservação da lagoa de captação de · água Realizar manutenção periódica em equipamentos como, por exemplo, 
encanamentos e filtros, pintando registros e encanamentos do próprio setor bem como tarefas operacionais de pequenos 
reparos, sob supervisão técnica. Proceder a manutenção e conservação do(s) prédio(s) e da área verde. Zelar pelas 
ferramentas, materiais, instrumentos sob a sua responsabilidade e realizar outras atividades correlatas sob orientação e 
supervisão do superior imediato, seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental. 

Divisão de Apoio Operacional: Abastecer máquinas e equipamentos, abastecer caixas d'água, auxiliar no desentupimento de 
esgotos e realizar limpeza de ruas operando equipamentos e ferramentas. Prestar serviços para o DAE voltados para a limpeza 
e organização de veículos, bem como lubrificar máquinas e equipamentos, além de monitorar o desempenho destes.Realizar 
outras atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato. 
Seção de Alimentação: Auxiliar nas atividades da cozinha, mantendo os serviços em dia e o ambiente limpo, em ordem, 
garantindo a boa aparência do setor e qualidade da produção e produtos. 
Compreende a realização de tarefas que se destinam a executar serviços braçais em diversos locais do Departamento, onde se 
exige habilidade manual, resistência e força tisica. Cumprir normas e regulamentos internos,. zelar pelas ferramentas, 
materiais e equipamentos sob sua responsabilidade e realizar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão do 
superior imediato nas diversas unidades administrativas e operacionais do DAE, conforme necessidade do trabalho, seguindo 
normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSE C · Ensino Fundamental Completo; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Ensino Médio Completo ou Ensino Técnico Completo. 

CLASSE A Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

4. CARGO EFETIVO: AJUDANTE DE OBRAS 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descrição Sumária do cargo: 

Carregar e descarregar materiais, preparar o canteiro de obras, limpando e compactando solos, bem como realizar limpeza de 
obras. Efetuar manutenção de primeiro nível quanto à limpeza de maquinário e ferramentas. Realizar escavações e também o 
preparo de concreto e outros materiais e realizar atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Fundamental Completo; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Ensino Médio Completo ou Ensino Técnico Completo. 

CLASSE A Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

5. CARGO EFETIVO: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Carga horária semanal: 40 horas 
D' S ár'd escnção um 'ª o cargo: 

Prestar apoio aos Dentistas, promover o agendamento de horários de consultas, organizar arquivos, realizar a limpeza, 
assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho, auxiliar o 
cirurgião dentista durante o atendimento e prestar orientações aos pacientes, de fonna a garantir um serviço de boa qualidade 
para os servidores e seus dependentes. Realizar outras atividades correlatas sob supervisão e orientação do Cirurgião-dentista. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Médio Completo; 
Registro no Conselho Regional de Odontologia - ACD; 
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Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 

6. CARGO EFETIVO: AUXILIAR DE LABORA TÓRIO 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descri0 •0 Sumária do caroo: 

Realizar serviço de esterilização, lavagem e secagem de material a ser utilizado nas análises, preparando vidrarias e materiais 
similares. Realizar a limpeza geral do laboratório (vidros, balcão, paredes e pisos). Coletar água em pontos específicos 
verificando a leitura do cloro com instrumentos de medição preenchendo planilhas e relatórios. Executar tarefas correlatas, 
inerentes ao cargo, conforme necessidade do trabalho, sob supervisão e orientação do superior imediato . 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Fundamental Completo. 
EXTINÇÃO NA V ACÃNCIA 

CLASSEB Ensino Médio Completo ou Ensino Técnico Completo. 

CLASSE A Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

7. CARGO EFETIVO: AUXILIAR DE MECÂNICO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descricão Sumária do canw: 

Executar serviços gerais da oficina como transportar e lavar peças, auxiliar o mecânico no conserto e manutenção de veículos, 
acompanhar o mecânico na prestação de socorro externo, dirigindo-se até o local onde o veículo ou maquinário danificado se 
encontra. Manter em bom estado de conservação as máquinas, peças, ferramentas e instrumentos de seu uso, bem como 
aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente. Cumprir regulamentos internos. 
Realizar outras atividades correlatas, sob supervisão e orientação do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Fundamental Completo; 
Carteira Nacional de Habilitação, categoria "AB'' definitiva e válida com 
autorização para exercer atividade remunerada; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Ensino Médio Completo ou Ensino Técnico Completo. 

CLASSE A Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

8. CARGO EFETIVO: AUXILIAR DE OPERAÇÃO E CONTROLE DE ESGOTO 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descri,..ão Sumária do carQ:o: 

Auxiliar nas ações operacionais de campo, utilizando de força braçal, em todas as unidades das ETE(s) e EEE(s), 
promovendo o serviço de limpeza em áreas internas e externas, a remoção periódica, transporte interno, acondicionamento, 
transporte e destinação final adequada de resíduos sólidos retirados das unidades, a manutenção de forma manual, mecânica 
ou automatizada, conforme condições operacionais horárias locais. Cumprir normas e regulamentos internos. Trabalhar 
seguindo normas de segurança, higiene e qualidade do trabalho. Executar tarefas correlatas, conforme necessidade do 
trabalho, sob orientação do superior imediato. 

Série de Classes I Pré-requisitos 
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CLASSEC Ensino Fundamental Completo; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Ensino Médio Completo ou Ensino Técnico Completo. 

CLASSE A Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

9 . CARGO EFETIVO: AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descri~ão Sumária do caroo: 

Auxiliar no trabalho do Topógrafo, transportar os equipamentos relativos à topografia, preparar o terreno para as atividades 
topogrâficas, demarcar as áreas em que serão realizadas as obras utilizando instrumentos apropriados e executar alinhamentos 
nas áreas demarcadas. Realizar outras atividades correlatas inerentes ao cargo, sob supervisão e orientação do superior 
imediato . 

Série de Classes Pré~requisitos 

CLASSEC Ensino Médio Completo; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

CLASSE A Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 

IO. CARGO EFETIVO: CARPINTEIRO 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descricão Sumária do carQ:o: 

Executar e planejar trabalhos de carpintaria em madeira, como confeccionar formas de madeira, montar portas e esquadrias e 
outras estruturas como andaimes e similares. Executar os trabalhos em parceria com marceneiros e outros profissionais da 
área. Realizar outras atividades correlatas inerentes ao cargo, sob supervisão e orientação do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Fundamental Completo. 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Ensino Médio Completo ou Ensino Técnico Completo. 

CLASSE A Ensino Técnico Completo ou TecnólogO Completo ou Ensino Superior Completo. 

11. CARGO EFETIVO: CONTROLADOR DE SISTEMAS DE SANEAMENTO E UNIDADES 
Carga horãria: escala de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso. 
Descri"~º Sumária do carcro: 

Realizar a abertura e fechamento de registros nas Unidades de Reservação, o que depende do consumo e níveis de água, bem 
como controlar a saída de água dos poços, controlar a distribuição de água. Zelar pela segurança e limpeza das unidades, 
realizar rondas para segurança do patrimônio público e outras atividades correlatas inerentes ao cargo, sob supervisão e 
orientação do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Fundamental Completo; 
Carteira Nacional de Habilitação, categoria "B" definitiva e válida com autorização 
para exercer atividade remunerada; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
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estabelecidos em edital. 

Ensino Médio Completo ou Ensino Técnico Completo. 

1
Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou E~sino Superior Completo. 

12. CARGO EFETIVO: COZINHEIRO 
Carga horária semanal: 40 horas 
D 'ãS ár'd escnc, o um 1a o cargo: 

Preparar refeições, organizar e supervisionar os serviços de cozinha, participar do planejamento de cardápios. Elaborar o pré-
preparo, preparo e finalização dos alimentos, de acordo com métodos de cocção e padrões de qualidade, cumprindo os 
horários pré estabelecidos. Executar atividades de preparo e distribuição das refeições sob padrões criteriosos de higiene dos 
alimentos, utensílios e pessoais. Realizar outras atividades correlatas inerentes ao cargo, sob supervisão e orientação do 
superior imediato e/ou Nutricionista . 

Série de Classes · Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Fundamental Completo; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Ensino Médio Completo ou Ensino Técnico Completo. 

CLASSE A Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

13. CARGO EFETIVO: ENCANADOR 
Carga horária semanal: 40 horas 

. S . d Descnção umãria o cargo: 

Realizar consertos de vazamentos nas tubulações de água e esgoto. Construir emissários e novas redes de água e de esgoto. 
Executar os serviços de instalação e/ou manutenção de redes de distribuição de água e redes coletoras de esgoto, procedendo 
a abertura e o aterramento de valetas. Realizar consertos e manutenção em registros de manobra. Realizar manutenção 
hidráulica predial interna no Departamento. Conduzir veículos ou motocicletas do DAE até o local do serviço. Notificar e 
realizar cortes de água, realizar vistorias em imóveis, retirar hidrômetros para aferição, instalar hidrômetros e realizar 
religações de água, bem como operar equipamentos afins ao desenvolvimento das atividades, Manter em bom estado de 
conservação as máquinas, peças, ferramentas e instrumentos de seu uso, bem como aplicar estritas nonnas de segurança, 
organização do local de trabalho e meio ambiente. Cumprir regulamentos internos. Realizar outras atividades correlatas, 
conforme necessidade do trabalho, sob orientação e supervisão do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Fundamental Completo; 
Carteira Nacional de Habilitação, categoria "AB" definitiva e válida com 
autorização para exercer atividade remunerada; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Ensino Médio Completo ou Ensino Técnico Completo. 

CLASSE A Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

14. CARGO EFETIVO: LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS 
Carga horária semanal: 30 horas 
Descrição Sumária do cargo: 

Executa tarefas que se destinam à leitura de hidrômetros, entrega de contas, entrega de avisos e boletins infonnativos relativos 
à área e às atividades da empresa. Realizar outras atividades correlatas inerentes ao cargo, sob supervisão e orientação do 
superior imediato. 
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Pré-requisitos 

Ensino Médio Completo; 
Carteira Nacional de Habilitação, categoria "AB" definitiva e válida com 
autorização para exercer atividade remunerada; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 

15. CARGO EFETIVO: MARCENEIRO 
Carga horâria semanal: 40 horas 
Descricão Sumária do carvo: 

Executar e planejar trabalhos de marcenaria (artigos em madeira com certa complexidade de elaboração). Executar os 
trabalhos em parceria com carpinteiros e outros profissionais da área. Executar tarefas correlatas, inerentes ao cargo, 
confonne necessidade do trabalho, sob supervisão e orientação do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Fundamental Completo; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Ensino Médio Completo ou Ensino Técnico Completo. 

CLASSE A Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

16. CARGO EFETIVO: MECÂNICO DE HIDRÔMETROS 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descricão Sumária do carvo: 

Reparam equipamentos e instrumentos de medição (hidrômetros); apoiar a realização de testes de funcionamento em 
equipamentos e instrumentos de medição (hidrômetros); promover o ajuste e a devida adaptação de equipamentos e 
instrumentos em função de projetos de acordo com laudos e documentação técnicas. As atividades são desenvolvidas em 
confonnidade com nonnas e procedimentos técnicos, de qualidade e segurança. Executar atividades correlatas sob orientação 
superior. 

Série de Classes 

CLASSEC 

CLASSEB 

CLASSE A 

17. CARGO EFETIVO: MOTORISTA 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descricão Sumária do cargo: 

Pré-requisitos 

Ensino Fundamental Completo. 
EXTINÇÃO NA V ACÂNClA 

Ensino Médio Completo ou Ensino Técnico Completo. 

Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

Compreende as tarefas que se destinam a conduzir e conservar veículos automotores, da frota do DAE, tais como caminhões, 
automóveis, peruas e utilitários, e veículos dotados de equipamentos especiais (hidrojat, munck. carretas, caminhão limpa
fossa, etc), transporte de produtos químicos (cloro e flúor) de acordo com as nonnas de trânsito e as instruções internas da 
empresa no uso principalmente do transporte de material e de pessoal, respectivamente, conforme o veículo utilizado. 
Auxiliar a carga e descarga de materiais e executar tarefas correlatas, inerentes ao cargo, conforme necessidade do trabalho, 
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sob supervisão e orientação do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSE C Ensino Médio Completo; 
Carteira Nacional de Habilitação, categoria "D" ou superior definitiva e vâlida com 
autorização para exercer atividade remunerada; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

CLASSE A Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 

18. CARGO EFETIVO: MOTORISTA OPERADOR DE EQUIPAMENTOS 
Carga horâria semanal: 40 horas 

. . d Descrição Sumána o cargo: 

Operar os diversos tipos de máquinas do Departamento, como caminhões, hidrojat, munck, carretas, caminhão limpa-fossa. 
Verificar as condições idéias de uso e segurança e realizar manutenção básica dos equipamentos. Realizar outras atividades 
correlatas inerentes ao cargo, sob supervisão e orientação da Chefia imediata. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Médio Completo; 
Carteira Nacional de Habilitação, categoria "D" ou superior definitiva e válida com 
autorização para exercer atividade remunerada; 
EXTINÇÃO NA V ACÃNCIA 

CLASSEB Ensino Técnico Completo ou Tecnólog? Completo ou Ensino Superior Completo. 

CLASSE A Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 

19. CARGO EFETIVO: OPERADOR DE EQUIPAMENTOS 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descrição Sumária do care;o: 

Zelar pelo abastecimento, funcionamento e manutenção dos equipamentos (máquina de cortar tubo, placa vibratória. 
martelete, máquina de corte de asfalto, K-1000, compactador), verificando as condições do mesmo antes de operá-lo, tais 
como nível de óleo e lubrificação, nível de água. condições dos comandos de operação, possíveis desgastes, estado de 
conservação e limpeza, comunicando os responsáveis quando identificar irregularidades. Manusear os equipamentos de forma 
correta de acordo com as regras de uso e comando. Cumprir normas e regulamentos internos. Trabalhar seguindo nonnas de 
segurança. higiene e qualidade do trabalho. Executar tarefas correlatas, confonne·necessidade do trabalho, sob orientação do 
superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Fundamental Completo; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Ensino Médio Completo ou Ensino Técnico Completo. 

CLASSE A Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

20. CARGO EFETIVO: OPERADOR DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO E RECALQUE 
Carga horária: escala de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso. 
Descrição Sumária do cargo: 
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Executar atividades de apoio ao funcionamento da Estação de Captação como atendimento telefônico, rádio, lubrificar 
máquinas, carregar válvulas anti-golpe, limpar o crivo e verificar o nível do rio. Ligar e desligar as bombas de recalque de 
água e máquina da bomba de água, bem como controlar a amperagem de funcioz;iamento dessas bombas mantendo registros 
específicos. Realizar tarefas operacionais e pequenos reparos, lavando tanques, lubrificando equipamentos, reparando 
válvulas e trocando fusíveis. Trabalhar seguindo nonnas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental. Realizar 
outras atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Fundamental Completo; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Ensino Médio Completo ou Ensino Técnico Completo. 

CLASSE A Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

21. CARGO EFETIVO: OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
Carga horária semanal: escala de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso. 
Descrir.ão Sumária do caroo: 

Executar os serviços de limpeza dos gradeamentos, caixas de areia do processo de tratamento de esgoto. Realizar limpeza das 
. áreas internas e externas, conforme necessidade operacional. Executar a remoção periódica dos resíduos sólidos retirados da 

estação elevatória de esgotos {poço de sucção, gradeamento grosseiro, grade fina/peneira, caixa de areia) e de tratamento do 
lodo (desidratação mecânica) da ETE e acompanhar o transporte interno, acondicionamento e destinação final adequada. 
Verificar as condições de funcionamento dos equipamentos eletromecânicos do si_stema de tratamento biológico; controlar os 
estoques de produtos químicos utilizados na operação e outros materiais de uso na unidade. Acompanhar o funcionamento 
dos painéis de controle, leituras de campo e ações de controle em todas as unidades das ETE(s), de forma manual ou 
automatizada, utilizando-se de medidores de vazão; temporizadores; inversores/conversores de freqüência; direcionadores de 
fluxo; rotação de bombas, misturadores e raspadores; aeradores, dosagem de produtos químicos; abertura/fechamento de 
vâlvulas/registros, sensores de gás sulfidrico. Operacionalizar e acompanhar serviços de nivelamento de vertedores e lâminas 
líquidas nas diversas unidades. Executar os serviços de limpeza, desobstrução e manutenção das unidades, detecção de 
vazamentos e entupimentos. Cumprir normas e regulamentos internos. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene e 
qualidade do trabalho. Executar tarefas correlatas, conforme necessidade do trabalho, sob orientação do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC 'Ensino Médio Completo; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Ensino Técnico Completo ou Tecnólog0 Completo ou Ensino Superior Completo. 

CLASSE A Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 

22. CARGO EFETIVO: OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA 
Carga horária semanal: escala de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso. 
Descricão Sumária do caro-o: 

Atender os contribuintes via telefone, fornecendo informações a respeito da conta de ãgua ou serviços gerais, registrar os 
serviços no computador e repassar o serviço para as equipes responsáveis quando necessário. Operar equipamento de rádio, 
em freqüência determinada e de acordo com normas estabelecidas para o funcionamento adequado do aparelho. Executar 
tarefas correlatas, conforme necessidade do trabalho, sob supervisão do superior irhediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Médio Completo; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 
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23. CARGO EFETIVO: PEDREIRO 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descricão Sumária do can!o; 

t:~~~~;e. ___ __,g""'~""";""di:D-=--) 
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Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 

Executar serviços de alvenaria, concreto, argamassa ( chapisco, emboço e reboco) e outros materiais, assentamentos e 
rejuntamento de tubos cerâmicos, construção de poços de visita e caixas de passagem em alvenaria de redes de esgoto, 
aplicando os esquemas e especificações' necessárias e utilizando-se de processos e instrumentos pertinentes a função; 
construir (estrutura e fundações), verificando nivelamento, prumo e preparando estacas e vigas baldrame; assentar tijolos, 
blocos, pisos e contra-pisos, esquadrias, revestimentos, aparelhos sanitários e demais materiais de construção e acabamentos; 
realizar reformas e obras prediais em geral; executar a limpeza e zelar pelos equipamentos, materiais e ferramentas de 
trabalho, bem como o local de trabalho. Cumprir normas e regulamentos internos. Trabalhar seguindo normas de segurança, 
higiene e qualidade do trabalho. Realizar outras atividades correlatas inerentes ao cargo, sob supervisão e orientação do 
superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Fundamental Completo; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Ensino Médio Completo ou Ensino Técnico Completo. 

CLASSE A Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

24. CARGO EFETIVO: PINTOR DE OBRAS 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descrkão Sumária do cargo: 

Preparar e pintar as superfícies internas e externas de obras civis (prédios, reservatórios, praças), ferragens, preparando-as 
com lixas e massa especifica. Pintar peças solicitadas pela seção de carpintaria e marcenaria Trabalhar seguindo normas de 
segurança, higiene e qualidade do trabalho. Realizar outras atividades correlatas inerentes ao cargo, sob supervisão e 
orientação do superior imediato . 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Fundamental Completo; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Ensino Médio Completo ou Ensino Técnico Completo. 

CLASSE A Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

25. CARGO EFETIVO: SERVENTE DE LIMPEZA 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descricão Sumária do carim: 

Manter os mais diversos ambientes do prédio organizados e limpos, a fim de promover um ambiente apresentável e higiênico 
(salas, corredores, banheiros, calçadas, cozinha industrial) utilizando-se de materiais de limpeza em geral. Guardar objetos e 
equipamentos nos locais determinados. Lavar banheiros, azulejos, pias e vasos sanitários. Fazer a limpeza de utensílios de 
cozinha (panelas, caldeirões, caixas de verduras e louças), inclusive azulejos, pias, armários e chão da cozinha. Realizar 
limpeza e organização das prateleiras de produtos e/ou alimentos. Recolher e annazenar adequadamente o lixo orgânico e 
reciclável. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Executar tarefas 
correlatas, conforme necessidade do trabalho, sob supervisão do superior imediato. 

Série de Classes 1 Pré-requisitos 
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Ensino Fundamental Completo; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

Ensino Médio Completo ou Ensino Técnico Completo. 

Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

26. CARGO EFETIVO: TELEFONISTA 
Carga horária semanal: 30 horas 
Descricão Sumária do canzo: 

Operar equipamento telefônico de sistema PABX analógico ou digital, acionando teclas e outros dispositivos, para 
estabelecer comunicações internas e externas locais e interurbanas. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade 
do trabalho, sob supervisão do superior imediato . 

Série de Classes Pré~requisitos 

CLASSEC Ensino Médio Completo; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

CLASSE A Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Senso. 

27. CARGO EFETIVO: VIGIA 
Carga horária: escala de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso. 
Descricão Sumária do cargo: 

Realizar serviços de vigilância e portaria, controlando a entrada e saída de viaturas e pedestres dentro do prédio e mantendo 
os locais em condições que não ofereçam riscos, a fim de garantir a segurança dos materiais e o bom atendimento. Para 
aqueles que trabalham em período noturno, deve-se realizar a ronda interna do prédio. Realizar outras atividades correlatas 
sob orientação e supervisão do superior imediato . 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Fundamental Completo e curso especifico de Vigilância - carga horária 
mfnima de 100 ( cem) horas; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Ensino Médio Completo ou Ensino Técnico Completo. 

CLASSE A Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS 

GRUPO OCUPACIONAL: TÉCNICO-17 cargos 

1. CARGO EFETIVO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Carga horária semanal: 30 horas 
Descrir.ão Sumária do care:o: 

Prestar primeiros socorros aos servidores realizando curativos, acompanhando o transporte em ambulâncias. É responsável 
também por esterilizar instrumentos, auxiliar o médico do SEESMT no controle e realização de perícias médicas, bem como, 
realizar outras atividades correlatas inerentes ao cargo, sob supervisão e orientação do superior imediato. 

Série de Classes I Pré-requisitos 
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Ensino Médio Completo com curso de Auxiliar de Enfennagem; 
Registro Profissional no Conselho de Classe- COREN; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 

2. CARGO EFETIVO: DESENHISTA TÉCNICO PROJETISTA 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descririlo Sumária do carna: 

Pesquisar novas tecnologias de produtos e processos, projetar obras de instalação e extensão de redes de água coletando 
dados no campo, elaborar e desenvolver projetos, especificar materiais, detalhar projetos executivos e atualizar projetos 
conforme as obras, detalhar projetos de grande porte. Elaborar projetos topográficos, projetos de redes coletoras de esgoto • 
refonnas prediais, servidões, desapropriações e croquis. Elaborar "as builf' (cadastros) de redes de água, esgoto, 
interceptores, adutoras, reservatórios, poços, etc. Elaborar desenhos, desenhos cartográficos e plantas, utilizando softwares e 
equipamentos especificos, detalhar instalações hidra-sanitárias, coletar e processar dados e entrar em contato com atividades 
de elaboração dos projetos. Realizar outras atividades correlatas inerentes ao cargo, sob supervisão e orientação do superior 
imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Médio Completo e Técnico Profissionalizante em área afim; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Tecnólogo Completo ou Ensino Superi0r Completo. 

CLASSE A Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 

3. CARGO EFETIVO: ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descrir.ão Sumária do caro-o: 

Realizar instalação e manutenção em sistemas elétricos de alta tensão (entrada e distribuição de energia em 13.800V) e de 
baixa tensão (instalações elétricas em geral, painéis elétricos e conjuntos motobomba) com trabalhos em altura 
(postes/platafonnas de energia). Auxiliar troca e manutenção de conjuntos motobomba de água e esgoto em geral. Dirigir 
veiculo do DAE em deslocamentos necessários para o desenvolvimento do trabalho. Manter em bom estado de conservação 
as máquinas, peças, ferramentas e instrumentos de seu uso, bem como seu local de trabalho. Cumprir nonnas e regulamentos 
internos. Trabalhar seguindo nonnas de segurança, higiene e qualidade do trabalho. Realizar outras atividades correlatas 
inerentes ao cargo, sob supervisão e orientação do superior imediato. 

Série de Classes 

CLASSEC 

CLASSEB 

CLASSE A 

4. CARGO EFETIVO: ESTATÍSTICO 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descrição Sumária do cargo: 

Pré-requisitos 

Ensino Médio Completo e fonnação especifica de nível técnico ou curso específico 
de qualificação na área com carga horária minima de l00 (cem) horas; 
Carteira Nacional de Habilitação, categoria "B" ou superior definitiva e válida com 
autorização para exercer atividade remunerada; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 
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Planejar, organizar e realizar levantamentos e estudos estatísticos. Analisar e processar dados. Desenvolver sistemas de 
codificação de dados 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Médio completo e Técnico Profissionalizante em área afim (administrativa, 
econômica e financeira) 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

CLASSE A Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 

5. CARGO EFETIVO: FISCAL DE OBRAS E CADASTRO 
• Carga horária semanal: 40 horas 

Descricão Sumária do carn:o: 

• 

Fiscalizar e acompanhar obras públicas realizadas pelo DAE e/ou empresas terceirizadas referentes à implantação de sistema 
de abastecimento de água e esgoto em empreendimentos existentes e novos, verificando se a execução dos trabalhos estã de 
acordo com o projeto e normas técnicas; elaborar diário de obras, relatórios e planilhas referentes a eventuais problemas e/ou 
mudanças detectadas e demais informações necessárias. Atualizar o cadastro técnico, através de levantamento de dados nas 
atividades de campo de manutenção e execução de redes novas; cadastramento de registros de descarga e manutenção; 
levantamento da profundidade do PVs junto com os servidores da Divisão Técnica, das caixas de inspeção e cavaletes, dos 
locais que hã asfalto e calçada para projetos de extensão de redes de água, do layout atual dos prédios do DAE para 
cadastramento e reforma, dos nomes de rua; atualização de quadrinhas junto a PMB. Receber, analisar e apresentar solução 
técnica necessárias à execução de projetos de execução de rede de água e esgoto; analisar se os materiais utilizados pelas 
empresas terceirizadas estão de acordo com as normas da ABNT. Cumprir n0rmas e regulamentos internos. Trabalhar 
seguindo nonnas de segurança, higiene e qualidade do trabalho. Realizar outras atividades correlatas inerentes ao cargo, sob 
supervisão e orientação do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Médio completo e Curso Técnico Profissionalizante em Edificações, 
Pontes e Estradas (ou nível superior completo em Tecnologia Civil, Engenharia 
Civil ou Arquitetura); 
Carteira Nacional de Habilitação, categoria "AB" ou superior definitiva e válida 
com autorização para exercer atividade remunerada; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

CLASSE A Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 

6. CARGO EFETIVO: FISCAL DE SISTEMAS HIDRÁULICOS 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descricão Sumária do car1:m: 

Fiscalizar os hidrômetros dos imóveis, seguindo roteiro prévio, estabelecido pelo superior imediato. Fazer vistoria das 
instalações hidráulicas, de hidrômetros, de esgoto, de caixa de inspeção e águas pluviais e poços artesianos, emitir 
notificações, relatórios e cadastro de notificações. Conduzir veículos ou motocicletas do DAE até o local do serviço. Executar 
outras atividades correlatas, sob orientação e supervisão do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Médio Completo e formação especifica de nível técnico ou curso especifico 
de qualificação na área como hidráulica, edificação com carga horária mínima de 
100 ( cem) horas; 
Carteira Nacional de Habilitação, categoria "AB" ou superior definitiva e válida 
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com autorização para exercer atividade remunerada; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 

7. CARGO EFETIVO: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descrição Sumária do cargo: 

Executar a manutenção de veículos, motores e similares, desmontando, reparando, substituindo, ajustando e lubrificando o 
motor e peças anexas, órgãos de transmissão, freios, direção, suspensão e equipamento auxiliar, para assegurar-lhes condições 
de funcionamento regular. Executar a manutenção e reparar as partes mecânicas de retro-escavadeiras, pâs-carregadeiras e 
demais outros equipamentos, utilizando ferramentas especificas. Manter em bom estado de conservação as máquinas, peças, 
ferramentas e instrumentos de seu uso, bem como seu local de trabalho. Cumprir normas e regulamentos internos. Trabalhar 
seguindo normas de segurança, higiene e qualidade do trabalho. Realizar outras atividades correlatas inerentes ao cargo, sob 
supervisão e orientação do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Médio Completo e formação específica de nível técnico ou curso especUico 
de qualificação na área com carga horária mínima de l00 (cem) horas; 
Carteira Nacional de Habilitação, categoria "AB" ou superior definitiva e válida 
com autorização para exercer atividade remunerada; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

CLASSE A Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 

8. CARGO EFETIVO: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descricão Sumária do carsm: 

Executar instalação, conserto e manutenção de bombas de recalque; planejar e programar a substituição e manutenção das 
bombas, bem como revisões periódicas e preventivas; auxiliar no controle e funcionamento das _instalações; contribuir ao 
examinar e interpretar as marcações dos indicadores, observando seus componentes para verificar as condições de 
funcionamento e descobrir eventuais falhas nos equipamentos; instalar e efetuar reparos em válvulas, registros, tubulações de 
água, em conjuntos motobombas, nas unidades do DAE; Auxiliar troca e manutenção de conjuntos motobomba de água e 
esgoto em geral Manter em bom estado de conservação as máquinas, peças, ferramentas e instrumentos de seu uso, bem como 
aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente. Cumprir regulamentos internos. 
Realizar outras atividades correlatas inerentes ao cargo, sob supervisão e orientação do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Médio Completo, formação especifica de nível técnico em mecânica, 
(exceto Mecânico de Veículos). 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

CLASSE A Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 

09. CARGO EFETIVO: OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 
Carga horária semanal: escala de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso. 
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Controlar e operar as instalações e equipamentos da estação de tratamento de água, dirigindo seu fluxo, realizando a mistura 
de substâncias químicas, filtrando-a para purificá-la e tomá-la adequada ao uso doméstico e industrial, elaborar boletins 
diários e realizar análises químicas, fisico-químicas e bacteriológicas da água nas diversas fases do tratamento. Manter a 
organização e limpeza na ETA. Trabalhar seguindo nonnas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental. 
Realizar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Médio completo e Curso Técnico Profissionalizante em Química, Análises 
Químicas, Bioquímica, Saneamento, Alimentos ou Técnico Ambiental; 
Registro Profissional no Conselho Regional de Química; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

CLASSE A Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Senso. 

10. CARGO EFETIVO: PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descricão Sumária do caroo: 

Desenvolver sistemas e aplicações; Montar estrutura de banco de dados e codificar programas; Projetar, implantar e realizar 
manutenção de sistemas e aplicações; Selecionar recursos de trabalho, tais como metodologias e ferramentas de 
desenvolvimento de sistemas. Realizar outras atividades correlatas inerentes ao cargo sob supervisão e orientação do superior 
imediato. 

Série de Classes , Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Médio completo e Curso Técnico Profissionalizante na ârea; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

CLASSE A Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 

li. CARGO EFETIVO: TÉCNICO DE CONTABILIDADE 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descri,.no Swnária do caroo: 

Executar e organizar trabalhos inerentes a contabilidade; realizar tarefas pertinentes para apurar os elementos necessários ao 
controle e a apresentação da situação patrimonial, econômica e financeira da organização, dentro dos prazos estabelecidos. 
Realizar outras atividades correlatas inerentes ao cargo sob supervisão e orientação do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Médio completo e Técnico Profissionalizante em Contabilidade; 
Registro Profissional no Conselho de Classe. 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

CLASSE A Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 

12. CARGO EFETIVO: TÉCNICO DE CONTROLE AMBIENTAL 
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Carga horária semanal: 40 horas 
D. S ârd escncão um ta o careo: 

Fiscalizar e orientar lançamentos de efluentes no sistema de tratamento de esgoto, por meio de vistorias, inspeções e análises 
técnica de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o cumprimento de legislação ambiental e sanitária, elaborar 
relatórios de atividades. Realizar outras atividades correlatas inerentes ao cargo sob supervisão e orientação do superior 
imediato 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Médio Completo e Nível Técnico Ambiental em Gestão Ambiental, 
Saneamento, Sistemas de Saneamento e Meio Ambiente; 
Registro Profissional no Conselho de Classe; 
Carteira Nacional de Habilitação, categoria "AB" ou superior definitiva e válida 
com autorização para exercer atividade remunerada; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB :Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

CLASSE A Ensino Superior Completo ou Pós-Graquação Lato Sensu. 

13. CARGO EFETIVO: TÉCNICO DE EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descricão Sumária do cargo: 

Participar de atividades de gestão, conservação e educação que contribuem para o aprimoramento da qualidade ambiental. 
Elaborar, desenvolver, promover e avaliar ações educacionais com visão sistêmica dos processos, aspectos e impactos 
ambientais. Auxiliar na elaboração e análise de laudos, bem como na elaboração e implantação de programas e procedimentos 
do sistema de gestão ambiental. Organizar, realizar e monitorar a visitação no Centro de Controle Ambiental, sendo 
responsável pela elaboração, controle e distribuição dos materiais educativos e de divulgação do CEA Rio Batalha. Realizar 
outras atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Médio Completo e Nível Técnico em Meio Ambiente, Gestão Ambiental, 
Saneamento, Sistemas de Saneamento e Meio Ambiente; 
Registro Profissional no Conselho de Classe; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

CLASSE A Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 

14. CARGO EFETIVO: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
Carga horária semanal: 40 horas 
D . S . d escncão umána o carn:o: 

Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, bem como analisar 
esquemas de prevenção, minimizando riscos, para garantir a integridade dos servidores. Realizar outras atividades correlatas 
inerentes ao cargo sob supervisão e orientação do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Médio Completo e Técnico Profissionalizante em Segurança do Trabalho; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 
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CLASSE A Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 

15. CARGO EFETIVO: TÉCNICO EM OPERAÇÃO E SUPORTE DE COMPUTADORES 
Carga horãria semanal: 40 horas 
Descrir-Jln Sumária do cargo: 

Operar sistemas de computadores e microcomputadores, monitorar o desempenho dos aplicativos. recursos de entrada e saída 
de dados, recursos de armazenamento de dados, registros de erros, consumo da unidade central de processamento ( cpu ), 
recursos de rede e disponibilidade dos aplicativos. Atuar de forma a assegurar o funcionamento dos hardwares e do softwares 
utilizados; garantir a segurança das informações, por meio de cópias de segurança e armazenando-as em local prescrito, 
supervisionar e verificar acesso lógico de usuário e destruição de informações sigilosas descartadas. Atender público e 
servidores, dando suporte e orientação para a utilização de hardware e software; inspecionar o ambiente tisico para segurança 
no trabalho. Executar tarefas correlatas, conforme necessidade do trabalho, sob orientação do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Médio completo e Técnico Profissionalizante em área afim; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

CLASSE A Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 

16. CARGO EFETIVO: TÉCNICO QUÍMICO 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descrição Sumária do cargo: 

Executar análises químicas, flsico-qufmicas e bacteriológicas, participar do desenvolvimento de produtos e processos, da 
definição ou da reestruturação das instalações de transformação química, operar equipamentos em conformidade com nonnas 
de qualidade, de biossegurança e do controle do meio ambiente. Realizar coletas de água e esgoto, controlar e operar as 
instalações e equipamentos da Estação de Tratamento de Água, detenninando e monitorando suas dosagens, dirigindo seu 
fluxo, realizando a mistura de substâncias químicas, dosagens, filtrando-as para purificá-la e torná-la adequada ao uso 
doméstico e industrial. Interpretar manuais, elaborar documentos técnicos rotineiros e de registros legais. Ministrar programas 
de pesquisas, ações educativas e prestar assistência técnica. Realizar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão 
do superior imediato . 

Série de Classes 

CLASSEC 

CLASSEB 

CLASSE A 

17. CARGO EFETIVO: TOPÓGRAFO 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descrição Sumária do cargo: 

Pré-requisitos 

Ensino Médio completo e Técnico Profissionalizante em Química, Análises 
Químicas, Bioquímica, Saneamento, Alimentos e Técnico Ambiental; 
Registro Profissional no Conselho Regional de Química. 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 

Levantar dados tais como direção, desníveis, distâncias e locação de PV (Poço de Visita) acerca da topografia do terreno, 
utilizando os instrumentos adequados com a finalidade de projetar e estender obras na área de saneamento. Executar e 
calcular levantamentos geo referenciados utilizando GPS/Estação total. Realizar outras atividades correlatas sob orientação e 
supervisão do superior imediato. 

Série de Classes 1 Pré-requisitos 
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CLASSEC Ensino Médio completo e Técnico Profissionalizante em área afim; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSES Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

CLASSE A Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 

ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS 

GRUPO OCUPACIONAL: ASSISTENTE PROFISSIONAL-04 cargos 

1. CARGO EFETIVO: OPERADOR DE MÁQUINAS 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descrição Sumária do cargo: 

Zelar pelo abastecimento, funcionamento e manutenção das máquinas, verificando as condições da máquina antes de operá-la, 
tais como nível de óleo e lubrificação, nivel de água, condições dos comandos de operação, possíveis desgastes, estado de 
conservação e limpeza, comunicando Os responsáveis quando identificar irregularidades. Dirigir e operar máquina 
retroescavadeira e/ou outras, conduzindo-a e acionando seus comandos, de acordo com as regras de trânsito para escavar, 
nivelar e aplainar terra e materiais similares (como pedra, areia, entre outros) e transportar equipamentos. Cumprir nonnas e 
regulamentos internos. Trabalhar seguindo nonnas de segurança, higiene e qualidade do trabalho. Executar tarefas correlatas, 
confonne necessidade do trabalho, sob supervisão e orientação do superior imedia~o. 

Série de Classes 

CLASSEC 

CLASSEB 

CLASSE A 

Pré-requisitos 

Ensino Fundamental Completo; 
Carteira Nacional de Habilitação, categoria "D" ou superior definitiva e vãlida com 
autorização para exercer atividade remunerada; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

Ensino Médio Completo ou Ensino Técnico Completo. 

Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

2. CARGO EFETIVO: SERRALHEIRO 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descrição Sumária do cargo: 

Confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal; fabricar ou reparar tanques, reservatórios e 
outros recipientes; cortar, modelar, soldar, dar acabamento e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos 
para fabricar esquadrias, portas, grades, peças similares e auxiliar troca e manutenção de conjuntos motobomba de água e 
esgoto em geral Manter em bom estado de conservação as máquinas, peças, ferramentas e instrumentos de seu uso, bem 
como aplicar estritas nonnas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente. Cumprir regulamentos internos. 
Executar tarefas correlatas, confonne necessidade do trabalho, sob supervisão do ~perior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Fundamental Completo, fonnação específica de nível técnico ou curso 
específico de qualificação na área de §Oldagem ou serralheria com carga horãria 
mfnimade 100 (cem) horas. 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Ensino Médio Completo ou Ensino Técnico Completo. 

CLASSE A Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

3. CARGO EFETIVO: SOLDADOR 

' 
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Carga horária semanal: 40 horas 
Descrirão Sumária do caroo: 
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Executar serviços de solda e serralheria em geral, utilizando chama de um gás combustível, calor produzido por arco elétrico 
ou outra fonte de calor, e materiais diversos, para montar, reforçar ou reparar partes ou conjuntos mecânicos ou peças 
metálicas. Auxiliar troca e manutenção de conjuntos motobomba de água e esgoto em geral. Manter em bom estado de 
conservação as máquinas, peças, ferramentas e instrumentos de seu uso, bem Como aplicar estritas nonnas de segurança. 
organização do local de trabalho e meio ambiente. Cumprir regulamentos internos. Realizar outras atividades correlatas 
inerente ao cargo sob supervisão e orientação do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Fundamental Completo, formação especifica de nível técnico ou curso 
especifico de qualificação na área com carga horária mínima de I 00 (cem} horas. 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Ensino Médio Completo ou Ensino Técnico Completo. 

CLASSE A Ensino Técnico Completo ou Tecnólog9 Completo ou Ensino Superior Completo. 

4. CARGO EFETIVO: TORNEIRO MECÂNICO 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descrirão Sumária do caroo: 

Aparelhar, regular, manejar o tomo mecânico em geral, instalando as ferramentas apropriadas, atuando nos comandos de 
partida, de parada, de rotação da peça e de avanço da ferramenta, sob criterioso controle de qualidade da peça usinada. Para 
isso, utiliza-se instrumento de medição (micrômetro interno-súbito, micrômetro e paquímetro} e controle para construção de 
peças solicitadas. Auxiliar troca e manutenção de conjuntos motobomba de água e esgoto em geral. Cumprir normas e 
regulamentos internos. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene e qualidade do trabalho. Realizar outras atividades 
correlatas sob supervisão e orientação do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Fundamental Completo e formação específica de nível técnico ou curso 
especifico de qualificação com carga horária mínima de 150 (cento e cinqüenta} 
horas na área de Tornearia Mecânica; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital . 

CLASSEB Ensino Médio Completo ou Ensino Técnico Completo. 

CLASSE A Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS 

GRUPO OCUPACIONAL: ADMINISTRATIVO-6 cargos 

1. CARGO EFETIVO: ALMOXARIFE 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descrirão Sumária do careo: 

Recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados e depósitos. Executar os lançamentos da 
movimentação de entradas e saídas em sistemas próprios para o efetivo controle dos estoques. Efetuar inventários para 
determinar a efetiva existência dos estoques, bem como promover a distribuição de produtos e materiais a serem expedidos. 
Organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar, de forma a preservar a sua 
integridade fisica e condições de uso. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Médio Completo; 
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Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu 

2. CARGO EFETIVO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
Carga horãria semanal: 40 horas 
Descricão Sumária do cargo: 

Executar atividades relacionadas a rotinas administrativas, tais como a separação, classificação de documentos e 
correspondência, transcrição e análise de dados e legislação, lançamentos de dados em sistemas específicos e prestação de 
informações e instruções para atender as necessidades administrativas e trabalhistas dos servidores. Realizar, com relativa 
autonomia, as tarefas que envolvem o conhecimento e legislação, aplicação de programas, nonnas e diretrizes relacionadas 
com sua unidade de trabalho e outros serviços internos de natureza complexa. Realizar outras atividades correlatas sob 
orientação e supervisão do superior imediato. 

Série de Classes 

CLASSEC 

CLASSEB 

CLASSE A 

3. CARGO EFETIVO: ATENDENTE 
Carga horária: 40 horas 
Descrirao Sumária do care.o: 

Pré-requisitos 

Ensino Médio Completo; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 

Executar atividades de atendimento ao cliente e público em geral, dando suporte no esclarecimento de dúvidas, registro de 
reclamações, esclarecimento de serviços oferecidos, realização de pesquisas, prestação de suporte técnico, cobranças, entre 
outros auxílios e informações diversas, relacionadas com os serviços prestados à população. Realizar outras atividades 
correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato . 

Série de Classes 

CLASSEC 

CLASSEB 

CLASSE A 

4. CARGO EFETIVO: CAIXA 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descricão Sumária do canm: 

Pré-requisitos 

Ensino Médio Completo; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 

Efetuar recebimentos e pagamentos da organização, registrando a entrada e saída de dinheiro, cheques, duplicatas, notas 
fiscais e outros, com a finalidade de assegurar a regularidade das transações financeiras. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Médio Completo. 
EXTINÇÃO NA V ACÃNCIA 
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CLASSEB Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

CLASSE A Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 

5. CARGO EFETIVO: COMPRADOR 
Carga horâria semanal: 40 horas 

. S . d Descnção umána o cargo: 

Contratar obras, serviços, materiais, equipamentos e outros através de processos de licitação ou diretamente (dispensa e 
inexigibilidade) e realizar pregões após a devida capacitação. Realizar cotação de preços, analisar as requisições recebidas e 
propostas apresentadas pelos fornecedores; elaborar documentos, tais como mapas comparativos, solicitações de compras, 
editais e avisos de licitações, dentre outros relatórios de acompanhamento dos processos de compra; formalizar e gerenciar as 
atas de registro de preço. Realizar, com relativa autonomia, as tarefas que envolvem o conhecimento e legislação, aplicação 
de programas, normas e diretrizes relacionadas com sua unidade de trabalho e outros serviços internos de natureza complexa. 
Realizar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato . 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Médio Completo_ 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo 

CLASSE A Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 

6. CARGO EFETIVO: DIGITADOR 
Carga horária semanal: 30 horas 
D 'ãS árid escnc: o um a o cargo: 

Realizar entrada de transmissão de dados, operar impressoras e microcomputadores, registrar e transcrever informações. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Médio Completo. 
EXTINÇÃO NA V ACÃNCIA 

CLASSEB Ensino Técnico Completo ou Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo. 

CLASSE A Tecnólogo Completo ou Ensino Superior Completo ou Pós-Graduação Lato Sensu. 

ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS 

GRUPO OCUPACIONAL: SUPERIOR - 22 cargos 

1. CARGO EFETIVO: ADMINISTRADOR 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descricão Sumária do cara.o: 

Planejar, organizar, controlar e assessorar a organização nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, 
financeira, tecnológica, entre outras; implantar programas e projetos, elaborando planejamento organizacional, promovendo 
estudos de racionalização e controlando o desempenho organizacional; prestar consultoria administrativa à organização e 
pessoas, dentro dos princípios, normas e funções estabelecidas. Realizar outras atividades correlatas sob orientação e 
supervisão do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC · Ensino Superior Completo em Administração; 
Registro Profissional no Conselho de Classe; 
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Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu. 

CLASSE A Pós-Graduação Stricto Sensu ou 02 (duas) Pós-Graduação Lato Sensu. 

2. CARGO EFETIVO: ANALISTA CONTÁBIL 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descrição Sumária do carJ2;0: 

Supervisionar, coordenar, executar serv;iços inerentes à contabilidade geral do DAE junto aos órgãos competentes, 
administrar tributos do Departamento, além de registrar e controlar fatos contábeis e preparar declarações ao fisco. Elaborar 
demonstrações contábeis e prestar consultoria e auditoria, infonnações gerenciais e outras atividades correlatas inerentes ao 
cargo, sob supervisão e orientação do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Superior Completo em Ciências·Contábeis; 
Registro Profissional no Conselho de Classe; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu. 

CLASSE A Pós-Graduação Stricto Sensu ou 02 (duas) Pós-Graduação Lato Sensu. 

3. CARGO EFETIVO: ANALISTA DE GEOPROCESSAMENTO 
Carga horária semap.al: 40 horas 
Descricão Sumária do cargo: 

Preparar base cartográfica e mapas temáticos em vários ambientes SIG; inserir e editar dados vetoriais e atributos na base 
cartográfica; organizar e estruturar dados analógicos e digitais; modelar e gerenciar banco de dados, registros, campos e 
chaves; converter dados entre sistemas geodésicos; operar sistemas de coordenadas, escala, projeções cartográficas e análise 
espacial; integrar imagens digitais e base cartográfica; manipular e processar imagens digitais; georreferenciar dados; 
converter dados vetoriais para raster e analógicos em digitais; operar softwares e equipamentos específicos da área de SIG. 
Realizar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato . 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Superior Completo em Engenharia de Agrimensura ou Cartogrâfica ou 
Ensino Superior Completo em qualquer área de fonnação com especialização na 
área. 
Registro Profissional no Conselho de Classe; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu. 

CLASSE A Pós-Graduação Stricto Sensu ou 02 (duas) Pós-Graduação Lato Sensu. 

4. CARGO EFETIVO: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descricilo Sumária do cargo: 

Coordenar e participar dos trabalhos referentes à administração e controle de pessoal, de treinamento e desenvolvimento 
funcional e de beneficias, visando assegurar o desenvolvimento profissional e a qualidade de vida dos empregados, o 
atendimento das normas e procedimentos administrativos, e cumprimento das exigências legais. Realizar outras atividades 
correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato. 
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Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Superior Completo em Administração ou Psicologia ou Ensino 
Tecnológico na área de recursos humanos/gestão de pessoas reconhecido como 
nível superior; 
Registro Profissional no Conselho de Classe; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu. 

CLASSE A Pós-Graduação Stricto Sensu ou 02 (duas) Pós-Graduação Lato Sensu. 

5. CARGO EFETIVO: ANALISTA DE SISTEMAS 
Carga horária semanal: 40 horas 

. . d Descnção Sumária o cargo: 

Analisar e estabelecer a utilização de sistemas e equipamentos de processamento eletrônico de dados, estudando as 
necessidades, possibilidades e métodos pertinentes, para assegurar exatidão e rapidez dos diversos sistemas. Implementar 
sistemas, administrar servidores e desenvolver rotinas de internet para automatizar o trabalho e manter armazenados os dados 
do Departamento. Realizar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Superior Completo em Análise de Sistemas ou Ciência da Computação, 
com ênfase em Sistemas; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu. 

CLASSE A Pós-Graduação Stricto Sensu ou 02 (duas) Pós-Graduação Lato Sensu. 

6. CARGO EFETIVO: ANALISTA DE SUPRIMENTOS 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descricão Sumária do car_go: 

Realizar atividades referentes ao planejamento e compras, direta e por licitação, de acordo com a lei federal nº 8666/93, bem 
como as de estoque e controle de materiais, verificando novas fontes de suprimento. Realizar outras atividades correlatas sob 
orientação e supervisão do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Superior Completo em Administração com habilitação em logística, ou 
Administração com habilitação em Finanças ou Engenharia de Materiais ou 
formação superior com habilitação na ãrea; 
Registro Profissional no Conselho de Classe. 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu. 

CLASSE A Pós-Graduação Stricto Sensu ou 02 (duas) Pós-Graduação Lato Sensu. 

7. CARGO EFETIVO: ASSISTENTE SOCIAL 
Carga horária semanal: 30 horas 
Descrição Sumária do cargo: 

Compreende as tarefas de planejamento, execução e acompanhamento das atividades relacionadas ao diagnóstico e 
desenvolvimento de aspectos sociais, de grupos específicos de pessoas e dos servidores do DAE e seus dependentes, 
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procedendo encaminhamentos diversos das situações. Elaborar pesquisa sócio-econômica e projetos e realizar visitas 
domiciliares e hospitalares. Realizar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Superior Completo em Serviço Social; 
Registro Profissional no Conselho de Classe; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 

CLASSEB 

CLASSE A 

8. CARGO EFETIVO: BIÓLOGO 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descricão Sumária do carn:o: 

estabelecidos em edital. 

Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu. 

Pós-Graduação Stricto Sensu ou 02 (duas) Pós-Graduação Lato Sensu. 

Estudar e desenvolver pesquisas biológicas e inventariar biodiversidade em todas as fases do sistema de tratamento de esgoto. 
Manejar recursos naturais, desenvolver atividades de educação ambiental. Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e 
ambientais, realizando análises para acompanhamento de qualidade relacionado ao sistema de tratamento de esgoto. Realizar 
outras atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Superior Completo em Biologia; 
Registro Profissional no Conselho de Classe; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu. 

CLASSE A Pós-Graduação Stricto Sensu ou 02 (duas) Pós-Graduação Lato Sensu. 

9. CARGO EFETIVO: CIRURGIÃO DENTISTA 
Carga horãria semanal: 20 horas 
Descricão Sumária do canw: 

Prestar assistência odontológica aos servidores, dependentes, pensionistas e aposentados da empresa, executando 
procedimentos odontológicos, estabelecendo diagnóstico e prognóstico a fim de promover a saúde bucal. Desenvolver 
atividades educativas junto aos diversos públicos do Departamento. Realizar outras atividades C9rrelatas sob orientação e 
supervisão do superior imediato. 

Série de Classes 

CLASSEC 

CLASSEB 

CLASSE A 

10. CARGO EFETIVO: ECONOMISTA 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descri ... ão Sumária do caroo: 

Pré-requisitos 

Ensino Superior Completo em Odontologia; 
Registro Profissional no Conselho de Classe; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu. 

Pós-Graduação Stricto Sensu ou 02 (duas) Pós-Graduação Lato Sensu. 

Analisar o ambiente econômico, elaborar e executar projetos de pesquisa econômica, de mercado e de viabilidade econômica, 
dentre outros. Participar do planejamento estratégico de curto prazo e avaliar políticas de impacto coletivo para o DAE, bem 
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como gerar programação econômico-financeira e examinar finanças empresariais. Realizar outras atividades correlatas sob 
orientação e supervisão do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Superior Completo em Economia; 
Registro Profissional no Conselho de Classe; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu. 

CLASSE A Pós-Graduação Stricto Sensu ou 02 (duas) Pós-Graduação Lato Sensu. 

11. CARGO EFETIVO: ENGENHEIRO 
Carga horária semanal: 30 horas 
Descrkão Sumária do carP-o: 

Área Civil: Elaborar projetos de engenharia civil, gerenciar e fiscalizar obras, controlar a qualidade de empreendimentos e 
projetos contratados. Coordenar a operação e manutenção dos projetos, prestando consultoria, assistência e assessoria, além 
de elaborar pesquisas tecnológicas. Realizar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato. 

Área Elétrica: Projetar, planejar e especificar sistemas e equipamentos elétricos e eletrônicos e elaborar sua documentação 
técnica; coordenar empreendimentos, estudar processos elétricos e eletrônicos, fiscalizar obras e serviços de engenharia 
elétrica contratados. Executar serviços elétricos e eletrônicos, analisando propostas técnicas, instalando, configurando e 
inspecionando sistemas e equipamentos, executando testes e ensaios. Realizar outras atividades correlatas sob orientação e 
supervisão do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Área Civil: Ensino Superior Completo em Engenharia Civil. 
Área Elétrica: Ensino Superior Completo em Engenharia Elétrica. 
Registro Profissional no Conselho de Classe; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu. 

CLASSE A Pós-Graduação Stricto Sensu ou 02 (duas) Pós-Graduação Lato Sensu. 

12. CARGO EFETIVO: ENGENHEIRO AMBIENTAL 
Carga horária semanal: 30 horas 
Descricão Sumária do canm: 

Planejar, supervisionar e fiscalizar as atividades necessárias ao desenvolvimento e controle dos procedimentos e projetos da 
área de Meio Ambiente, controlando processos químicos, fisicos e biológicos definindo parâmetros, padrões, métodos 
analíticos e sistemas de amostragem. Desenvolver processos e sistemas por meio de pesquisas, testes e simulações de 
processos e produtos. Projetar sistemas e equipamentos técnicos. Implantar sistemas de gestão ambiental e de segurança em 
processos e procedimentos de trabalho avaliando riscos, implwitando e fiscalizando ações de controle. Coordenar equipes e 
atividades de trabalho, bem como elaborar documentação técnica de projetos, processos, sistemas e equipamentos 
desenvolvidos. Realizar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Superior Completo em Engenharia Química ou Engenharia Ambiental; 
Registro Profissional no Conselho de Classe; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 
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Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu. 

Pós-Graduação Stricto Sensu ou 02 (duas) Pós-Graduação Lato Sensu. 

13. CARGO EFETIVO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
Carga horária semanal: 30 horas 
Descricão Sumária do carn:o: 

Elaborar e executar projetos de normas e sistemas para programas de segurança do trabalho, desenvolvendo estudos 
estabelecendo métodos e técnicas, para prevenir acidentes de trabalho e doenças profissionais. Analisar e fiscalizar projetos, 
processos de trabalho em campo, instalações e serviços, propondo alternativas para adequação às exigências legais visando à 
maximização da segurança dos servidores. Elaborar e aprovar laudos técnicos. Preparar e proferir palestras e ministrar cursos 
relativos à segurança e higiene do trabalho. Realizar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior 
imediato. 

Série de Classes 

CLASSEC 

CLASSEB 

CLASSE A 

Pré-requisitos 

Ensino Superior Completo em Engenharia Civil ou Engenharia Ambiental ou 
Engenharia Civil Sanitária, com especialização em Engenharia de Segurança do 
Trabalho; 
Registro Profissional no Conselho de Classe; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu. 

Pós-Graduação Stricto Sensu ou 02 (duas) Pós-Graduação Lato Sensu. 

14. CARGO EFETIVO: ENGENHEIRO MECÂNICO 
Carga horária semanal: 30 horas 
Descricão Sumária do careo: 

Executar projetos, manutenção, operação, diagnósticos técnicos, econômicos, financeiros e ambientais, bem como pesquisas, 
normas, planejamento e desenvolvimento de sistemas de natureza mecânica. Prestar assessoria técnica, visita e fiscaliz.ação de 
campo em obras. Realizar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato . 

Série de Classes 

CLASSEC 

CLASSEB 

CLASSE A 

15. CARGO EFETIVO: GEÓLOGO 
Carga horária semanal: 30 horas 
Descricão Sumária do cargo: 

Pré-requisitos 

Ensino Superior Completo em Engenharia Mecânica; 
Registro Profissional no Conselho de Classe; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu. 

Pós-Graduação Stricto Sensu ou 02 (duas) Pós-Graduação Lato Sensu. 

Prospectar e explorar recursos minerais, pesquisar a natureza geológica e geofisica de fenômenos, efetuar serviços ambientais 
e geotécnicos, planejar e controlar serviços de geologia e geofisica. Realizar levantamentos geológicos e geofisicos coletando, 
analisando e interpretando dados, gerenciando amostragens, caracterizando e medindo parâmetros fisicos, químicos e 
mecânicos de materiais geológicos, estimando geometria e distribuição espacial d(? corpos e estruturas geológicas, elaborando 
mapas e relatórios técnicos e científicos. Realizar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior 
imediato. 

Série de Classes / Pré-requisitos 
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Ensino Superior Completo em Geologia; 
Registro Profissional no Conselho de Classe; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu. 

Pós-Graduação Stricto Sensu ou 02 (duas) Pós-Graduação Lato Sensu. 

16. CARGO EFETIVO: MÉDICO DO TRABALHO 
Carga horária semanal: 20 horas 
Descricão Sumária do cargo: 

Realizar exames médicos pré-admissionais e de rotina, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos e outras formas de 
tratamento para avaliar, prevenir, preservar ou recuperar a saúde do servidor, assim como elaborar laudos periciais sobre 
acidentes do trabalho. doenças profissionais e condições de insalubridade, a fim de garantir os padrões de higiene e segurança 
do trabalho . 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização em Medicina do 
Trabalho; 
Registro Profissional no Conselho de Classe; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu. 

CLASSE A Pós-Graduação Stricto Sensu ou 02 (duas) Pós-Graduação Lato Senso. 

17. CARGO EFETIVO: NUTRICIONISTA 
Carga horária semanal: 30 horas 

. d Descrição Sumãna o cargo: 

Supervisionar, controlar e fiscalizar o preparo, a distribuição e o armazenamento das refeições. Prestar assistência nutricional 
a indivíduos e coletividades; planejar, organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; efetuar o controle 
higiênico-sanitário e participar de programas de educação nutricional. Realizar outras atividades correlatas sob orientação e 
supervisão do superior imediato . 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Superior Completo em Nutrição; 
Registro Profissional no Conselho de Classe; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu. 

CLASSE A Pós-Graduação Stricto Sensu ou 02 (duas) Pós-Graduação Lato Sensu. 

18. CARGO EFETIVO: PROCURADOR JURIDICO 
Carga horária semanal: 30 horas 
Descricão Sumária do careo: 

Assessorar e representar juridicamente o Departamento, representando-o em juízo ou fora dele, nas ações em que este for 
autor, réu ou interessado, a fim de assegurar os direitos pertinentes ou defender seus interesses. Exercer controle interno da 
legalidade dos atos bem como zelar pelo patrimônio e interesse público. Promover a execução da- Divida Ativa de natureza 
tributária e não tributária da Autarquia e por, integrarem carreira jurídica típicas de Estado, estão, desta fonna, abrangidos 
pela Seção II e III do Capítulo IV da Constituição Federal de 1988 (Arts. 131 E ss). Realizar outras atividades correlatas sob 
orientação e supervisão do superior imediato. 
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Pré-requisitos 

Ensino Superior Completo em Direito; 
Registro Profissional na OAB; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu. 

Pós-Graduação Stricto Sensu ou 02 (duas) Pós-Graduação Lato Sensu. 

Exercer atividades e prestar assistência no ramo da Psicologia aplicada ao trabalho, como recrutamento, seleção, orientação, 
aconselhamento e treinamento profissional, realizando a identificação e análise de funções, tarefas e operações típicas das 
ocupações, elaborando e aplicando técnicas psicológicas para possibilitar orientação e diagnósticos. Realizar outras atividades 
correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato. 

Série de Classes 

CLASSEC 

CLASSEB 

CLASSE A 

20. CARGO EFETIVO: QUÍMICO 
Carga horâria semanal: 40 horas 
Descricão Sumária do carg:o: 

Pré•requisitos 

Ensino Superior Completo em Psicologia; 
Registro Profissional no Conselho de Classe; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu. 

Pós-Graduação Stricto Sensu ou 02 (duas) Pós-Graduação Lato Sensu. 

Executar análises químicas e fisico-qufmicas, participar do desenvolvimento de produtos e processos, da definição ou da 
reestruturação das instalações de transformação química, operar equipamentos em confonnidade com nonnas de qualidade, 
de biossegurança e do controle do meio ambiente. Interpretar manuais, elaborar documentação técnica rotineira e de registros 
legais. Ministrar programas de ações educativas e prestar assistência técnica. Todas as atividades são desenvolvidas confonne 
os limites de responsabilidade técnica, previsto em lei. Realizar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão do 
superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Superior Completo - Química; 
Registro Profissional no Conselho Regional de Química. 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu. 

CLASSE A Pós-Graduação Stricto Sensu ou 02 (duas) Pós-Graduação Lato Sensu. 

21. CARGO EFETIVO: RELAÇÕES PÚBLICAS 
Carga horária semanal: 40 horas 
Descri,.<'!:o Sumária do carPo: 

Planejar, coordenar, orientar e controlar as atividades e ações desenvolvidas pela autarquia, voltadas para promover o seu 
papel institucional, favorecendo os fluxos de comunicação e interação entre a instituição e seus distintos públicos. Criar e 
redigir documentação específica para eventos, selecionar e identificar parceiros, apoiadores, fornecedores e convidados 
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internos e externos e estabelecer os contatos necessários; desenvolver e acompanhar a realização de eventos e visitações no 
âmbito da autarquia, recepcionar e acompanhar visitantes. Executar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão 
do superior imediato. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Superior Completo em Comunicação Social com Habilitação em Relações 
Públicas; 
Registro Profissional no Conselho de Classe; 
Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital. 

CLASSEB Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu. 

CLASSE A Pós-Graduação Stricto Sensu ou 02 (duas) Pós-Graduação Lato Sensu. 

• 22. CARGO EFETIVO: TECNÓLOGO 
Carga horária semanal: 30 horas 
D ' S ár' d escncão um Ia o canzo: 

Realizar pesquisas em campo sobre viabilidade da execução de serviços; Efetuar vistorias em imóveis para identificar causas 
de problemas; Elaborar orçamentos de projetos de serviços e; Efetuar controle de qualidade de serviços em execução. 
Executar outras atividades correlatas sob orientação superior. 

Série de Classes Pré-requisitos 

CLASSEC Ensino Superior Completo. 
EXTINÇÃO NA V ACÃNCIA 

CLASSEB Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu. 

CLASSE A Pós-Graduação Stricto Sensu ou 02 (duas) Pós-Graduação Lato Sensu. 

• 
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GRUPO CLASSE 

A c 

GRUPO CLASSE 

• 
B c 

GRUPO CLASSE 

c c 

• 
GRUPO CLASSE 

D c 

GRUPO CLASSE 

E c 

!GRUPO lcLASSE 

r
?ROC. N• ~ 53/b 

L FOLHAS -- 440 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO VII 

SUMÁRIO 

GRADE SALARIAL 

CARGOS EFETIVOS 

Servente de Limpeza 

Telefonista 

Vigia 

CARGOS EFETIVOS 

Abastecedor de Produtos Químicos 

Agente Operacional de Serviços Gerais 

Ajudante de Obras 

Atendente de Consultório Dentário 

Auxiliar de Laboratório 

Auxiliar de Mecânico de Máquinas e Veículos 

Carpinteiro 

Controlador de Sistemas de Saneamento e Unidades 

Cozinheiro 

Marceneiro 

Pintor de Obras 

CARGOS EFETIVOS 

Agente de Hidrometria e Medição 

Auxiliar de Operação e Controle de Esgoto 

Lei turista e Entregador de A visos 

Mecânico de Hidrômetros 

Motorista 

Operador de Equipamentos 

Operador de Estação de Captação e Recalque 

Pedreiro 

CARGOS EFETIVOS 

Atendente 

Auxiliar de Topógrafo 

Caixa 

Digitador 

Encanador 

Operador de Estação de Tratamento de Esgoto 

Operador de Rádio e Telefonia 

CARGOS EFETIVOS 

Almoxarife 

Assistente Administrativo 

Auxiliar de Enfennagem 
Motorista Operador de Equipamento 

1 CARGOS EFETIVOS 
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Comprador 

Estatístico 

Serralheiro 

F c Soldador 

Técnico de Contabilidade 

Técnico em Operação e Suporte de Computadores 

Torneiro Mecânico 

GRUPO CLASSE CARGOS EFETIVOS 

Operador de Máquinas 

Técnico de Controle Ambiental 

• 
Técnico de Educação e Gestão Ambiental 

G c 
Técnico de Segurança do Trabalho 

Fiscal de Obras e Cadastro 

Fiscal de Sistemas Hidráulicos 

GRUPO CLASSE CARGOS EFETIVOS 

Desenhista Técnico Projetista 

Eletricista de Manutenção e Instalação 

Mecânico de Manutenção 

Mecânico de Manutenção de Bombas 
H c 

Operador de Estação de Tratamento de Agua 

Programador de Computador 

Técnico Químico 

Topógrafo 

GRUPO CLASSE CARGOS EFETIVOS 

Assistente Social 

• I c Nutricionista 

Psicólogo 

GRUPO CLASSE CARGOS EFETIVOS 

Analista Contábil 

Analista de Recursos Humanos 
J c 

Analista de Suprimentos 

Relações Públicas 

GRUPO CLASSE CARGOS EFETIVOS 
Administrador 
Analista de Geoorocessamento 
Analista de Sistemas 

K c Bióloeo 
Cirurgião Dentista 
Economista 
Geóloeo 
Tecnólogo 

GRUPO CLASSE CARGOS EFETIVOS 

c Engenheiro 
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Engenheiro Ambiental 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 

Engenheiro Mecânico 

Médico do Trabalho 

Procurador Jurídico 

Químico 

,PROc. Nll 
FOLHAS .J 
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• PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ANEXO VIII 

GRADE SALARIAL - 08 HORAS - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 

Interniveis: 1 % - Classe: 15% 

CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 1.438,35 1.452,73 1.467,26 1.481,93 1.496,75 1.511,72 1.526,84 1.542,11 1.557,53 1.573,10 

B 1.250,74 1.263,25 1.275,88 1.288,64 1.301,53 1.314,54 1.327,69 1.340,96 1.354,37 1.367,92 
,.•'>', . 

c J~@' 1.098,48 1.109,46 1.120,56 Ll31,76 1.143,08 1.154,51 1.166,05 1.177,71 1.189,49 

• CLASSE 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

GRUPO A 
A 1.588,83 1.604,72 1.620,77 1.636,98 1.653,35 1.669,88 1.686,58 1.703,45 1.720,48 1.737,68 

B 1.381,60 1.395,41 1.409,37 1.423,46 1.437,69 1.452,07 1.466,59 1.481,26 1.496,07 1.511,03 

c 1.201,39 1.213,40 1.225,53 1.237,79 1.250, 17 1.262,67 1.275,30 1.288,05 1.300,93 1.313,94 

CLASSE 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A 1.755,06 1.772,61 1.790,34 1.808,24 1.826,32 1.844,59 1.863,03 1.881,66 1.900,48 1.919,48 

B 1.526,14 1.541,40 1.556,82 1.572,38 1.588,11 1.603,99 1.620,03 1.636,23 1.652,59 1.669,12 

c 1.327,08 1.340,35 1.353,75 1.367,29 1.380,96 1.394,77 1.408,72 1.422,81 1.437,04 1.451.41 

CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• A 1.500,87 1.515,87 1.531,03 1.546,34 1.561,81 1.577,42 1.593,20 1.609,13 1.625,22 1.641,47 

B 1.305,10 1.318,15 1.331,33 1.344,65 1.358,09 1.371,67 1.385,39 1.399,24 1.413,24 1.427,37 
. ·, 

c ;i;,'t':)4;37 1.146,22 1.157,68 1.169,26 1.180,95 1.192,76 1.204,69 1.216,73 1.228,90 1.241,19 

CLASSE 11 12 13 , 14 15 16 17 18 19 20 

GRUPOB 
A 1.657,89 1.674,47 1.691,21 1.708,13 1.725,21 1.742,46 1.759,88 1.777,48 1.795,26 1.813,21 

B 1.441,64 1.456,06 1.470,62 1.485,33 1.500,18 1.515,18 1.530,33 1.545,64 1.561,09 1.576,70 

c 1.253,60 1.266,14 1.278,80 1.291,59 1.304,50 1.317,55 1.330,72 1.344,03 1.357,47 1.371,05 

CLASSE 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A 1.831,34 1.849,65 1.868,15 1.886,83 1.905,70 1.924,76 1.944,01 1.963,45 1.983,08 2.002,91 

B 1.592,47 1.608,40 1.624,48 1.640,72 1.657,13 1.673,70 1.690,44 1.707,34 1.724,42 1.741,66 

c 1.384,76 1.398,60 1.412,59 1.426,72 1.440,98 1.455,39 1.469,95 1.484,65 1.499,49 1.514,49 
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CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 1.603,28 1.619,31 1.635,51 1.651,86 1.668,38 1.685,06 1.701,91 1.718,93 1.736,12 1.753,48 

B 1.394,16 1.408,10 1.422,18 1.436,40 1.450,76 1.465,27 1.479,93 1.494,72 1.509,67 1.524,77 

'•)2t""3T 
. 

c 1.224,43 1.236,68 1.249,04 1.261,53 1.274,15 1.286,89 1.299,76 1.312,76 1.325,89 

CLASSE 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

GRUPOC 
A 1.771,02 1.788,73 1.806,62 1.824,68 1.842,93 1.861,36 1.879,97 1.898,77 1.917,76 1.936,94 

• B 1.540,02 1.555,42 1.570,97 1.586,68 1.602,55 1.618,57 1.634,76 I.651,11 1.667,62 1.684 29 

c 1.339,14 1.352,54 1.366,06 1.379,72 1.393 52 1.407,45 1.421,53 1.435,74 1.450,10 1.464,60 

CLASSE 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A 1.956,31 1.975,87 1.995,63 2.015,58 2.035,74 2.056,10 2.076,66 2.097,43 2.118,40 2.139,58 

B 1.701,14 1.718,15 1.735,33 1.752,68 1.770,21 1.787,91 1.805,79 1.823,85 1.842,09 1.860,51 

c 1.479,25 1.494,04 1.508,98 1.524,07 1.539,31 1.554,71 1.570,25 1.585,95 1.601,81 1.617,83 

CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 1.676,39 1.693, 15 1.710,08 1.727, 18 1.744,46 1.761,90 1.779,52 1.797,31 1.815,29 1.833,44 

B 1.457,73 1.472,31 1.487,03 1.501,90 1.516,92 1.532,09 1.547,41 1.562,88 1.578,51 1.594,30 

c 1..,~7cS9, 1.280,27 1.293,07 1.306,00 1.319,06 1.332,25 1.345,57 1.359,03 1.372,62 1.386,34 • 
CLASSE 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

GRUPO D 
A 1.851, 78 1.870,29 1.889,00 1.907,89 1.926,96 1.946,23 1.965,70 1.985,35 12.005,21 12.025,26 

B 1.610,24 1.626,34 1.642,60 1.659,03 1.675,62 1.692,38 1.709,30 1.726,39 1.743,66 1.761,09 

c 1.400,21 1.414,21 1.428,35 1.442,64 1.457,06 1.471,63 1.486,35 1.501,21 1.516,22 1.531,39 

lcLASSE 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A h,045,51 12.065,97 12.086,63 h,107,49 12.128,57 12.149,85 h.171,35 12.I 93,07 .215,00 .237,15 

B 1.778,71 1.796,49 1.814,46 1.832,60 1.850,93 1.869,44 1.888,13 1.907,01 1.926,08 1.945,34 

c 1.546,70 1.562,17 1.577,79 1.593,57 1.609,50 1.625,60 1.641,85 1.658,27 1.674,86 1.691,60 
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CLASSE 1 2 ti 14 ~ k5 
, 

Q lO 

A 1.784,98 1.802,83 1.820,86 1.839,06 1.857,46 1.876,03 1.894,79 1.913,74 1.932,88 1.952,20 

B 1.552,16 1.567,68 1.583,35 1.599,19 1.615,18 1.631,33 1.647,64 1.664,12 1.680,76 1.697,57 

c 
... • iiffi 

1i3'4'!l 1.363,20 1.376,83 1.390,60 1.404,50 1.418,55 1.432,73 1.447,06 1.461,53 1.476,15 

CLASSE 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A 1.971,73 1.991,44 2.011,36 2.031,47 2.051,79 2.072,30 2.093,03 2.113,96 2.135,10 2.156,45 

GRUPO E B 1.714,54 1.731,69 1.749,01 1.766,50 1.784,16 1.802,00 1.820,02 1.838,22 1.856,61 1.875,17 

• c 1.490,91 1.505,82 1.520,88 1.536,08 1.551,45 1.566,96 1.582,63 1.598,46 1.614,44 1.630,58 

CLASSE 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A 2.178,01 2.199,79 2.221,79 2.244,01 2.266,45 2.289,11 2.312,00 2.335,12 2.358,48 2.382,06 

B 1.893,92 1.912,86 1.931,99 1.951,31 1.970,82 1.990,53 2.0I0,44 2.030,54 2.050,85 2.071,36 

c 1.646,89 1.663,36 1.679,99 1.696,79 1.713,76 1.730,90 1.748,21 1.765,69 1.783,35 1.801,18 

CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 1.876,83 1.895,59 1.914,55 1.933, 70 1.953,03 1.972,56 1.992,29 2.012,21 2.032,33 2.052,66 

B 1.632,02 1.648,34 1.664,83 1.681,47 1.698,29 1.715,27 1.732,42 1.749,75 1.767,25 1.784,92 
. ~\ .,. ,. -' -~ 1 

c rJ.w.1s 1.433,34 1.447,67 1.462, 15 1.476,77 1.491,54 1.506,46 1.521,52 1.536,74 1.552,10 

• CLASSE 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

GRUPOF 
A 2.073,18 2.093,92 2.114,85 2.136,00 2.157,36 2.178,94 2.200,73 2.222,73 2.244,96 2.267,41 

B 1.802,77 1.820,80 1.839,00 1.857,39 1.875,97 1.894,73 1.913,67 1.932,81 1.952,14 1.971,66 

c 1.567,62 1.583,30 1.599,13 1.615, 13 1.631,28 1.647,59 1.664,06 1.680,71 1.697,51 1.714,49 

CLASSE 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A 2.290,08 2.312,99 2.336, 11 2.359,48 2.383,07 2.406,90 2.430,97 2.455,28 2.479,83 2.504,63 

B 1.991,38 2.011,29 2.031,40 2.051,72 2.072,24 2.092,96 2.113,89 2.135,03 2.156,38 2.177,94 

c 1.731,63 1.748,95 1.766,44 1.784,10 1.801,94 1.819,96 J.838,16 1.856,54 1.875,11 1.893,86 
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--=-==..,..::=.J 
CLASSE l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 2.069,83 2.090,53 2.111,44 2.132,55 2.153,87 2.175,41 2.197,17 2.219,14 2.241,33 2.263,74 

B 1.799,85 1.817,85 1.836,03 1.854,39 1.872,93 1.891,66 1.910,58 1.929,69 1.948,98 1.968,47 

* c J(565':ó.9 , 1.580,74 1.596,55 1.612,51 1.628,64 1.644,93 1.661,37 1.677,99 1.694,77 1.711,72 

CLASSE 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

.OG 
A 2.286,38 2.309,25 2.332,34 2.355,66 2.379 22 2.403,01 2.427,04 2.451,31 2.475,82 2.500,58 

B 1.988, 16 2.008,04 2.028,12 2.048,40 2.068,89 2.089,57 2.110,47 2.131,57 2.152,89 2.174,42 

c 1.728,83 1.746,12 1.763,58 1.781,22 1.799,03 1.817,02 1.835,19 1.853,54 1.872,08 1.890,80 

CLASSE 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A 2.525,59 2.550,84 2.576,35 2.602,12 2.628,14 2.654,42 2.680,96 2.707,77 2.734,85 2.762,20 

B 2.196,16 2.218,12 2.240,31 2.262,71 2.285,34 2.308,19 2.331,27 2.354,58 2.378,13 2.401,91 

c 1.909,71 1.928,80 1.948,09 1.967,57 1.987,25 2.007,12 2.027,19 2.047,46 2.067,94 2.088,62 

CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 2.218.94 2.241,13 2.263,54 2.286,18 2.309,04 2.332,13 2.355,45 2.379,01 2.402,80 2.426.83 

• B 1.929,52 1.948,81 1.968,30 1.987,98 2.007,86 2.027,94 2.048,22 2.068,70 2.089,39 2.110,28 . . 
c :tm7:a4,\ 1.694,62 1.711,56 1.728,68 1.745,97 1.763,43 1.781,06 1.798,87 1.816,86 1.835,03 

CLASSE 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

GRUPOH 
A 2.451,09 2.475,60 2.500,36 2.525,36 2.550,62 2.576,12 2.601,89 2.627,90 2.654,18 2.680,73 

B 2.131,39 2.152,70 2. 174,23 2.195,97 2.217,93 2.240,11 2.262,51 2.285,13 2.307,99 2.331,07 

c 1.853,38 1.871,91 1.890,63 1.909,54 1.928,63 1.947,92 1.967,40 1.987,07 2.006,94 2.027,01 

CLASSE 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A 2.707,53 2.734,61 2.761,95 2.789,57 2.817,47 2.845,64 2.874,10 2.902,84 2.931,87 2.961 19 

B 2.354,38 2.377,92 2.401,70 2.425,72 2.449,97 2.474,47 2.499,22 2.524,21 2.549,45 2.574,95 

c 2.047,28 2.067,76 2.088,43 2.109,32 2. 130,41 2.151,72 2.173,23 2.194,97 2.216,91 2.239,08 
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CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 3.414,91 3.449,06 3.483,55 3.518,38 3.553,57 3.589,10 3.624,99 3.661,24 3.697,85 3.734,83 

B 2.969,48 2.999,18 3.029,17 3.059,46 3.090,06 3.120,96 3.152,17 3.183,69 3.215,53 3.247,68 

' i 
c 2.58Tl6, 2.607,98 2.634,06 2.660,40 2.687,01 2.713,88 2.741,01 2.768,43 2.796,11 2.824,07 

CLASSE 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

GRUPO! 
A 3.772,18 3.809,90 3.848,00 3.886,48 3.925,35 3.964,60 4.004,25 4.044,29 4.084,73 4.125,58 

• B 3.280,16 3.312,96 3.346,09 3.379,55 3.413,35 3.447,48 3.481,95 3.516,77 3.551,94 3.587,46 

c 2.852,31 2.880,83 2.909,64 2.938,74 2.968, 13 2.997,81 3.027,79 3.058,06 3.088,64 3.119,53 

CLASSE 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A 4.166,84 4.208,50 4.250,59 4.293,09 4.336,03 4.379,39 4.423,18 4.467,41 4.512,09 4.557,21 

B 3.623,33 3.659,57 3.696,16 3.733,13 3.770,46 3.808,16 3.846,24 3.884,71 3.923,55 3.962,79 

c 3.150,73 3. 182,23 3.214,06 3.246,20 3.278,66 3.311,44 3.344,56 3.378,00 3.411,78 3.445,90 

CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 3.815,19 3.853,34 3.891,87 3.930,79 3.970,10 4.009,80 4.049,90 4.090,40 4.131,30 4.172,61 

B 3.317,55 3.350,73 3.384,24 3.418,08 3.452,26 3.486,78 3.521,65 3.556,87 3.592,44 3.628,36 

• c ' " ~. . 
2.884.n, 2.913,68 2.942,82 2.972,24 3.001,97 3.031,99 3.062,31 3.092,93 3.123,86 3.155,IO 

CLASSE 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

GRUPOJ 
A 4.214,34 4.256,48 4.299,05 4.342,04 4.385,46 4.429,31 4.473,61 4.518,34 4.563,53 4.609,16 

B 3.664,64 3.701,29 3.738,30 3.775,69 3.813,44 3.851,58 3.890,09 3.928,99 3.968,28 4.007,97 

c 3.186,65 3.218,51 3.250,70 3.283,21 3.316,04 3.349,20 3.382,69 3.416,52 3.450,68 3.485. 19 

CLASSE 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A 4.655,25 4.701,81 4.748,82 4.796,31 4.844,28 4.892,72 4.941,65 4.991,06 5.040,97 5.091,38 

B 4.048.05 4.088,53 4.129,41 4.170,71 4.212,41 4.254,54 4.297,08 4.340,05 4.383,45 4.427,29 

c 3.520,04 3.555,24 3.590,79 3.626,70 3.662,97 3.699,60 3.736,59 3.773,96 3.811,70 3.849,82 
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CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 4.068,75 4.109,44 4.150,53 4.192,04 4.233,96 4.276,30 4.319,06 4.362,25 4.405,87 4.449,93 

B 3.538,04 3.573,42 3.609,16 3.645,25 3.681,70 3.718,52 3.755,70 3.793,26 3.831,19 3.869,51 
,' '', = 

c 3.◊78:56. 3.107,33 3. 138,40 3.169,78 3.201,48 3.233,50 3.265,83 3.298,49 3.331,47 3.364,79 

CLASSE 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

GRUPOK 
A 4.494,43 4.539,38 4.584,77 4.630,62 4.676,92 4.723,69 4.770,93 4.818,64 4.866,83 4.915,49 

• B 3.908,20 3.947,28 3.986,76 4.026,62 4.066,89 4. 107,56 4.148,63 4.190,12 4.232,02 4.274,34 

c 3.398,44 3.432,42 3.466,74 3.501,41 3.536,43 3.571,79 3.607,51 3.643,58 3.680,02 3.716,82 

CLASSE 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A 4.964,65 5.014,30 5.064,44 5.115,08 5.166,23 5.217,90 5.270,07 5.322,78 5.376,00 5.429,76 

B 4.317,09 4.360,26 4.403,86 4.447,90 4.492,38 4.537,30 4.582,67 4.628,50 4.674,79 4.721.53 

c 3.753,99 3.791,53 3.829,44 3.867,74 3.906,41 3.945,48 3.984,93 4.024,78 4.065,03 4.105,68 

CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 4.733,76 4.781,09 4.828,91 4.877,19 4.925,97 4.975,23 5.024,98 5.075,23 5.125,98 5.177,24 

B 4.116,31 4.157,47 4.199,05 4.241,04 4.283,45 4.326,28 4.369,55 4.413,24 4.457,37 4.501,95 
• . . 

• c 3;51~:40 3.615,19 3.651,35 3.687,86 3.724,74 3.761,99 3.799,61 3.837,60 3.875,98 3.914,74 

CLASSE 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

GRUPOL 
A 5.229,01 5.281,30 5.334,12 5.387,46 5.441,33 5.495,74 5.550,70 5.606,21 5.662,27 5.718,89 

B 4.546,97 4.592,44 4.638,36 4.684,74 4.731,59 4.778,91 4.826,70 4.874,96 4.923,71 4.972,95 

c 3.953,88 3.993,42 4.033,36 4.073,69 4.114,43 4.155,57 4.197,13 4.239,10 4.281,49 4.324,31 

CLASSE 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A 5.776,08 5.833,84 5.892,18 5.951,10 6.010,61 6.070,72 6.131,43 6.192,74 6.254,67 6.317,22 

B 5.022,68 5.072,91 5.123,64 5.174,87 5.226,62 5.278,89 5.331,68 5.384,99 5.438,84 5.493,23 

c 4.367,55 4.411,22 4.455,34 4.499,89 4.544,89 4.590,34 4.636,24 4.682,60 4.729,43 4.776,72 
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GRADE SALARIAL CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 

CARGO REFE!IBNCIA 

Repórter Fotográfico Cl 

Secretãrio de Divisão C2 

Secretârio de Gabinete C2 

Secretário da Presidência C3 

Assessor de Imprensa C4 

Assessor de Gabinete C6 

Diretor de Divisão C7 

• GRADE SALARIAL CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 

REFEIIBNCIA Cl C2 C3 C4 

VALOR 1.769,96 1.991,21 3.277,94 3.334,90 

REFEIIBNCIA C5 C6 C7 

VALOR 4.036,74 4.190,90 5.025,37 

• 
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.PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 56.562/15 (1.899/15 - FUNPREV) 1 
PROC Nt 5 o hk) 

LEI N' 6,807, DE 22 DE JUNHO DE 2.01
0

6 FOLH~ 1 ~ 
Transforma cargos efetivos, altera L • .:..;:.::..::-============a:i=:.I 
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). 

Q PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a 
Câmara Municipa1 aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6° 

Art. 7° 

Acrescenta o art. 4° - A à Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, com a seguinte redação: 

"Art. 4° -A Para efeitos desta Lei, o conceito de "Carreira" refere-se ao percurso profissional dentro da mesma grade 
salarial em direção à promoção salarial almejada por meio de aprimoramento confonne os critérios 
estabelecidos nesta Lei." (NR) 

Altera o "caput" do art. 6º da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.0 l O, que passa a ter a seguinte redação; 

"Art. 6° Os cargos previstos no Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, com competência para atuar em 
atividades administrativa e serviços, jurídica, financeira, de manutenção, conservação, transporte, social, 
econômico, contábil, e serviços de auxílio em saúde e médico periciais, com os fins de auxílio, assistência, 
prevenção, fiscalização, economia, proteção, recuperação, planejamento, administração, produção, perícia 
médica e gestão, são classificados por categoria e assim denominados:" (NR) 

Altera o inciso V do art. 8° da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 8° ( ... ) 

V - Para os cargos de Especialistas Técnicos, Especialistas de Governo e Especialistas em Saúde 
Médicos: 

Classe A-

Classe B -

Classe C -

Ensino Superior com Pós-graduação Stricto Sensu ou 02 (duas) Pós-graduação 
LatoSensu; 

Ensino Superior com Pós-graduação Lato Sensu; 

Ensino Superior Completo." (NR) 

Altera o "caput" do art. 11 da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. li O Desenvolvimento na Carreira é a fonna de evolução dentro da grade salarial, independentemente do 
biênio e da sexta parte, no mesmo cargo, através de mecanismos de progressão, a partir da aprovação no 
estágio probatório no cargo efetivo, levando-se em consideração o tempo de exercfcio no cargo, a 
qualificação profissional e o mérito profissional, confonne critérios estabelecidos nesta lei." (NR) 

Altera o "caput" do art. 14 da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.01 O, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 14 A progressão por mérito profissional (PMP) dar-se-á de fonna horizontal, mediante avaliação de 
desempenho e desenvolvimento, por meio da composição de média de pontos anuais, uma vez a cada 
perfodo de 03 (três) anos, correspondendo ao acréscimo de um nível de vencimento." (NR) 

Altera o§ 3º do art. 14 da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 14 ( ... ) 

§ 3' O Programa de Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento (PADO) estabelece critérios capazes de 
avaliar a qualidade dos processos de trabalho continuo, pennanente, crítico, participativo, abrangendo de 
fonna integrada o servidor, com sua participação no processo de prestação de serviços à Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru-FUNPREV." (NR) 

Altera o "caput" do art. 17 da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.01 O, que passa a ter a seguinte redação: 
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Art. 8° 

Art. 9" 

• 
Art. 10 

Art. li 

• Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

Art. 15 

"Art. 17 

'PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

A Progressão por QuaJificação ProfissionaJ (PQP) dar-se-á de forma horizontal, mediante avaliação de 
desempenho e desenvolvimento favorável e apresentação de diplomas e/ou certificados de participações em 
cursos, de acordo com o art. 18 desta Lei, uma vez a cada 02 (dois) anos no cargo, correspondendo ao 
acréscimo de O 1 (um) nível de vencimento." (NR) 

Altera o inciso II do art. 17 da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.01 O, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 17 ( ... ) 

II - Dar-se-á mediante solicitação do servidor, acompanhada dos documentos comprobatórios, será 
dirigida à Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF), a partir do mês que completar os 02 
(dois) anos de efetivo exercício, não sendo admitido pagamento antecipado." (NR) 

Acrescenta o inciso III ao art. 17 da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.01 O, com a seguinte redação: 

"Art. 17 ( ... ) 

III - Os cursos de aperfeiçoamento, descritos nos incisos I, II, III e IV, do art. 18, desta Lei, ministrados 
por servidor na sua área de atuação ou correlata serão equivalentes à participação, para fins da 
Progressão por Qualificação Profissional (PQP), mencionada no caput deste artigo, limitado a 60% 
(sessenta por cento) da respectiva carga horária." (NR) 

Acrescenta o inciso IV ao art. 17 da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, com a seguinte redação: 

"Art. 17 ( ... ) 

IV - Para efeito de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) não serão aceitos, no mesmo ciclo, 
cursos com o mesmo conteúdo programático." (NR) 

Acrescenta o parágr~fo único ao art. 18 da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, com a seguinte redação: 

"Art. 18 ( ... ) 

( ... ) 

Parágrafo único. Ao servidor será concedida a Progressão por Qualificação Profissional (PQP), independente das funções 
especificas do cargo que ocupa, podendo o mesmo qualificar-se para desempenhar as funções inerentes ao 
local de sua lotação, otimizando, assim, a prestação do serviço público." (NR) 

A1tera o "caput" do art. 19 da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 19 A Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE) poderá ser conquistada pelo servidor, 
mediante apresentação de certificado de conclusão de cursos na área de atuação, conforme disposto no art. 
8º, incisos I a V, ou na área correlata, de forma vertical a cada 05 (cinco) anos de efetivo exercfcio no 
cargo, no nível de vencimento correspondente ao valor imediatamente superior ao valor percebido, na 
classe imediatamente superior, dentro do mesmo cargo após titulação." (NR) 

A1tera o "caput" do art. 21 da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 21 Contarão, para efeito de evolução na carreira por titulação, os cursos devidamente concluldos, 
regulamentados por órgão oficial e/ou competente, na área de atuação ou correlata ao cargo efetivo do 
servidor, aprovados e homologados pela Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF)." (NR) 

Acrescenta o§ 1° ao art. 21 da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, com a seguinte redação: 

"Art. 21 ( ... ) 

A área de atuação corresponde às áreas discriminadas no Anexo IX desta Lei." (NR) 

Acrescenta o§ 2ºao art. 21 da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, com a seguinte redação: 

"Art. 21 ( ... ) 

A área correlata corresponde aos cursos que atendam cumulativamente aos requisitos abaixo: 

I - As especificidades das atividades executadas pelo servidor no perfodo da realização do curso e; 

2 



• 

Ref. Lei nº 6.807/16 

Art. 16 

Art. 17 

• Art. 18 

Art. 19 

Art.20 

• Art. 21 

Art. 22 

Art. 23 

PROC. Nll __ ....;..s;,""I .... Jo,..__ __ , 
FOLHAS 4;],~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

II - A aplicabilidade ou adequação do que atesta o título ao local de trabalho e ao exercício do cargo 
efetivo." (NR) 

Acrescenta o§ 3° ao art. 21 da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, com a seguinte redação: 

"Art. 21 

§ 3º 

( ... ) 

No caso do servidor com titulação na área correlata a promoção será devida a partir da solicitação e após a 
vigência desta lei." (NR) 

Altera o§ 4º do art. 22 da Lei Municipal nº 6,006, de 16 de dezembro de 2.010, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 22 ( ... ) 

§ 4º Os cursos de aperfeiçoamento ministrados no âmbito do Programa de Capacitação, Aperfeiçoamento e 
Educação Previdenciária (PCAEP), poderão ser utilizados na Progressão por Qualificação Profissional 
(PQP), desde que na sua área de atuação ou correlata." (NR) 

Altera o inciso I do art. 28 da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.01 O, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 28 ( ... ) 

I - Jornada bãsica de 30 (trinta) horas semanais, para os titulares de cargo nas áreas de: Auxiliar de 
Enfermagem, Procurador Jurídico e Assistente Social." (NR) 

Altera o inciso II do art. 28 da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 28 ( ... ) 

II - Jornada básica de 12x36 (doze por trinta e seis) horas com duas folgas mensais ou jornada básica 
de 06 (seis) horas diárias com folgas correspondentes aos domingos de cada mês para os titulares 
de cargos na área de: Vigia." (NR) 

Altera o inciso III do art. 28 da Lei Municipal nº 6.006, de I 6 de dezembro de 2.010, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 28 ( ... ) 

III - Jornada básica de 15 (quinze) horas de trabalho semanal para os titulares dos cargos de 
Especialista em Saúde - Médico Perito Previdenciário e do Trabalho." (NR) 

Acrescenta o inciso IV ao art. 28 da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, com a seguinte redação: 

"Art. 28 ( ... ) 

IV~ Jornada básica de 40 (quarenta) hor.as de trabalho semanais para os titulares dos cargos de 
Servente de Limpeza, Motorista, Operador de Computador, Programador de Sistemas de 
Informação, Técnico de Administração, Contador e Economista." (NR) 

Altera o parágrafo único do art. 29 da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, que passa a ter a seguinte 
redação: ' 

"Art. 29 ( ... ) 

Parágrafo único. Mediante autorização formulada pela Presidência. havendo conveniência para a FUNPREV, o servidor 
admitido para o cumprimento das jornadas de trabalho de 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas 
semanais, poderá, cumprir jornada de 06 (seis) horas diárias ou 30 (trinta) horas semanais, percebendo 
nestas circunstâncias remuneração proporcional a redução da jornada.'' 

Altera o inciso Ido art. 31 da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art 31 ( ... ) 

l - Jornada especial de 15 (quinze) horas de trabalho semanais: a prestação de 3 (três) horas diárias de 
trabalho ou subdivididas em no mínimo 3 (três) dias da semana." (NR) 
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Art.27 

Art. 28 
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Altera o inciso IV do § l" do art. 32 da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, que passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 32 ( ... ) 

§ Iº ( ... ) 

IV- A qualquer tempo, por conveniência da FUNPREV, quando não mais se configurar a situação que 
ensejou a solicitação do servidor." (NR) 

Altera o§ 2° do art. 35 da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 35 ( ... ) 

§ 2º Após 12 (doze) meses da implantação deste PCCS, o servidor com mais de 05 (cinco) anos de efetivo 
exercfcio na carreira, poderá, mediante apresentação de certificado de conclusão de cursos na área de 
atuação, ou correlata, confonne disposto nos arts. 16, 20 e 21 que não tenham sido utilizados como 
requisitos para o devido ingresso no cargo efetivo, concorrer à promoção para a classe imediatamente 
superior." (NR) 

Acrescenta o§ 4° ao art. 35 da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, com a seguinte redação: 

"Art. 35 

§ 4º 

( ... ) 

Ao término do Estágio Probatório, mediante homologação, serã concedido ao servidor OI (um) nlvel na 
escala salarial." (NR) 

Altera o "caput" do art. 37 da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 37 Ficam instituídas as grades salariais do quadro de cargos efetivos, conforme Anexo VIII, desta lei, 
acrescentando os níveis 31, 32, 33, 34 e 35." (NR) 

Altera os incisos I, II, III, IV, V, IX e XII do art. 39 da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, que passam a ter 
as seguintes redações: 

"Art. 39 ( ... ) 

1-

rr: 

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

de ESPECIALISTA ESPORTIVO. CULTURAL E SOCIAL - ASSISTENTE SOCIAL em 
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS. ASSISTENTE SOCIAL; 

m.. de ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL • ASSISTENTE SOCIAL em 
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS • ASSISTENTE SOCIAL; 

IV. de AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS • AUXILIAR DE 
ADMINISTRAÇÃO em TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 
TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO; 

V· de AUXILIAR EM SAÚDE em AUXILIAR EM SAÚDE • AUXILIAR DE ENFERMAGEM; 

( ... ) 

IX de ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO em ESPECIALISTA EM SAÚDE • MÉDICO 
PERITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO; 

( ... ) 
XII- de AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS • OPERADOR DE 

COMPUTADOR em AGENTE EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -
OPERADOR DE COMPUTADOR." (NR) 
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Art. 29 

Art. 30 

Art. 31 

§ ]º 

§ 2º 

Art. 32 

Art.33 

Art.34 

Art. 35 

Art.36 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Fica transformado o cargo efetivo de TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS-PROGRAMADOR DE 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO em TÉCNICO EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO-PROGRAMADOR 
DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, na Classe "C" da grade salarial dos Técnicos. 

Ficam criadas na Estrutura Organizacional da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de 
Bauru (FUNPREV), 03 (três) funções de confiança de chefias de Seção. 

Fica criada na Estrutura OrganizacionaJ da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru 
(FUNPREV), 01 (uma) gratificação de serviço de 20% (vinte por cento) sobre a referência C-1 da grade salarial do 
Especialista Técnico I, ao servidor efetivo estável responsável pelo controle interno da Fundação. 

O servidor efetivo estável designado pelo controle interno da Fundação deverá possuir fonnação em nível superior completo 
nas áreas de Ciências Jurídicas/Direito, Ciências Contábeis/Contabilidade, Economia ou Administração de Empresas; 
idoneidade moral; reputação ilibada e notórios conhecimentos na área de controle interno e de administração pública e não 
possuir processo administrativo dentro da Administração Municipal, com decisão condenatória transitada em julgado . 

A gratificação de serviço mencionada no "caput" deste artigo, não sofrerá descontos previdenciários e não será objeto de 
incorporação. 

Altera os Anexos VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII e XIX da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 
2.010. 

As descrições dos cargos efetivos referidos no Anexo IX da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, são as 
encartadas no Anexo XX desta Lei. 

A Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010 com suas alterações posteriores, será publicada devidamente 
consolidada com as alterações determinadas por esta lei. 

As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações do Orçamento vigente da Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru • FUNPREV, suplementadas, se necessário, observando•se os recursos 
originados na Troca de Administração prevista nos§§ 4º e 5º, do art. 43, da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 22 de junho de 2.016. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

LUIZ CÉLIO BUCCERONI 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

Projeto de iniciativa 
PODER EXECUTIVO 

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

ANDRÉA MARIA LIBERATO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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CARGO CLASSE 
A 
B 
c 

CLASSE 

A 
AUXILlAR B 

c 

CLASSE 
A 

• B 
c 

CARGO CLASSE 
A 
B 

c 

CLASSE 
A 

ASSISTENTE B 
c 

CLASSE 
A 
B 
c 

CARGO CLASSE 
A 
B 
e 

CLASSE • A 
AGENTE E B 

AUXILIAREM 
SAÚDE c 

CLASSE 
A 
B 
c 

CARGO CLASSE 
A 
B 
c 

CLASSE 
A 

TÉCNICO 
B 
c 

CLASSE 
A 
B 
c 

PROC. Nll 53/J.p 
FOLHAS !iS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

' -ESTADO DE SAO PAULO 

ANEXO VIII· GRADE DE SALÁRIOS BASE - P.C.C.S. - FUNPREV 
Intemives· 1%-Classe· I5% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.124.85 1.136 10 1.147 46 l.158 94 1.170 53 l.182 23 1.194,05 1.205,99 1.218,05 1.230,23 1,242 54 
978,13 987,91 997,79 1.007,77 1.017,85 1.028,03 1.038,31 1.048 69 1.059 18 1.069 77 1.080 47 
850.55 859.06 867.65 876,32 885,09 893,94 902,88 911.9 921,02 930 23 939 54 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1.267 51 1.280,19 1.292,99 1.305 92 1.318,98 1.332,17 1.345,49 1.358,94 1.372,53 1.386,26 1.400 12 
1.102,18 1.113,21 1.124,34 1.135,58 I.146,94 1.158,41 1.169,99 1.181,69 U93,51 1.205,44 1.217.50 
958 42 968 01 97769 987 46 997,34 1.007 31 1.017,38 I.027,56 1.037,83 1.048,21 1.058,69 

25 26 27 28 29 30 :rr • 32 33 34 35 
1.428,26 1.442,55 1.456,97 1.471,54 1.486 26 1.501 12 'tSití 13 J,531 29 J.546 61 J,56201 un@ 
1.241 97 1.254,39 1.266,93 1.279,60 1.292,40 1.305,32 l.11837 h3!56 l::344 87 1.358.32 1..17191 
1.079,97 1,090 77 1.101 68 1.112 70 1.123 82 1.135.06 '.l.J~4l 1J57n 1.16946 J,181.15 '1~192 96 

I 2 3 4 ' 6 7 8 9 10 li 
1.240 64 1.253.04 1.265,57 1.278,23 1.291,01 1.303,92 1.316,96 1.330,13 1.343,43 1.356 87 1.370 44 

1.078 82 1.089 60 1.100 50 1.111,50 1.122 62 1.133 85 1.145 18 1.156,64 1.168,20 1.179,88 1.191,68 

938,1 947,48 956,96 966,53 976,19 985,95 995,81 1.005.77 1.01583 1.025 99 1.036 25 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1.397,98 1.411,96 1.426,08 1.440 34 1.454,74 1.469 29 1.483,99 1.498,82 1.513,81 1,528 95 1.544 24 

1.215.64 1.227.79 1.240.07 1.252.47 1.265,00 1.277.65 1.290.42 1.303,33 1.316,36 1.329,52 l.342,82 

1.057 07 1.067,65 1.078,32 1.089,10 1.100 00 l.lll00 1.122 li 1.133 33 l.144,66 1.156,11 1.167,67 

25 26 27 28 29 30 31, 32 33 34 35 
1.575,28 1.591,03 1,606,94 1.623,01 1.639 24 1.655,64 l,672 1~ 1,61$91 L1"" $0 L72286 L1 
1.369 81 1.383 51 1.397 34 1.411 32 1.425 43 1.439 68 lA54,◊8 ~1~468.62 h48Hl 1.41>$ 14 1.m!l 
l.191,14 1.203,05 1.215,08 1.227,23 1.239,50 1.251,90 I.lna 42, t;.r:,7.06 ,J,ffl.83 L:3'02.73 1.3-15.76 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.397,79 1.411,77 1.425,89 1.440.14 1.454.55 1.469,09 1.483.78 1.498.62 1.513,61 1.528,74 1,544,03 

1.215,47 1.227,62 1.239,90 1,252,30 1.264,82 1.277,47 1.290,25 1.303 15 1.316 18 1.329,34 1.342,63 

1.056,93 1.067,50 1.078,17 1.088,96 1.099,85 1.110,84 1.121,95 1.133,17 1.144,50 1.155 95 1.167 li 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1.575,06 1.590,82 l.606,72 1.622,79 1.639,02 1.655,41 1.671,96 1,688,68 1.705 57 1.722 63 1.739,85 

1.369.62 1.383.32 1.397.15 1.411,12 1.425,23 1.439,49 1.453,88 1.468,42 1.483,10 1.497 93 1.512 91 
1.190,98 1,202 88 1.214,91 1.227,06 1.239 33 1.251 73 1.264,24 1.276,89 1.289,66 1.302,55 1,315,58 

25 26 27 28 29 30 131 Jt_ 32, 33 . )4 35 
1.774,82 1.792,57 1.810,50 1,828,60 1,846,89 1.865,36 l:1884 OI 85 1.921 88 1.941 10f [.960,Sl 
1.543.32 1.558,76 1.574.34 1.590 09 1.605 99 1.622,05 l.638,27 q,6$4,115 1,671.20 1.687.91 L704 79 
1.342,02 1.355,44 1.369,00 1.382,69 1.396,51 1.410,48 1:-tt4.58 'lA38 (ti Us.f.22 IA67'5 1.482 43 

1 ,2 3 4 l 6 7 8 9 10 li 
1.985,02 2.004,87 2.024,92 2.045,17 2.065,62 2.086,28 2.107 14 2.128 21 2.14949 2.170,99 2.192,70 

1.726 10 l .743,37 1.760 80 1.778,41 1.796,19 l.814,15 1.832,29 1,850,62 1.869,12 1.887,81 1.906,69 
1,500.96 1.515,97 1.531,13 1.546 44 1.561 90 1.577 52 1.593 30 1.609,23 1.625,32 1.641 58 1.657 99 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
2.236 77 2.259 14 2.281 73 2,304 55 2.327 59 2.350,87 2.374,38 2.398 12 2.422,10 2.446,32 2.470,79 
1.945 02 1.964 47 1.984 li 2.003 95 2.023,99 2.044,23 2.064,67 2.085,32 2.106 17 2.127,24 2,148 51 

1.691 32 1.708,23 l.725 31 1.742,57 1.759,99 1.777,59 1.795-37 1.813,32 1.831,46 1.849,77 1,868.27 

25 26 27 28 29 30 3h ,32 1 o • 33 " 34 35 
2.520 45 2.545,65 2.571,11 2.596,82 2.622,79 2.649,02 ?.l,6,!,>J 2.702.26 2.729;J8 2~756 58 2,7$414 
2.19169 2.213 61 2.235,75 2.258,10 2,280,69 2,303 49 ;!J:ili.53 2.34919' 2.373;29 '2397,~ l.420,. 
1.905 82 1.924 88 l.944,13 1.963,57 1.983,20 2.003,04 2.-023.07 2.043.30 ;2.063 73 2,08437 2.105.21 

12 
1.254 96 

1.091,27 

948 93 

24 
1.414 12 
1.229 67 
1.069 28 

12 
1.384,14 

1.203 60 

1.046,61 

24 
1.559 68 

l.356,25 

l.l79,34 

12 
1.559,47 

1.356,06 

1.179,18 

24 
1.757,25 

1.528 04 

1.328.73 

12 
2.214 62 

1.925 76 

1.674,57 

24 
2.495.49 

2.169 99 

1.886.95 

6 



... • 
PROC. Nª Sol )o 
FOLHAS 1.2.6 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BA• 1~ 1 1 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.807/16 

CARGO CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 3,308,37 3,341-45 3.374.86 3.408 61 3.442,70 3.477,13 3,511 90 3.547 02 3.582,49 3,618 31 3.654 49 3.691,04 
B 2.876,84 2.905,61 2.934 66 2.964 OI 2.993.65 3.023,59 3.053,82 3.084,36 3.115,21 3.146,36 3.177.82 3.209,60 
e 2.501,60 2.526 62 2.551 88 2.577,40 2.603,17 2.629 21 2.655 50 2.682,05 2.708,87 2.735.96 2.763,32 2,790,96 

CLASSE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
A 3.727,95 3.765 23 3.802 88 3.840,91 3,879,32 3.918,ll 3.957 29 3.996 87 4.o36,84 4.077,20 4.117 98 4.159 16 

ESPECIALISTA 
B 3.241,70 3.274,11 3.306,85 3.339 92 3.373 32 3.407 05 3.441 12 3,475,54 3.510,29 3.545 39 3.580,85 3.616 66 TÉCNICO I e 2.818,87 2.847,05 2.875,52 2.904,28 2.933 32 2.962 66 2.992 28 3.022,21 3.052,43 3,082,95 3.113.78 3.144,92 

CLASSE 25 26 27 28 29 30 3J '32 33 ' 34 35 
A 4.200 75 4.242,75 4.285,18 4.328 03 4,371 31 4.415 03 4.Al9 f8 4,603.71 4.S,4HMJ 14.594:/(l 4,640 
B 3.652.82 3.689,35 3.726,25 3.763 51 3.801 14 3.839 15 l,S'l<v<S 1.91...: "'2 3,955 :I• 3,99504 40M 
e 3.176 37 3.208 13 3.240,21 3.272,62 3.305 34 3,338 39 ~lH8 3Ao,....:o, iA39 55 3,41•95 3.503 9 

• CARGO CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 4.466,29 4.510 96 4.556,07 4.601 63 4.647 64 4.694,12 4.741,06 4,788,47 4.836,36 4.884 72 4.933,57 4.982,90 
B 3.883,73 3.922,57 3,961,80 4,001,42 4,041,43 4.081,84 4,122.66 4.163,89 4.205,53 4.247,58 4.290,06 4.332 96 

e 3,377,16 3.410 93 3.445 04 3.479 49 3.514,29 3.549,43 3.584,92 3.620,77 3.656,98 3.693 55 3.730,49 3.767,79 

CLASSE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
A 5.032,73 5,083,06 5.133 89 5.185,23 5.237 08 5.289 45 5.342 35 5.395 77 5.449,73 5,504,22 5.559 27 5.614.86 

ESPECIALISTA 
B 4.376,29 4.420,05 4.464,25 4.508,89 4.553,98 4.599,52 4.645,52 4.691 97 4.738 89 4.786,28 4.834,15 4,882 49 TÉCNICO2 e 3.805,47 3.843,52 3.881,96 3.920,78 3.959,99 3.999,59 4.039,58 4,079,98 4.120,78 4.161.98 4.203,60 4.245,64 

CLASSE 25 26 27 28 29 30 ar· J32 " 33 14 ,5 
A 5.671,01 5.727,72 5.785,00 5,842.85 5,901,27 5.960.29 6.0191'9 li'-080.09 6,l4Q:= 6.20Z.,P f,264,32 
B 4.931,31 4.980,62 5.030,43 5,080,74 5,131,54 5.182,86 5-~:4'69 5::ZÍÍ700 5.339<10 ~,;·t•ncm <,441 "4 
e 4.288,10 4.330,98 4.374,29 4.418,03 4.462,21 4.506,83 4}'$51-=~ 4 =t:42 4,643,39 4,66!18.l 4.'13613 

CARGO CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 5.293,39 5.346,32 5.399,78 5.453 78 5.508,32 5.563,40 5.619,04 5.675,23 5.731,98 5.789,30 5.847 19 5.905 66 

B 4,602.94 4,648.97 4.695.46 4.742.42 4.789.84 4,837,74 4,886.12 4,934.98 4.984,33 5.034,17 5,084,51 5.135,36 

e 4.002,56 4.042,59 4.083,01 4.123,84 4.165,08 4.206,73 4.248,80 4.291,29 4.334,20 4.377 54 4.421.32 4.465,53 

CLASSE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
A 5.964 72 6.024 37 6,084 61 6.145 46 6.206 91 6.268 98 6.331,67 ·6.394,99 6.458,94 6.523,53 6.588,76 6.654.65 

ESPECIALISTA DE B 5.186,71 5.238,58 5,290,97 5.343,88 5.397 31 5.451,29 5.505 80 5.560,86 5.616 47 5.672,63 5.729,36 5.786,65 

• GOVERNO e 4.510,18 4.555,29 4.600,84 4.646,85 4.693,32 4.740,25 4.787,65 4.835,53 4,883.88 4.932,72 4.982,05 5.031,87 

CLASSE 25 26 27 28 29 30 ~.31"''' 32 .ll3 34 35 
A 6.721.20 6.788.41 6.856.29 6.924 85 6.99410 7.064,04 7j34 68 1,;206~03 7..2'!L09 Z.350,87 1A24.,& 
B 5.844,52 5.902,96 5.961,99 6.021,61 6.081,83 6.142 65 6.2114 07 6-.26611' 5.328,77 6:3/12.06 6A55,93 
e 5.082 19 5.133 01 5.184 34 5.236 18 5.288,55 5.341,43 5,3114 ~ l.441179 5.503 ?8 5.558 '2 5.613 90 
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PREFEITURA MUNICIPAL D 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei n' 6.807/16 

ANEXO IX - OUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS 
AREA CARGOSPCCS CLASSE ENQUADRADA 
Viuia Assistente em Gestão Administrativa e Servir.os c 

Servente de Limpeza Assistente em Manutenção, Conservação e c Transnorte 
Motorista Aªente em Manutencão, Conservac.ão e Transnorte B 

Onerador de Comnutador Aªente em Gestão de TecnoloP"ia de Infonnacão c 
Auxiliar de EnferrnaP"em Auxiliar em Saóde B 

Pro,....,,...,ador de Sistemas de Inform~o Técnico em Gestão de Tecnoloi:ria de Infonnacão e 
Técnico de Administrar.ão Técnico em Gestão Administrativa e Servi,-.ns e 

Assistente Social e 
Contador Especialista em Gestão Administrativa e Serviços e 

Economista e 

• Procurador Jurídico Esnecialista de Governo e 
Médico Perito Previdenciário e do TrabaJho Esnecialista em Saúde e 

• 
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[ PR0C. Nfl s :,,/,J,o 
FOLHAS 4~ 

PREFEITURA MUNICIPAL ÕE BAURU 
] 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref Lei nº 6.807/16 

ANEXO X - UADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS - AUXILIAR EM SAÚDE 
CARGOS DO PCCS - FUNPREV AREA UANTIDADE/LOTA ÃO 

Auxiliar em Saóde Auxiliar de Enferma em 1 

• 

• 

9 



't • 
PR0C. N• 5::,,/ b 
FOLHAS 129 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.807/16 

ANEXO XI - OUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS. CARREIRAS E SALÁRIOS - ASSISTENTE 
CARGOS DO PCCS - FUNPREV ÁDEA LOTACAO 

Assistente em Gesta.o Administrativa e Servicos Vhria 5 
Assistente em Manutencão, Conservacão e Transnorte Servente de Limneza 3 

• 

• 
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I 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.807/16 

ANEXO XII - OUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS - AGENTES 
CARGOSDOPCCS-FUNPREV ÁREA LOTACAO 

At!ente em Manutencão, Conservacão e Transnorte Motorista 2 
At!ente em Gestão de Tecnoloe:ia de Informacão Onerador de Comoutador 1 

• 

• 
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l PftOC. NII 
FOlHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Re[ Lei nº 6.807/16 

ANEXO XIII - "UADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS - TÉCNICOS 
CARGOSDOPCCS-FUNPREV AREA LOTACÃO 

Técnico em Gestão Administrativa e Servicos Técnico de Administracão 22 

Técnico em Gestão de Tecnologia de Informação 
Programador em Sistemas de 

I Inform~-ao 

• 

• 

12 



• 
J 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.807/16 

ANEXO XIV - C>UADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS. CARREIRAS E SALÁRIOS - ESPECIALISTAS TÉCNICOS I E 2 
CARGOSDOPCCS-FUNPREV AREA LOTACÃO 

Assistente Social 2 
Especialista em Gestão Administrativa e Serviços Contador 1 

Economista 2 

• 

• 

13 



, 

• 

• 

PROC. Nli 
f-OLHAS ---.::::~~--J 

PREFEITURA MUNICIPÁLD 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei n' 6.807/16 

ANEXO XV -QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS -ESPECIALISTAS DE GOVERNO E 
ESPECIALISTAS EM SAÚDE - MÉDICO PERITO 

CARGOSDOPCCS-FUNPREV AREA LOTACÃO 
Esoecialista de Governo Procurador Jurídico 2 

Especialista em Saóde Médico Perito Previdenciário e 
2 do Trabalho 

14 
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PREFEITURA MUN RU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.807/16 

ANEXO XVII - OUADRO PERMANENTE DE CONSELHEIROS E DE FUNCÕES DE CONFIANCA 
íCLASSIFICACÃO E LOTACÃOl 

CARGOS ELEITOS / INDICADOS REFERENCIA LOTA''ÃO 
Uma gratificação equivalente a diferença 
de seus vencimentos normais do órgão de 
origem, para 2 (duas) vezes a referência 

Presidente "Cl" dos Especia1istas de Governo 
1 Procurador Jurídico ou 40% ( quarenta 

por cento) de uma referência "Cl" do 
Especialista de Governo Procurador 

Jurídico. 

Conselheiros Fiscais lx Ref.C-1 dos Auxiliares - PCCS -
6 FUNPREV 

• Conselheiros Curadores lx Ref.C-1 dos Auxiliares - PCCS -
6 FUNPREV 

Diretor de Divisão 
Ref. C-27 dos Técnicos -.PCCS + 40% 

3 de crratificl'lr.ão 
Chefias de Se"-ão 20% da referência do servidor desi'""ado 9 

• 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei n' 6.807/16 

ANEXO XVIII - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A estrutura organizacional da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV - fica constituída 
das seguintes unidades: 

I - Conselhos Curador e Fiscal; 

U - Presidência; 

III - Secretaria da Presidência; 

IV - Procuradoria Geral; 

V - Controladoria Interna; 

VI - Divisão Administrativa 

a) Seção de Infonnâtica e Estatística; 
b) Seção de Apoio Administrativo; 
e) Seção de Apoio Operacional. 

VII - Divisão Previdenciária 

a) Seção de Beneficias; 
b) Seção de Aposentadoria e Pensões; 
e) Seção de Pericia Médica 

VIll - Divisão Financeira 

a) Seção de Contabilidade e Orçamento; 
b) Seção de Tesouraria e Custeio . 

16 
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Ref. Lei nº 6.807/16 
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• 

1 PROC. Nil 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO XIX - ORGANOGRAMA DA FUNPREV 
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PRoc. Nt -
._FOLHAS 

5.3 

"1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.807 /l 6 

ANEXO XX - DESCRIÇÃO DE CARGOS EFETIVOS 

CARGO: ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - VIGIA 
ESCOLARIDADE: Ensino Fundamenta] Completo 

Jo 

JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 12/36 (doze horas de traba1ho por trinta e seis horas de folga) ou 06 (seis) horas diárias com folgas 
correspondentes aos domingos de cada mês. 
REFEIIBNCIA SALARIAL: C-1 dos Assistentes. 
CONHECIMENTOS: Noções sobre segurança e funcionamento de equipamentos eletrônicos. 
HABILIDADES: Atenção concentrada e cortesia no atendimento ao público. 
RESPONSABILIDADE GERAL: Zelar pela segurança de funcionários, civis e pelo patrimônio público. 
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Diretor de Divisão ou Chefe de Seção a qual pertencer. 

FUNÇÕES ESSENCIAIS DO CARGO 
• Zelar pelo patrimônio público. 
• Orientar e controlar o fluxo de pessoas . 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
• Olhar as dependências e interiores do estabelecimento público, verificando se hã alguma irregularidade antes de assumir o posto do 

outro vigia. 
• Comunicar supervisor e/ou policia caso receba o posto com alguma irregularidade. 
• Assumir o posto do outro vigia, recebendo as chaves em caso de estabelecimentos públicos fechados. 
• Realizar rondas nos estabelecimentos e arredores, notificando irregularidades ao supervisor e/ou polícia. 
• Contatar proprietário de veiculo estacionado irregulannente. 
• Verificar o desligamento de equipamentos, computadores, luzes, ar condicionado, ventiladores, etc. 
• Confeccionar relatórios, auxiliando em depoimentos para boletim de ocorrencia e investigações, em casos de infrações ocorridas em 

estabelecimentos públicos. 
• Entregar as chaves do estabelecimento (se houver) para o próximo vigia. 
• Olhar e manter as câmeras de segurança em funcionamento adequado, trocando as fitas, solicitando reparos, quando necessário. 
• Abrir as portas do estabelecimento em horário de funcionamento. 
• Identificar os funcionários que tenham pennissão e abrir as portas do estabelecimento em horários extraordinários ao funcionamento 

nonnal. 
• Prestar infonnações sobre horários, locais, funcionamento e regimento interno do estabelecimento. 
• Advertir sobre infração (trajes inapropriados, utilização de cigarros, circular em locais não autorizados, etc). 
• Conduzir à safda caso a pessoa persista no ato infracional. 
• Infonnar os funcionários sobre quaisquer irregularidades no prédio (incêndio, vazamentos, roubos, etc). 
• Organizar filas e ou acesso de pessoas. 
• Atentar-se para pessoas que apresentem comportamento suspeito (porte de armas, pessoas desconhecidas, etc). 
• Eventualmente auxiliar em outras tarefas afins. 

CARGO: ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - SERVENTE DE LIMPEZA 
ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas semanais. 
REFERÊNCIA SALARIAL: C-1 dos Assistentes 
CONHECIMENTOS: Saber discriminar produtos de limpeza. 
HABILIDADES: Atenção e habilidade manual. 
RESPONSABILIDADE GERAL: Limpar e conservar locais públicos. 
NÍVEL HIERÁRQUJCO: Subordinado ao Diretor de Divisão ou Chefe de Seção a qual pertencer. 

FUNÇÕES ESSENCIAIS DO CARGO 
• Realizar a limpeza do local 
• Auxiliar na manutenção do local. 
• Realizar o serviço de copa. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
• Varrer corredores, salas, elevadores, banheiros, calçadas, etc. 
• Passar pano umedecido com água e desinfetante no chão (cozinhas, banheiros, entre outros). 
• Tirar pó dos móveis. 
• Limpar mesas, janelas, paredes, portas, divisórias e armários. 
• Encerar o chão. 
• Guardar objetos nos locais detenninados. 
• Lavar banheiros, azulejos. pias e vasos sanitários. 
• Fazer a limpeza dos utensilios de cozinha, inclusive caixas de marmitas, azulejos, pias e chão da cozinha. 
• Realizar limpeza e organização das despensas de produtos e/ou alimentos. 
• Tirar lixo. 
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• Solicitar materiais de limpeza ao almoxarifado. 
• Repor papel higiênico no banheiro. 
• Fazer café. 
• Auxiliar na distribuição de água e café nos setores. 
• Eventualmente auxilia em outras tarefas afins. 

CARGO: AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA 
ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo. 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas semanais. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência inicial B-1, da grade salarial dos Agentes. 
CONHECIMENTOS: Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria D, noções básicas de mecânica de veículos e conhecimento de 
localidades do municlpio. 
HABILIDADES: Atenção concentrada, coordenação motora e orientação espacial. 
RESPONSABILIDADE GERAL: Dirigir com responsabilidade, transportando pessoas e materiais. 
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Diretor de Divisão ou Chefe de Seção a qual pertencer . 

FUNÇÕES ESSENCIAIS DO CARGO 
• Dirigir veículos. , 
• Verificar condições de funcionamento do veículo. 
• Rea1izar transportes, responsabilizando-se por pessoas e cargas. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
• Checar o painel de controle do veículo, utilizando todos os acessórios necessârios para sinalização no trânsito. 
• Ajustar banco do motorista e retrovisores para que fiquem adequados ao uso. 
• Atentar-se para sinalizações, respeitá-las e manter-se atualizado quanto à legislação e normas de trânsito. 
• Estacionar o veiculo em locais seguros e adequados. 
• Respeitar os limites de velocidade. 
• Respeitar os pedestres. 
• Verificar as condições climáticas, utilizando os equipamentos de segurança do veiculo adequados de acordo com o clima e temperatura. 
• Atentar-se para as próprias condições de saúde antes de guiar o veiculo. 
• Guardar os veículos em local adequado. 
• Realizar a sina1ização do loca] em que a viatura estiver estacionada ( cone/faixas) ou a área em que os servidores estiverem trabalhando. 
• Checar indicações do painel de controle do veículo, constatando possíveis alterações e tomando medidas adequadas para sua utilização. 
• Verificar as condições do veiculo para a circulação. 
• Dirigir-se ao local responsável pela manutenção do veiculo, quando necessário ou de acordo com a frequência estabelecida pela 

Seção/Divisão a qual pertencer. 
• Verificar nível de combustível, água e óleo. 
• Verificar a calibragem dos pneus . 
• Conservar a organização e higienização dos ambientes internos e externos do veículo. 
• Observar constantemente dispositivos elétricos. 
• Checar equipamentos de segurança como cintos, validade de extintores de incêndio, limpadores de para-brisa. lanternas, etc. 
• Checar instrumentos de primeiros socorros existentes no veículo. 
• Comunicar imediatamente o superior no caso de qualquer irregularidade com o veiculo. 
• Levar e buscar documentos, malotes e/ou publicações, efetuando seu protocolo de recebimento ou entrega. 
• Entregar cargas/materiais, auxiÍiando na carga e descarga das viaturas leves e pesadas. 
• Guiar viaturas, auxiliando no embarque e desembarque de passageiros. 
• Transportar pessoas para o desempenho de suas funções. 
• Anotar nas fichas das viaturas os horários de salda e chegada do veículo e os percursos realizados no dia. 
• Executar em conformidade com sua área de atuação as demais atividades de competência da FUNPREV de acordo com as 

determinações de seu superior hierárquico. 

CARGO: AGENTE EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE ™FORMAÇÃO- OPERADOR DE COMPUTADOR 
ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo. 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas semanais. 
REFERíNCIA SALARIAL: Referência inicial C-1, da grade salarial dos Agentes. 
CONHECIMENTOS: Técnico e operaciona1 na área de atuação. 
HABILIDADES: Raciocínio numérico e lógico, concentração, senso analítico e iniciativa. 
RESPONSABILIDADE GERAL: Manter o funcionamento adequado dos sistemas operacionais dos computadores. 
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Diretor de Divisão ou Chefe de Seção a qual pertencer. 

FUNÇÕES ESSENCIAIS DO CARGO 
• Assegurar funcionamento de hardware e software. 
• Elaborar e garantir segurança das informações 
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• Monitorar sistemas. 
• Prestar atendimento ao público e funcionários. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Inicializar e desativar sistemas e aplicativos . 
Configurar e desconfigurar hardware . 
ReaJizar limpezas periódicas dos equipamentos . 
Assegurar funcionamento de equipamento reserva 
Analisar necessidades dos funcionários no que se refere ao uso de computadores, programas e equipamentos, tentando supri-las . 
Pesquisar novos recursos na área que atendam as necessidades da FUNPREV . 
Alimentar equipamentos com suprimentos . 
Solicitar novos programas, equipamentos e computadores . 
Auxiliar na compra de novos computadores . 
Anexar e desanexar computadores em redes . 
Solicitar consertos, quando necessários . 
Orientar funcionários quanto ao uso adequado dos equipamentos . 
Verificar temperatura e umidade do local onde se encontram os equipamentos . 
Fazer cópias de segurança (backup) . 
Controlar acesso de usuários . 
Criar e executar recursos de armazenamento de dados . 
Digitar dados, informações e textos . 
Gerar dados, emitir boletos e impressões . 
Imprimir documentos, relatórios e avisos . 
Lançar informações em sistema . 
Controlar informações do sistema 
Atualizar cadastros da rede . 
Verificar e alterar dados quando encontrados erros de informação . 
Prestar informações . 
Atender reclamações e solucionar problemas . 
Realizar verificações na rede de informações, banco de dados e cálculos . 
Encaminhar casos que não são possíveis de resolução pelo operador de computação ao seu supervisor . 
Orientar funcionãrios sobre o funcionamento e manejo dos sistemas . 

• Executar em conformidade com sua área de atuação as demais atividades de competência da FUNPREV de acordo com as 
determinações de seu superior hierárquico. 

CARGO: AUXILIAR EM SAUDE - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo+ Curso Técnico de Enfennagem. 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 30 (trinta) horas semanais . 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência inicial B-1, da grade salarial dos Auxiliares em Saúde. 
CONHECIMENTOS: Conhecer procedimentos pertinentes às atividades desempenhadas pela Pericia Médica da FUNPREV. 
HABILIDADES: Habilidade manual, atenção, controle emocional e cortesia no atendimento ao público. 
RESPONSABILIDADE GERAL: Auxiliar médicos, outros técnicos a prestarem atendimento aos segurados. 
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Diretor de Divisão ou Chefe de Seção a qual pertencer. 

FUNÇÕES ESSENCIAIS DO CARGO 
• Efetuar procedimentos de acomodação dos segurados. 
• Prestar assistência aos segurados. 
• Organizar ambiente de trabalho. 
• Auxiliar em procedimentos especificos da equipe técnica e médicos da Fundação. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
• Situar o segurado em local adequado para ser atendido. 
• Exercer suas atividades especificas na aferição dos sinais vitais, tais como: pressão arterial, frequência cardfaca e temperatura; 

verificação de peso e medida do periciando. 
• Orientar os segurados e familiares desses sobre formas de buscar informações. 
• Zelar pela segurança e pelo conforto do segurado. 
• Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos de biossegurança. 
• Lavar e esterilizar as mãos antes e após cada procedimento. 
• Descartar material contaminado. 
• Auxiliar no controle da demanda de atendimentos dos segurados. 
• Apoiar os Médicos Peritos singulares e a Junta Médica em suas atividades. 
• Atuar na Sala de Pericias Médicas, local de exame de todos os servidores/segurados encaminhados pela SESMT. 
• Encaminhar os relatórios de atendimento dos periciandos. 
• Executar outras tarefas compatfveis com as exigências para o exercício da função e essenciais a Seção/Divisão a quaJ pertencer. 
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CARGO: TÉCNICO EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO· PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo+ Técnico em Informática ou similar Completo. 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas semanais. 
REFER~CIA SALARIAL: Referência inicial C~I, da grade salarial dos Técnicos. 
CONHECIMENTOS: Hardware e Rede, Rede de Computadores, Sistemas Operacionais e Aplicativos, Desenvolvimento de Sistemas e Banco de 
Dados e Programação. 
HABILIDADES: Raciocínio numérico e lógico, demonstrar criatividade, flexibilidade e iniciativa. 
RESPONSABILIDADE GERAL: Manter o funcionamento adequado dos sistemas operacionais dos computadores. 
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Diretor de Divisão ou Chefe de Seção a qual pertencer. 

FUNÇÕESESSENCWSDOCARGO 
• Projetar e implantar sistemas e aplicações. 
• Realizar manutenção de sistemas e aplicações. 
• Selecionar recursos de trabalho . 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
• Planejar etapas e ações de trabalho. 
• Desenvolver programas e interface gráfica. 
• Codificar programas. 
• Compilar programas. 
• Testar programas. 
• Montar estrutura de banco de dados. 
• Prover sistemas de rotinas de segurança. 
• Gerar aplicativos para instalação e gerenciamento de sistemas. 
• Documentar sistemas e aplicações. 
• Atualizar informações gráficas e textuais. 
• Atualizar documentações de sistemas e aplicações. 
• Converter sistemas e aplicações para outras linguagens ou platafonnas. 
• Fornecer suporte técnico. 
• Alterar sistemas e aplicações. 
• AJterar estrutura de armazenamento de dados. 
• Monitorar desempenho e performance de sistemas e aplicações. 
• Selecionar metodologias de desenvolvimento de sistemas. 
• Selecionar linguagem de programação. 
• Selecionar ferramentas de desenvolvimento. 
• Definir critérios ergonómicos de navegação em sistemas e aplicações. 
• Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função e essenciais a Seção/Divisão a qual pertencer. 

• CARGO: TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO 
ESCOLARIDADE: Ensino Médio/fécnico Completo. 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas semanais. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência inicial C-1, da grade salarial dos Técnicos. 
CONHECIMENTOS: Básico de InformátÍca. 
HABILIDADES: Habilidade verbal e escrita, organização, atenção concentrada e coordenação viso-motora. 
RESPONSABILIDADE GERAL: Zelar pelo funcionamento adequado do setor, atendendo funcionários e público em geral. 
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Diretor de Divisão ou Chefe de Seção a qual pertencer. 

FUNÇÕES ESSENCWS DO CARGO: 
• Auxiliar na organização e no controle administrativo da Seção/Divisão. 
• Prestar serviços de atendimento ao público. 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 
• Realizar procedimentos administrativos da Seção/Divisão. 
• Elaborar oflcios, memorandos, despachos, relatórios, documentos diversos, etc. 
• Imprimir e fotocopiar documentos. 
• Realizar trabalhos de digitação. 
• Conferir, organizar, localizar e 'arquivar documentos/processos. 
• Controlar a entrada, saída, localização e arquivamento de documentos/processos. 
• Criar e organizar arquivos eletrônicos. 
• Realizar, organizar e atualizar cadastros ou recadastramentos de dados. 
• Realizar controle de agendamentos, escalas e demais documentos diversos. 
• Solicitar materiais necessários a Seção/Divisão. 
• Atender ao telefone e ao público interno e externo. 

21 



• 

• 

• 

PREFEITURA MUNI =RI! Bh~ 
~I 53; 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.807/16 

• 
• 
• 
• 
• 

Encaminhar pessoas aos locais solicitados . 
Receber e enviar infonnações por correio eletrônico . 
Elaborar minutas de convênios e contratos . 
Elaborar objetos nos processos1de compras de consumo ou contratação de serviços . 
Elaborar manuais pertinentes à área de atuação . 

\ 

• Inteirar.se dos trabalhos desenvolvidos em cada Seção/Divisão, visando orientar e facilitar a obtenção de dados, documentos ou outras 
solicitações dos superiores. 

• 
• 
• 
• 

Participar de estudos e projetos" a serem elaborados e desenvolvidos na Fundação . 
Desenvolver e preparar expedientes administrativos que se fizerem necessários, dando suporte as atividades da Fundação . 
Receber, ana1isar e instruir pedidos de beneficias previdenciários e os que venham a existir, nos termos da legislação vigente . 
Requerer junto aos órgãos de lotação dos segurados infonnações necessárias à concessão de beneflcios previdenciários . 

• Prestar todas as informações solicitadas pelos segurados e dependentes referente a documentação necessária para protocolo dos pedidos 
referentes aos beneficios do plano de previdência social. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Operacionalizar o sistema de Compensação Previdenciária (COMPREV) . 
Operacionalizar o sistema Contábil, Financeiro e de Execução Orçamentária . 
Operacionalizar o sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo . 
Auxiliar no controle de credenciamento de Instituições Financeiras. ' 
Auxiliar no envio e recebimento, tisico e/ou digital, de relatórios bancários e de investimentos . 
Entregar e retirar in loco documentos nas agências bancárias . 
Controlar e registrar a frequência/afastamentos dos servidores (abono, férias, licenças, etc.) . 
Verificar documentos de acordo com as normas da FUNPREV . 
Realizar cadastramento e atualizações de usuários e serviços . 
Confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas . 
Registrar produtividade da Seção/Divisão a qual pertencer . 
Elaborar estatísticas . 
Realizar e divulgar projetos e programas desenvolvidos na área em que trabalha. 
Colaborar no planejamento de ações do Seção/Divisão . 
Propor alternativas de mudanças e melhorias de processos e controles . 
Realizar pesquisa/levantamento de dados . 
Agendar reuniões e, posterionnente, elaborar atas . 
Fornecer infonnações referentes à área administrativa da Seção/Divisão . 
Atender reclamações e procurar solucioná-las . 
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função e essenciais ao cargo de técnico . 

CARGO: ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ASSISTENTE SOCIAL 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo e registro no respectivo Conselho de Classe. 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 30 (trinta horas semanais). 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência inicial C-1, da grade salarial dos Especialistas Técnicos l. 
CONHECIMENTOS: Direitos Humanos, Estatuto do Idoso e Legislação pertinente à atividade. 
HABILIDADES: Empatia, habilidade interpessoal, comunicativo, manter sigilo, organização e trabalhar em equipe. 
RESPONSABILIDADE GERAL: Prestar serviços assistenciais aos segurados, infonnando-a de seus direitos e deveres. 
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Diretor de Divisão ou Chefe de Seção a quai" pertencer. 

FUNÇÕES ESSENCWS DO CARGO 
• Realizar atendimentos aos segurados. 
• Desenvolver projetos que atendam as necessidades da Fundação. 
• Criar vínculos com outras entidades assistenciais. 
• Realizar trabalhos administrativos e burocrãticos. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
• Promover estudos socioeconómicos visando a emissão de parecer social para substituir o reconhecimento e a manutenção de direitos 

previdenciãrios, bem como a decisão médico-pericial. 
• Realizar avaliação social quanto ao acesso aos direitos previdenciários e assistenciais. 
• Elaborar, executar, avaliar planos, programas e projetos na área de serviço social e reabilitação profissional. 
• Prestar atendimento e acompanhamento aos usuários dos serviços prestados pela FUNPREV e aos seus servidores ativos, aposentados e 

pensionistas. 
• Esclarecer junto aos beneficiários seus direitos e os meios de exercê-los, bem com estabelecer o processo de solução de problemas que 

emergirem de sua relação com o RPPS. 
• Discutir com equipe profissional, estabelecendo metas de trabalho e intervenção. 
• Atender aos segurados, familiares, responsáveis, amigos e outras pessoas envolvidas, que possam prestar esclarecimentos sobre a 

situação do segurado. 
• Atender solicitações de diversos órgãos competentes para realizar atendimentos. 
• Fazer convocação dos interessados no atendimento. 

22 



• 

• 

1 
PRO(. NII S,;,I Ja 
FOLHAS 14 ;i_ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Re( Lei nº 6.807/16 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Realizar visitas domicilíares, hospitaJares e em quaisquer lugares que se fizer necessário . 
Averiguar da situação encontrada. 
Levantar histórico sócio econômico, educacional e familiar do segurado . 
Examinar documentos relacionados à problemâtica do usuário . 
Orientar o usuário acerca dos direitos pertinentes ao problema em questão . 
Orientar o usuário dos procedimentos necessários para atingir seus objetivos . 
Realizar encaminhamento do usuário para outras entidades, quando julgar necessário . 
Encaminhar usuários para atendimento médico, psicológico ou demais profissionais da saúde, quando necessário . 
Levantar necessidades, através de entrevistas e observação das condições da população a qual atende . 
Estudar projetos jâ existentes na área do atendimento social. 
Estruturar projetos de acordo com necessidades da comm1idade . 
Solicitar permissão dos órgãos competentes para a realização de projetos . 
Apresentar o projeto para outras entidades assistenciais que estarão vinculadas aos programas . 
Planejar, desenvolver, executar projetos na área, delimitando o público alvo a ser atingido . 
Estudar possibilidades de criar vínculos com outras entidades . 
Trabalhar em equipe multiprofissional com entidades que já desenvolvem trabalhos na área. 
Fazer acompanhamento dos usuários encaminhados para outras entidades . 
Realizar relatórios, pareceres e laudos periodicamente e/ou quando necessário . 
Elaborar e atualizar relatórios referentes aos casos atendidos . 
Fazer controle estatístico da prestação de serviços oferecidos aos segurados da Fundação . 
Realizar mensalmente a prova de vida dos inativos e pensionistas da FUNPREV . 

• Executar em conformidade com sua área de atuação as demais atividades de competência da FUNPREV de acordo com as 
detenninações de seu superior hierárquico. 

CARGO: ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -CONTADOR 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo e registro no respectivo Conselho de Classe. 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas semanais. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência inicial C-1, da grade salarial dos Especialistas Técnicos 2 
HABILIDADES: Raciocínio lógico, atenção concentrada, organização e rapidez e exatidão para cálculos. 
CONHECIMENTOS: Acerca do Tribm1al de Contas, Leis de Responsabilidade Fiscal, da Contabilidade Pública e suas alterações. 
RESPONSABILIDADE GERAL: Manter a contabilidade da instituição atualizada. 
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Diretor de Divisão ou Chefe de Seção a qual pertencer 

FUNÇÕES ESSENCWS DO CARGO 
• Realizar procedimentos contábeis como, por exemplo, receitas, balanços, finanças, lançamentos, despesas, prestar informações 

contábeis, orçamentos, etc. 
• Administrar os tributos da organização . 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
• Realizar atividades de supervisão, coordenação ou execução relativas à administração financeira e patrimonial, contabilidade e 

auditoria, compreendendo análise, registro e perícias contábeis, de balancetes, balanço e demonstrações contábeis. 
• Elaborar, implantar, fiscalizar a aplicação de plano de contas. 
• Realizar tomada de contas. 
• Examinar processos e emitir pareceres conclusivos. 
• Colaborar na elaboração de estatística econômica e financeira do órgão e fornecer dados estatísticos de suas atividades. 
• Acompanhar execução orçamentária. 
• Proceder à análise e avaliação das auditorias realizadas. 
• Orientar, sob o ponto de vista contábil, o levantamento dos bens patrimoniais da Fundação. 
• Conferir os dados contábeis mensais da Administração Direta, Indireta e Legislativo Consolidados. 
• Conferir mensalmente os procedimentos da execução orçamentária e financeira da FUNPREV. 
• Acompanhar mensalmente a conferência dos procedimentos da execução orçamentária e financeira da Fundação. 
• Elaborar e publicar os dados contábeis mensais, bimestrais, trimestrais e quadrimestrais em atendimento às legislações vigentes. 
• Elaborar e encaminhar as Prestações de Contas Anual ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Câmara Municipal. 
• Proceder aos cálculos mensais dos encargos sociais. 
• Esclarecer dúvidas e/ ou orientar quanto aos procedimentos contábeis legais. 
• Prestar infonnações e emitir documentos contábeis, quando solicitados. 
• Orientar o preparo da prestação de contas. 
• Elaborar e encaminhar as infonnações referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo e Secretaria do Tesouro Nacional. 
• Elaborar rotinas contábeis, financeiras e orçamentárias. 
• Planejar, organizar, coordenar e executar atividades contábeis. 
• Participar na elaboração do orçamento-programa. 
• Supervisionar o registro de operações contábeis e levantamento de balanço e balancetes patrimoniais, econômicos e financeiros. 
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• Supervisionar e coordenar trabalhos de auditoria. 
• Coordenar ou executar o cwnprimento dos prazos de entrega em atendimento à Legislação vigente. 
• Operacionalizar o sistema Contábil, Financeiro e de Execução Orçamentária. 
• Operacionalizar o sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
• Desempenhar outras tarefas de supervisão, quando necessãrio. 
• Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exerclcio da função e essenciais a Seção/Divisão a qual pertencer. 

CARGO: ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ECONOMISTA 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo e registro no respectivo Conselho de Classe. 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas semanais. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência inicial C-1, da grade salarial dos Especialistas Técnicos 2 
CONHECIMENTOS: Leis municipais, estaduais e federais e básico de infonnática. 
HABILIDADES: Raciocínio verbal e numérico, memória visual e atenção concentrada. 
RESPONSABILIDADE GERAL: Pelos recursos econômicos da Instituição. 
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Diretor de Divisão ou Chefe de Seção a qual pertencer . 

FUNÇÕES ESSENCWS DO CARGO 
• Otimizar recursos. 
• Realizar estudos macroeconômicos. 
• Assessorar na elaboração, controle e execução de orçamentos. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
• Fonnular planos para o incremento das atividades econômicas da FUNPREV. 
• Analisar processos. 
• Dar orientação técnica e fornecer informações sobre a administração de negócios. 
• Analisar levantamentos de custos dos serviços da Fundação, visando a racionalização da utilização dos recursos públicos. 

• Analisar conjuntura. 
• Realizar análises setoriais e regionais. 
• Analisar ambiente polftico•institucional. 
• Analisar tendências de longo prazo. 
• Construir cenários. 
• Interpretar dados estatisticos e matemáticos. 
• Fazer previsões de alteração e traçar planos econômicos. 
• Assessorar a tomada de decisões estratégicas do poder executivo. 
• Analisar dados relativos a aplicação e resultados da política tributária municipal, propondo soluções para a melhoria da arrecadação 

com justiça social. 
• Estimar impactos sociais. 
• Realizar estudos de implantação de projetos verificando seu impacto no desenvolvimento do município, através de análise de custos 

benefícios . 
• Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função e essenciais a Seção/Divisão a qual pertencer. 

CARGO: ESPECIALISTA DE GOVERNO - PROCURADOR JURÍDICO 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo (bacharelato em Direito) e registro inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (O.A.B.). 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 30 (trinta) horas semanais. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência inicial "C•l", da grade salarial dos EspeciaJistas de Governo, da Lei Municipal nº 6.006/2.010. 
CONHECIMENTOS: Conhecimento especifico em direito e básico de infonnática. 
HABILIDADES: 

• Leitura. compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou nonnativos, com a devida utilização das nonnas técnico• 
jurídicas; 

• Interpretação e aplicação do Direito, considerando a compreensão adequada dos fenômenos políticos, sociais, econômicos, subjetivos e 
psicológicos, dentre outros; 

• Pesquisa e utiliz.ação da legislação, da jurisprudência. da doutrina e de outras fontes do Direito; 
• Adequada atuação técnico-juridica. em diferentes instâncias. administrativas ou judiciais, com a devida utiliz.ação de processos, atos e 

procedimentos; 
• Correta utilização da tenninologiajurídica ou da Ciencia do Direito; 
• Utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão critica e sensível, bem corno capacidade metafórica e 

analógica; 
• Julgamento fundamentado e tomada de decisões; 
• Domínio de tecnologias e métodos alternativos para permanente compreensão e aplicação do Direito; 
• Compreensão e relação dos fundamentos filosóficos e teóricos do Direito com sua aplicação prática; 
• Capacidade de argumentação; 
• Habilidade de relacionamento interpessoal; 
• Habilidade verbaJ; 
• Proatividade. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.807/16 

RESPONSABILIDADE GERAL: Defender os interesses da Fundação de Previdência dos Servidores Póblicos Municipais Efetivos de Bauru nos 
aspectos juridicos, judiciais e extrajudiciais, em diferentes instâncias, administrativru: ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos e 
procedimentos. 

NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado à Presidência da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru • 
Funprev. 

FUNÇÕES ESSENCIAIS DO CARGO 
• Defender os interesses da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru nos aspectos jurfdicos, 

judiciais e extrajudiciais, em diferentes instâncias, administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos e 
procedimentos. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
• Representar, na qualidade de procurador, a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru em juízo ou 

extrajudicialmente, ativa e passivamente, nos tennos da legislação processual (civil. penal e administrativa) vigente, sempre visando o 
interesse público; e praticar todos os demais atos inerentes à advocacia pública. 

• Acompanhar e atuar em processos administrativos em tramitação no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Ministérios Públicos, 
em órgãos da Administração Direita e/ou Indireta e junto aos Poderes Legislativos de quaisquer das esferas de Governo, quando houver 
interesse da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru. 

• Examinar previamente e aprovar as minutas de editais de licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes a serem firmados pela 
Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru, nos termos do parágrafo único, do artigo 38, da Lei 
Federal nº 8.666/1993. 

• Examinar previamente os editais para concursos ou seleções públicas, minutas de anteprojetos de leis, decretos, resoluções, portarias 
etc., nos termos do Regimento Interno da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru. 

• Nos termos das Constituições Federal e do Estado de São Paulo, bem como observando-se a Lei Orgânica do Município de Bauru, 
realizar análise prévia da eventual inconstitucionalidade e/ou ilegalidade dos atos administrativos e/ou normativos emanados no âmbito 
desta Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru; fazer observar os princípios constitucionais da 
Administração Pública, nos tennos do artigo 37, "caput", da Constituição Federal, sugerindo as providências cabíveis para 
regularização do ato, sua revogação ou anulação, nos termos da jurisprudência dominante. 

• Emitir manifestações e pareceres jurídicos, quando solicitado e houver dúvida jurldica envolvida. 
• Celebrar acordos judiciais em todas as instâncias, bem como acordos administrativos em todas as Divisões, sempre que houver interesse 

público, confonne anuência prévia da Presidência da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru, 
ou, se o caso, de deliberação por seu Conselho Curador, nos tennos da Lei Municipal nº 4.830/2002 ou legislação municipal em vigor. 

• Prestar auxilias diversos, consultas verbais a servidores e colegas de trabalho, assessorar as Diretorias, Chefias, Conselhos e Presidência 
da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru, compor Comissões, presidir sessões e/ou reuniões 
quando assim determinado ou estipulado na Portaria de nomeação da Comissão ou da Reunião, ou na legislação municipal, expedir 
processos administrativos, despachos etc. 

• Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função e essenciais a Seção/Divisão a qual pertencer . 

CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior completo em Medicina e registro no CRM. 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 15 (quinze) horas semanais. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência inicial C-1 da grade salarial dos Especialistas em Saúde. 
CONHECIMENTOS: Conhecimentos das enfennidades gerais e relacionadas ao trabalho e ergonomia e legislação específica da área. 
HABILIDADES: Lidar com situações adversas, demonstrar rapidez de percepção, iniciativa para resolver problemas, propor novas alternativas, 
tomar decisões e manter sigilo. 
RESPONSABILIDADE GERAL: Promover ações de pericias médicas e intervenções que promovam a saúde do trabalhador. 
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Diretor de Divisão ou Chefe da Seção a qual pertencer. 

FUNÇÕES ESSENCIAIS DO CARGO 
• Realizar pericias médicas e exames médicos gerais. 
• Programar e auxiliar em atividades de prevenção/promoção da saóde do trabalhador da Fundação. 
• Elaborar documentos médicos. 
• Zelar pelo uso correto dos materiais utilizados. 
• Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais órgãos. 
• Realizar encaminhamentos. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
• Realizar exames médicos admissionais, periódicos, periciais, demissões, análise de gozo de licença saúde, tratamento de pessoas da 

familia. exames para comprovação de deficiência flsica ou licença maternidade. 
• Realizar demais exames solicitados pela FUNPREV. 
• Realizar perícia médica em filho/pretenso dependente de servidor para averiguar condições para recebimento de ajuda de custo. 
• Elaborar, planejar e executar programas de controle médico da saóde ocupacional, prevenção de doenças, acidentes de trabalho. 
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Repassar seus conhecimentos na área para demais profissionais envolvidos . 
Fazer uso de sistemas informatizados para inclusão, exclusão e gerenciamento de prontuários médicos dos servidores . 
Emitir laudos periciais . 
Elaborar relatórios, emitir pareceres e declarações, de oficio ou sempre que solicitado . 
Atestar necessidade de relocação do servidor devido ao quadro de saúde apresentado . 
Atestar possibilidade de o servidor voltar ao trabalho ou continuação do afastamento . 
Solicitar materiais, quando necessãrio . 
Atentar-se para o processo de hígienização dos materiais utilizados . 
Zelar pelo uso adequado dos equipamentos médicos utilizados . 
Orientar pacientes e familiares sobre as condições de saúde e informar sobre os procedimentos realizados . 
Indicar possibilidades de tratamento, aconselhando o mais adequado para o caso . 
Notificar a vigilância sanitária diante de casos de doenças infectoconta5iosas, mediante contaminação por alimentos ou demais 
produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. 
Encaminhar casos para os órgãos de origem . 
Realizar encaminhamentos de exames para profissionais da área médica ou c.'e outras áreas . 
Prestar auxilio como Assistente Técnico e manifestar-se em processos judiciais . 
Participar da Junta Médica Oficial, emitindo parecer conclusivo quanto à caracterização da invalidez para beneficios previdenciários . 
Realizar pericias e procedimentos administrativos relativos à ãrea médica . 
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função e essenciais a Seção/Divisão a qual pertencer . 
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:Presidência da Repúblic.a·F_o_tH~As--==--= -::::. -=-;::11;:-½~ç,t:~:-:] 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

Vide Emenda 
Constitucional n' 91, 

de 2016 
Emendas Constitucionais Emendas Constitucionais de Revisão 

Ato das Disgosicões Constitucionais Transitórias 

Atos decorrentes do disgosto no § 3' do art. 5' 

ÍNDICE TEMÁTICO 

Texto comr:1ilado 

PREÂMBULO 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado 
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica 
das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL. 

TITULO 1 
DOS PRINC(PIOS FUNDAMENTAIS 

Art. 1 Y A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e M.mlcípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

1 - a soberania; 

li - a cidadania; 

Ili - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (Vide Lei ng 13.874, de 2019) 

• V - o pluralismo político. 

1 of 111 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos des~ Constituição. 

Art. 22 São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 3g Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

1- construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

li - garantir o desenvolvimento nacional; 

Ili• erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV· promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Art. 4g A Repúbllca Federativa do Brasil rege-se nas suas relações Internacionais pelos seguintes prlnclplos: 

1- independência nacional; 

li - prevalência dos direitos humanos; 

Ili - autodeterminação dos povos; 

IV - não-intervenção; 

V - igualdade entre os Estados; 

VI - defesa da paz; 

VII· solução pacifica dos conflitos; 
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§ 211 A não observância do disposto nos incisos li e Ili implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. 

§ 39 o.e ~eslaR=1aç9os mlati•rss à r;irastação do soF•'ivos pblblisos serão dissi~linadas em lei 

§ 311 A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: 
i:;2ela Emenda Constitucional ng 19, de 1998) 

1 - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a 
avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; (Incluído i:;2ela Emenda Constitucional n11 19, de 1998) 

li. o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 511
, X e XXXIU; (lnclui:lo 

i:;2ela Emenda Constitucional n11 19, de 1998)_ (Vide Lel n11 12.527, de 2011) 

Ili - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. (hcluído 12ela 

Emenda Constitucional n11 19, de 1996) 

§ 411 Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

§ 511 A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilk::itos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, 
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. 

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

§ 711 A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a 
informações prMlegiadas. (Incluído Rela Emenda Constitucional n11 19, de 1996) 

§ Si; A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, 
a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei 
dispor sobre: (hcluído ~la Emenda Constitucional n~ 19, de 1996)_ (Regulamento) (yjgência) 

1- o prazo de duração do contrato; (Incluído 12ela Emenda Constitucional n11 19, de 1996) 

li - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes; (Incluído ~la Emenda 

Constitucional nQ 19, de 1996) : 

IH - a remuneração do pessoal. (Incluído 12ela Emenda Constitucional ni; 19, de 1998) 

§ 9g O disposto no inciso XI aplica-se às emprdsas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos M.micíplos para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. (Incluído pela Emenda 
Constitucional n11 19, de 1998) 

§ 10. Ê vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 49 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, 
emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em 
lei de livre nomeação e exoneração. (hcluído Rela Emenda Constitucional n~ 20, de 1996)_ (Vide Emenda Constitucional n11 20, de 1998) 

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do' caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório 
previstas em lei. (Incluído Rela Emenda Constitucional ni; 47, de 2005) 

§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante 
emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, 
limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsDio mensal dos Mnistros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto 
neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores. (Incluído pela Emenda Constitucional n11 47, de 2005) 

§ 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis 
com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de 
escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. (Incluído ~la Emenda Constitucional ng 103, de 2019) 

§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime 
Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento.do vínculo que gerou o referido tempo de confribuição. (Incluído Rela Emenda Constitucional ng 
103, de 2019) 

§ 15. Ê vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do 
disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social. (Incluído ~la Emenda 
Constitucional ng 103, de 2019) 

flr:t: 39 fie 68P'idor ~blbliso sJR ei1eçc:fsis de mandato elefrrg 8fi1lisam 68 as segYiAte6 dispgsiy9es· 

Art. 38. M servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exerci::io de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes 
disposições: (Redação dada ~la Emenda Constitucional n11 19, de 1996) 

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

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

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

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

\/ para efeiW Elo benefísie weuidensiáFio, ne sase de afastaJReAtG, 06 •rslores serãe Gletei:minadss somo 68 no exeçc:ísio astiue6s& 

V - na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecera filiado a esse regime, no ente federativo de origem. 
(Redação dada ~la Emenda Constitucional ng 103, de 2019) 

_SEÇÃO li 
DOS SERVIDORES PÚElb.lCOS CIVIS 
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PROC. Nt 53/Jo 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS ----~;.;... __ _ 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n' 18, de 199llfOlHAS ~ ~ '3 
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os M.micipios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira 

para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. (Vide ADIN ng 2.135-4) 

.Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os M.micípios instituirão conselOO de política de administração e remuneração de pessoal, integrado 
por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada P-!'!la Emenda Constitucional n2 19, de 1998)..(Vide ADN n° 2.135-4) 

§ 12 fl loi assogurarã, aos soP•ideres 1::la administi:ayãs direta, isgnemia do ••enr;;imentos pam r;;arges de atribuiyêes iguais 91,1 assemelhados do mesme 
J2odor ou ontce ser-idoi:es des Rederes E11osutiir.o, 1 egislat~•e o l1;1dioiáFio1 ressal"adas as •rantagens dg oarator indi,.idual e as relatiuae à nat'lm;za oo B8 
holGal de trabalAe. (Vide bei nº 8 448, de 1992} 

§ 1g A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observarã: (Redação dada R§:la Emenda 
Constitucional ng 19, de 1998) 

1 - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; 
1!/, de 1998) 

li- os requisitos para a investidura; 

Ili- as peculiaridades dos cargos. 

(Incluído 1;1ela Emenda Constitucional ng 19 de 1998) 

(Incluído R§:la Emenda Constitucional ng 19, de 1998) 

(Incluído P-êla Emenda Constitucional ng 

§ 22 Af:llioa soa esses seP•idems o dis13oste no art 71, I)~ \li, \Ql HUI, IY4 XII, xm, Xll, )QIL )0111. )QQII, XIX, XX, XXIL XXlll e XXYJ 

§ 2g A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo
se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes 
federados. (Redação dada ~la Emenda Constitucional ng 19, de 1998) 

§ 3g Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7g, IV, Vil VIII, IX, XII, XIII, )N, XVI, XVll XVlll XIX. XX. XXII e XXX, pcx:lendo a 
lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Incluído R§:la Emenda Constitucional ng 19, de 1998) 

§ 4g O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Mnistros de Estado e os Secretários Estaduais e M.micipais serão remunerados 
exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou 
outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XL (Incluí~ Rela Emenda Constitucional nQ 19, de 1998) 

§ 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mmicípios poderã estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores 
públicos, obedecido, em quBquer caso, o disposto no art. 37, XL {Incluído P.ela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 6g Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciãrio publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos 
públicos. (Incluído Rela Emenda Constitucional nª 19, de 1998) 

§ 7g Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos M.Jnic~ios disciplinarã a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com 
despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e 
desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de prcx:lutividade. 
(Incluído P-êla Emenda Constitucional ng 19, de 1998) 

§ 8g A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderã ser fixada nos termos do§ 4g. 
ng 19, de 1998) 

(lncluCo P.ela Emenda Constitucional 

§ 911 É vedada a incorporação de vantagens de carãter temporário ou vinculadas ao exerck:io de função de confiança ou de cargo em comissão à 
remuneração do cargo efetivo. (hcluCo ~la Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

M 40 O soP•idor será af)()sontade· 
1 por in•ralide~ pern:iaAeRlo, sendo QS pre>•entes integrais quandg deogrrentes de aGidento on:i son~yo, moléstia pr;fissional QY doenya gra•re, 

oentagiosa eY inG1:1rá'•el, ospeoifiGadas em lei, e prepeR>itclnais ngs dama/s sasos; 
li oempYlsoriamento, aos setenta anos do idade, sen:i pn:i,,entQs pn:iplilrslenais ao tempe de ser•iye; 
Ili ""lyntarian:ienta· 
a} aos trinla e clnr;;o anos do seP•iyo, se Romem, o aos trinta, se FA1,1IAor1 olilm flrG>rentos integrais; 
bJ a.as !r.in~a aoos de e~etit'8 o,au~ísig 9FA fl:R=!vões Ele ma§'istér.iG, se pcotess~ e ,,inte o Gii:iso, se pcefossera; sen:i flr.G1'8ntes int99rais; 
o) 886 trinta anQs de cer.,içe, se Remem, e aos 11inte e oinoe, se 11·11,111:ier, oen:i pro.,ent.os propgrsionais a esco tompe; 
d) aes sessenta e sinse anes de idade, se AoFAen:i, e aos sessenta, se mulAer; GQR1 pre.,entos f1F9porsionais ao ten:ipo de sorniço 
§ 10 Lei oen:iplementar podmã ostalileloser exo99Qes ao disposto AQ inGiso Ili, ~a· e "s", no GSSQ de exerr;;ír;;io de ati•idades sonslderadac pen;sas, 

iRsaJYGros OY per~esas 
§ 29 fl lei disporã ssbre a aposentaderia em cargos Q1,1 empreggs tempera rios 
§ 32 O tampo do ser<içe públiog federal, estadual OY mYnioipal será r;;ornputade integralmente para GS ofeiter de apQsentad8ria e de lilispenibilidado 
§ 42 Os pr;uentec da aplilsentaderia serás ro.,istos, na mesma prepei:çãe e na mesr:i:ia data1 sempre que se medifioar a romYnerayQo dQ& corider:os 

em atP'idadei soi:ido lambém estendidos aos inativos quaisquer benefir;;ies Gu 11antaijons posteriermonte senoedidgs aes sor•lderoc em ati'idado, inslusiue 
qyande dooerrontec da transfmmayão el::J reslassifisação do r;;ar:glil oy f1,1nyãe em que se do1.1 a apeseAtaderia, na forma da loi 

§ 5Q O bonofiGIG da pensão per morto oorrespenderã à tGtalidado des •1'lnoimentes oy preuentes de sorrider faler;;ide, até o limite ostabeleclde em lei, 
obsen•ado e disp;sto no parágrats aAterier 

l\rt 40 fios ser:uidgres tittJlaroc do carges ofeti1'8e da I IAiãG, des E:slades, de CictritQ i;odoral e dos ~tmioípies, irmlYidas suas autarquias o fyndayões, 
é assegYrade regime d8 preuit1Qnoia de oarát;or GQRtribYti.,o, Gbsop'aQQs sritér.ies q1,10 pra&0A1'lt:R g eqtJillbr:ie tina.:1soiro o a!Yarial e o dispgslQ neste 
arlige ~~ao dada pela 6:menda CoAStltuolenal nP 3Q, de 151121011) 

I\FI: 40 l\es serideros titularas do oarQes efeti.,os da I IAião, dQs listadQs, de Cistrito ~oderal e dlils Mmioípies, inol1,1ídas suas alJtarq,~iac o flJndayõeo, 
é assegYrado regime do pre><ldôAoia de oacáter r;;ontribufr,g e oolidárie, mediarite sentribuiyão de rospootPq;i ente públiso, dos seP•idoros atiues o inath'Os 0 

des porisleniotas, observadGs orilél-ieo q1:1e p:ec0A1'lm lil oqidlibrie fiRariooire e atuarial s e dis_goste neste aFl:ige {Red9.iàQ dada J;}ela Ernonda 
ConstitYoierial n9 41, 19 12 2003) 

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terã caráter contributivo e solidãrio, mediante contribuição do 
respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilibrio financeiro e atuarial. 
(Redação dada ggla Emenda Constitucional ng 103, de 2019) 

§ 12 Os cervidei:ec abrai::igidos pelo regime de pro.,idôAGia de qye !rata este artigg sorãe aposontadQS, oaloYlados os sous pro•rnles a paflir des 
"aleces fi;xades na ferrna Elo § 3!!· 

§ 19 Os cBAideres abrangidgs pelQ •96iA=Je do p~ddênoia de Qb'8 trata este artigo serão .apesentades, calr;;1,1lados es seYs _greusntos a _gaflir des 
.,alor:os fixadGs na forma Qes §§ 3!! o 17· (Redaçã9 dada Ji!ela Emenda CenstitYsiGAal n'l 41, 19 12 2003} 

20 of 111 28/02/2020 I I :40 



• ,/ 

1✓;; ";\,, 
.,_~:5:;· ' 

1 r~ ./:~~tr ~;,, :O~T.Ê~~olo -~e,·• 

.. SALÀRIO . 13° SALÁRIO (1112) · 

RI 75.994,75 R$ 6.332,90 

PREVIOléllCIA PATRONAL 1113 FÉRIAS COtlSTITUI_NTES 
. (22%) 

R$18.112,08 R$ 2.110,97 

W31=1H•MIM@ 

R$ 0,00 

IMPACTO REALIZADO CONFORME DETERMINA O INCISO IDO ARTIGO 16 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000 

IMPACTO MENSAL NA FOLHA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAU-RU R$ 32.170.499,87 • Agosto/2019 

0,319 % 

·..,;d ;, ~· ~ .. 
R$102.550,69 R$109.749,75 R$ 329.754,63 

OBS: VALE COMPRA, VALE REFEIÇÃOiE VALE TRANSPORTE NÃO CONSIDERADOS PARA EFEITO DE IMPACTO SALARIAL 

Agente de Administração para Técnico 75 

1 

~ 

VALE COMPRA VALE REFEIÇÃO TRANSPORTE 

IR$ -IR$ ·I 

. CUSTO MENSAL , líi'~i<•r+m•m■ 

RI 102.550,69 R$1230.608,32 J 

DATA: 13/09/2019 

~ ~ 
~ i 

!~ [t)\ 

-51 ,-
'õ' 
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PARECER ATUARIAL 

· Em atendim1,Uto à solicitação da Diretoria da FUNPREV - Fundação de.Prévidência 
dos Servidores Públicos Municipais . Efeti~os de Bauru/SP e tendo. em vista . a 
necessidade ·do acompanhamento dos impactos atuariais das .alténições's_alarjais ·no 
equih'brio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência, emitimos parecer • 
sobre o impacto atu;mar da proposta de promover 75 agentes administrativos para o 
cargo de técnico adniinJ.Strativo, conforme relação e dados cadastrais forri~cid9s 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 75 servidores ativos do cárgo mencionado. 

Reajustes desta natureza afetam o valor futuro dos beneficios destes servidore·s, 
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 7.; : 
Tabela 1. Balanço Atuarial do Fundo Previdenciário: 

: . \. ' . ·. !· \ · .. : : .- f. .. . ., " ... ' . . . . . 
• • '.. ' •• 1 <," :- ". ~ • ', • Data-Base: 31/12/2018 

,~ -· _,..,. - .. - - -,- ---~ • • · - :i ~1lin,1im~ ~-"" -1i'lffl\,~- - -r- " . , . 
l' l ..,.-"~''"< t,...,,tít ; 1 tµ. 1'~ • "'"' ~,. i~ ,:r (íiJ:."'\ 

- ·. - - ,J :oo.i!.1\mit'l:ii~:- .. ~1.t.Wít®• .L • J. . ' 
l) Aboseiitàdóriás ·" · '' - ' ' '· · ... ,, ' . ' 1.569.072.328.08 1.569 .072.328.08 ,.,i!,\>•. , .. : 

2) Pensão por Mórte" ·::: ·· · '-" · : '· ... :·• , ~ ! . " 229:649.631,82 · 229.649.631,82 · . ~; ·: ~ ! : -, · ... ' j l _: ' • 

3) Reversão em Pensão : ... ' 85.705.049.48 85.705.049;48 : 1; I ;,: • -- ...... ·., 

4) Benefícios Concedidos 0+2+3) 1.884.427 .009.38 1.884.427.009.38 -
5) Aoosentadoria i:>or Idade e Temoo 601.842.510,30 596.800.749.26 +5.041.761,04 
6) Aposentadoria dó Professor· . • ''335:904.543,55 335.904.543.55 •.1 : • - .•. 

7) Aposentadoria por Idàde'. · ,, 448.476.707,82 . 447.203.163,22 + t:273.544,60 · • 
8) Reversão em Pensão . · . , , .. , ,. ,_.. 80.800.248.97 80.436.015.78 +364:233.19 
9) Pensão oor Morte de Ativo 101.863.485.81 101.518.192.55 +345.293.26 . 
1 O) Pensão oor Morte de· Inválido .. 

' 
,. 4.261:640,02 · 4,247.318,93 h ,:+14.321'.09 

11) Anosentadoria por Invalidez . . · 75.291.170,82 · · 75.035.100,00 ' ·. +256.070,82 .. 
12) Auxílio-doerica. '. º·ºº. º·ºº ,, ·,: •1:t(:t, - .. 

13) Salário-maternidade · ; . 4.190.202.77 . 4,181.706.91 ... t8.49.5.86 .. ' 

14) Salário-família 1.151.025.31 1.152A68.42 -1.443.11 
15) Benefícios a Conceder (5+ .. +14) 1.653.781.535.37 1.646.479.258.62 +7.302.276.75 
16\ Custo :Total IV .ABF) (4+.15) , , , . , i,!o,• 3.538.208.5<14.75 3,530.906.268.00 +7.302.276;75 
Valor Atual da Folha Futura 2. 707.343.688,51 2,698.006.560,80 +9.337.127,71 

' 
:: i-• ·.il .:.iu, . ·,Pi,\-, ...:;i\';1 

~! ·:t:.::, .·:11 !e,:, - ~t::=(.:í, t=.:-: 

J. :_,.; / ; 

1 
. : , , . . : . , . Aduarlal • i\Ssessorhl e Cons\lltorla Atuarial Ltda. . . 
',,, ,,, · ··. · Rua~Olnstant,67Cooj.403f4:0'1CEPSG06002D Cul'Hiba PR.~{41)13222110 

CNPi~~~~ 
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.. . PROC. Nª--~:5,-1.•µ·~--1 
! FOLHAS 1SA: . 

. . 

Tabela 2. Balanço Atuarial do Fundo Previdenciário: 

3.538:io8.544 75 
351.144.522,'42 
78.897.580, 79 

297.807.805, 74 
541.468. 737, 70 
106.269.819,00 

Ativo Financ 543.292.900,97 
1.619.327.178'13 
1.615.620.814,26 

3. 706.363,8 
. .. 

3.530.906:268 00 • 
. 351.142.505,23 

78. 708.507, 62 
296.780.721,69 
539.601.312.16 
106.269.819,00 
543.292.900,97 

1.615.110.501 33 
1.615.620.814,26 

510.312,93 

+7.302.276 75 _ 
+2.017 19 

+189.073 17 ·. 
tl:027.084 05 .· 

. +l:867.425 54 

-4.216.676 80 

Observamos que o Custo Total (VABF - Valor Atual dos Beneficios. Futuros) 
aumenta em R$ 7.302.276,75 (sete milhões, trezentos e dois mil, duzentos e setenta e 
seis reais e setenta e cinco centavos) e o total dos direitos de• contribuição e 
compensação aumentam em R$ 3.085.599,95 (três milhões, oitenta e cinco mil, 
quinhentos e noventa _e nove reais e noventa· e cinco centavos). 

O resultado é a reversão do resultado de um pequeno superávit atuarial apresentado na 
:última avaliação para um também peqi.iénÕ'd,éfidt atuarial de R$ 3.706.36?,~7:(três 

· milhõ~s. ,seteçenfos e seis mil, trezentos"~ sessenta e 01:i-ês centavó~- e oi¼nta:'. e; sete 
: -,, 1,J,,,.,~.1l,, · ... ,., . . ,, . .,,. ~,.r .. 1> •• ,\.: •· ,; • 

centllvos). Este valor representa apenas 0,14% da folha siµarial futura. ·· , . . . · 
": • • . • •• • 1 ••' ••• 

Por tini consideramos ue o resultado é raticamente irrisório e se a. medida for 
,realmente adoiaéla no decorrer do exercício de 20J9, poderá ser: a sorvida 
naturalmente pelo plano; 

Eis ncisso parecer, . , . 
ll, ;, l ••, 1 ,,. ,• 1,,. , 

· •. :, . :: ! .\-.'i i ; ;; -: ;;ª i ' 
Curitiba; 11 de novembro de 2019. 

: .. :·, .:l.··. 

. ' 

'. ' . . , .. 

. • ·: . : .. ,. ·r: ... :-. , . 

. ;. : ! :1: :;:I.., 1··1.- . ' . . . Actuarlal•Asses:sorlaeC011JJ!Jbn1aAtuarialLtda. 
·' . 'RtiáBehjanmConsmnt,67Conj.403l.;04Ç&80060020 ÔIJ!tiba PR~('ll)l3222110 

âctuarlal.com.b1 
CffPJ 00.767.919/000HS 
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PROC.Ni ___ S_3_/Jo __ _ 

:FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Administração 

CONSELHO INTERNO DE POLÍTICA DE ADM.E REMUNERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BAURU -
CIPAR 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº09 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019, 

Aos dois dias do mês dezembro de 2019, na sala de reunião da Secretaria da Administração, 

localizada à Praça das Cerejeiras 1-59, às 14 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros nomeados 

através do Decreto n° 14,123, de 14 de janeiro de 2019, publicado na edição nº 3.068 do Diário 

Oficial do Município de Bauru, em 19 de janeiro de 2019, sob a Presidência da Sr.ª Ilaine Nicolino, 

estiveram reunidos os membros titulares: Rosemeire Lopes Pinto, Denise Baptista de Oliveira, 

Gabriela Lucarelli Rocha, Marcos Roberto da Costa Garcia, o membro suplente: Ricardo Pereira 

♦hame e Marcela Palaro. Há quórum. Instalados os trabalhos. 1 - Os membros do Conselho 

Interno de Política de Administração e Remuneração deliberaram pela instrução do· processo n° 

1ID03/19, referente ao desenvolvimento na carreira do cargo efetivo de Agente de Administração. O 

relétor Marcos Roberto da Costa Garcia manifestou-se pela não oposição ao pleito, tendo em vista 

parecer jurídico e impacto financeiro atuarial favorável. Votaram favoravelmente pela tramitação do 

processo, os membros: Denise Baptista de Oliveira, David Jose Françoso, Gabriela Lucarelli Rocha, 

Marcela Palaro e Marcos Roberto da Costa Garcia. Os demais membros abstiveram do voto, por serem 

partes---1.·Q)teressadas no processo. Nada mais havendo, eu, Rosemeire Lopes Pinto, 

---========''°"""¼~e::'.:::::::::____,1avrei a presente Ata que após lida e aprovada, segue assinada pelos 

4e!:!m~a~is01efl'l'bros do Conselho. 

Ilalne Nicolino 

- IP' :í1
sident 

se. Fra~çoso 

Membro 

ista de Oliveira n 
Gabriela Lucarelli Rocha 
Membro 

Marcos R-UL4a Cost~ ~ia 
Membro 7r7Cl~y / 

Marcela Palaro ·n 
Membro Suplente ~~ 

Ricardo Pereira Thame 
Membro Suplente 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

I PROC. N•_...,,:S ..... t:..::20::::::_ __ , 
1 FOlH_AS--===45=3==::a:4d 

À 
Secretaria de Administração 

Em relação à solicitação da evolução na carreira dos agentes de administração num 

impacto inicial de R$ 1.230.608,32. 

O impacto apresentado pela FUNPREV, através da assessoria atuarial, apresenta um 

irrisório e se medida realmente adotada poderá ser absorvida naturalmente pelo plano. 

Diante desses dados, temos duas análises a fazer, uma em relação ao índice de pessoal e 

outra em relação a disponibilidade orçamentária no orçamento de 2020. 

A situação atual do Município com despesa de pessoal atualmente é: 

RCL 1.038.247 .138,99 

DESPESA COM PESSOAL 530.920.762,30 

% . ~- ~~ ::-_;,· ;Sl;[.4'¾6: · 
. ' ~-.. .. 

A alteração no índice de pessoal mantém o limite estabelecido por lei. 

RCL 1.038.247.138,99 

DESPESA COM PESSOAL 532.151.370,62 

% 51,25% 

Em relação a dotação orçamentária e financeira, essa despesa foi contemplada no 

momento da elaboração chi. Lei Orçamentária para o exercício de 2020, o que torna 

possível o pagamento dessa. 

Segue para demais considerações. 



PREFEITURA MUNICIPAL D 

A 

Secretaria de Finanças 

Secreuµia Municipal da Administração 
Departamento de Administração de Pessoal 

Processo nº 133303/19. 

Segue conforme solicitado e considerando o impacto constante à folha 07, os valores 

referentes ao projeto de Lei, separados por Secretaria: 

.Gabinete R$ 4.783,84 

Desenvolvimento R$ 1.627,43 

Sear R$ 3.774,72 

Administração R$ 14.576,55 
' Cultura R$ 5.244,24 

Educação 1 R$ 14.012,77 

Saúde R$ 25.066,99 

Esporte e Lazer R$ 1.397,42 

Finanças R$ 5.593,81 

Obras R$ 1.452,22 

Seplan R$ 4.030,59 

Sebes R$ 1.772,88 

Semma R$ 2.308,84 

Juridico R$ 16.908,37 

TOTAL GERAL MENSAL .. R$ 102.550,69 



Sr. Secretário, 

Proc. 133303/19 

Vieram os autos a esta Procuradoria para análise da minuta de fls. 01/04, 

que acrescenta e altera dispositivos da Lei 5975, de 01 de outubro de 201 O. 

Segundo consta da exposição de motivos às fls. 05, os ocupantes do 

cargo de Agente de Administração pleitearam mediante "abaixo assinado", a 

transformação do cargo de Agente de Administração em Técnico de 

Administração, como procedido pelo DAE e FUNPREV, nos respectivos PCC's 

- Lei 6366/13 e 6807/16. 

Cumpre destacar que, antes da implantação da Lei 5975/1 O, que 

instituiu o Plano de Cargos Carreiras e Salários, a Lei 3373/91, no Anexo IV, 

estabelecia que os cargos de Agente de Administração, Auxiliar de 

Administração e Técnico de Administração faziam parte de uma única carreira, 

acessados mediante concurso de acesso, assim disciplinado: 

Artigo 12 -

Artigo 13 -

( ... ) 

Artigo 14 -

Fica instituído o sistema de carreira na administração pública 

municipal, destinado a organizar os cargos públicos de provimento 

efetivo em planos de carreiras, fundamentados nos princípios de 

qualificação profissional e de desempenho, com a finalidade de 

assegura[ a continuidade da ação administrativa e a eficiência do 

serviço público. 

Os cargos públicos de provimento efetivo serão seriados em 

ordem crescente de dificuldade e responsabilidade, dentro de 

uma linha de formação profissional ou de um grupo ocupacional. 

Na seriação dos cargos, estes poderão conservar a denominação 

seguida de algarismos romanos, em orc;lem crescente, ou ter 

denominação diversa e adequada a cada nível de série. 

As carreiras do serviço público municipal de Bauru são as constantes 

·do anexo IV desta lei. 



Artigo 17 -

Artigo 18 -

Artigo 20-

§ 1º -

§ 2º -

( ... ) 

§ 4º -

O desenvolvimento na carreira começa após o cumprimento do 

estãgio probatório de 36 (trinta e seis) meses, quando o servidor for 

confirmado no cargo mediante os resultados da avaliação de 

desempenho. 

O desenvolvimento na carreira serã feito por progressão e 

acesso. 

Acesso é a passagem de um cargo para outro de referência 

imediatamente superior na respectiva série. 

O acesso é aberto na ocorrência de vaga e poderão concorrer todos 

os ocupantes dos cargos imediatamente abaixo, na série. 

Os candidatos ao acesso serão selecionados e classificados e as 

vagas serão preenchidas pela ordem de classificação. 

Não havendo servidores para o preenchimento por acesso de 

determinada vaga esta serã preenchida por concurso público. 

Urge destacar que, como já reconhecido pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, o "concurso de acesso" então realizado nesta Prefeitura, 

na verdade tratava-se de "promoção", o que é perfeitamente válida, desde 

que entre cargos da mesma carreira. 

Outrossim, a "promoção" (ou acesso, como previsto na Lei 3373/91), é 

requisito essencial de uma verdadeira carreira. Logo, quando se tratar de 

"carreira" o ingresso por concurso público só se faz na classe inicial, ou seja, 

inadmissível concurso público para cargos intermediários e muito menos de 

final da carreira. 

A Constituição Federal assegura .0 direito do servidor à carreira, visto 

que pressupõe na carreira ("em cada carreira") a existência de cargos (no 

plural), com graus de "responsabilidade e complexidade" diferenciados e, a 

seguir, impõe a criação pelos entes federados de escolas de governo para a 

formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, vinculando as 

progressões na carreira à formação profissional contínua. 

í 



Destaca-se que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobre o 

"concurso de acesso" previsto na Lei 3373/91, nos autos do TC 003374/010/00, 

se manifestou pela regularidade do certame afirmando na ocasião que tratava

se de evolução do servidor dentro da mesma carreira e que somente 

participam os servidores que ocupam o cargo da referida carreira. 

Ocorre que, quando da implantação do PCCS para os servidores da 

Administração Direta, com exceção das Secretarias da Saúde e Educação, os 

cargos de Agente e Técnico passaram a ser isolados, providos somente por 

concurso público, o que não ocorreu nos PCCS's do DAE e FUNPREV, através 

das Leis 6366/13 e 6807/16, respectivamente, reenquadrando o cargo de 

Agente em Assistente e Agente em Técnico, o que, em princípio e, SMJ, não 

vislumbramos nenhuma irregularidade tendo em vista que trata-se de cargos 

da mesma carreira. No entanto, por ora, não nos debruçaremos sobre o tema 

haja vista não ser objeto da presente análise. 

No que tange à instituição de carreira ao servidor público, a obrigação 

está prevista na Constituição Federal a saber: 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, 

no -âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira 

para os servidores da administração pública direta, das autarquias e d.as 

fundações públicas. 

~• Primeiramente, considerando que a minuta propõe carreira diferenciada 

tão somente a uma determinada categoria de servidores, o que poder-se-á 

questionar da não observância do principio da isonomia, a título de silogismo, 

mister se faz esclarecer da diferença entre revisão 'geral anual e reajuste ou 

aumento de vencimentos. _Aquela decorre da perda do valor aquisitivo da 
. -

moeda que atinge todos os serv1dore.s.L enquanto esta da alteração da situação 

remuneratória de determinadas categorias profissionais. 

Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro,1 os servidores passam a fazer 

jus à revisão geral anual, para todos na mesma data e sem distinção de índices 

• Direito administrativo, 14. ed., São Paulo: Editora Atlas S/ A, 2002, p. 455 

/ 



(estas últimas exigências a serem observadas em cada esfera de governo). A 

revisão anual presume-se que tenha por objetivo atualizar as remunerações de 

modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda; se assim não 

fosse, não haveria razão 'para tomar obrigatória a sua concessão anual, no 

mesmo fndice e na mesma data para todos. Essa revisão anual constitui 

direito dos servidores, o que não impede revisões outras, feitas com o 

obietivo de reestruturar ou conceder melhorias a carreiras determinadas. 

por outras razões que ·não a de atualização do poder aquisitivo dos 

vencimentos e subsídios. 

Outrossim, em que pese o desenvolvimento da carreira mediante 

passagem de uma classe (1) para outra (li), estar sendo instituído apenas para 

um determinado cargo, não há violação ao principio da isonomia. Nesse 

sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. 

FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LESÃO INEXISTl;NTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 

1. O princípio da isonomia consiste em dispensar igual tratamento para 

quem se encontra em idêntica situação jurídica. 2. Se a lei municipal, 

devendo conceder revisão geral a todos os funcionários, se limita apenas a 

_. alguns deles ou procede ao reajuste de forma diferenciada, afronta à norma 

contida no art. 37, X, da Constituição da República. 3. Todavia, não sendo 

o caso de revisão geral de vencimentos, prevendo a lei local o reajuste 

apenas para determinadas categorias de funcionários, inocorre a 

isonomia pretendida por outro funcionário que não faz parte das 

categorias abrangidas pela lei municipal. 4. Apelação cível conhecida e 

não provida, mantida a sentença que denegou a segurança. (T JMG 

0068483920148130498) 

Portanto, a instituição de carreira mediante promoção, na forma 

prevista em lei específica, vem de encontro com a Constituição Federal - art. 39. 

( 
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[ PROC. Nli 
FOLHAS 

Para a constitucionalista Carmem Lúcia Antunes Rocha2
, sobre a 

promoção na carreira, preleciona que "A constituição da República prevê tal 

ocorrência, deixando que a lei defina os requisitos para a promoção, um dos 

quais pode ser a aprovação em seleção a ser aperfeiçoada entre os servidores 

candidatos que atendam os pressupostos para a disputa. Fica clara no artigo 

39, § 2°, da Constituição a previsão de expressa forma de provimento derivado 

e investidura secundária em cargo público quanto ào resguardo da definição 

legal dos requisitos para que tanto possa dar-se em cada caso. 

O Superior Tribunal de Justiça, no RMS nº 21.125-RS, já afirmou 

regulares situações em que a legislação previu critérios estritamente objetivos 

para as promoções por qierecimento, sendo que, neste caso, "preenchidos 

esses requisitos legais, não há que se falar em discricionariedade do 

administrador na concessão dessas promoções por merecimento. 

Por sua vez, sobre a constitucionalidade do instituto da promoção após 

a Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal também se pronunciou: 

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR 

PÚBLICO. CARGOS PÚBLICOS. MESMA CARREIRA. PROMOÇÃO. 

CONSTITUCIONALIDADE. 1. A investidura de servidor público efetivo em 

outro cargo depende de concurso público, nos termos do disposto no artigo 

37, li, da CB/88, ressalvada a hipótese de promoção na mesma carreira. 

Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento." Ag. Regimental 

no RE nº 461.792-MA, rei. Min. Eros Grau, 2ª Turma do STF, DJe 14.08.2008. 

Providencial o voto do Ministro MARCO AURÉLIO, na ADIN 231, 

referente ao desenvolvimento na carreira: 

[ ... ] 

A mudança de categoria, sem concurso, mediante nova investidura, 

somente está expungida do cenário jurídico . quando entre o cargo 

ocupado e o pretendido inexiste a indispensável relação, de modo a 

2 Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos. São Paulo. Saraiva, 1999, 

!)O 
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que se conclua situarem-se, ambos, na mesma carreira, entendida esta 

em seu real significado, ou seja, como fenômeno viabilizador do 

aprimoramento constante, quer do servidor enquanto pessoa humana, 

quer da Administração Pública, no que voltada à prestação de bons 

serviços à comunidade. 

( ... ) 

Dizer-se, a esta altura, que a passagem de ~m para outro cargo da 

mesma carreira somente é possível pela via do concurso público é 

afastar as perspectivas do servidor quando do ingresso no serviço 

público, esvaziando-se o significado do artigo 39 da Constituição Federal 

no que, ao prever a adoção do regime único, alude ao implemento do 

plano de carreira. 

( ... ) 

Aliás, segundo a Súmula 685 do STF, "é inconstitucional toda modalidade 

de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em 

concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a 

carreira na qual foi anteriormente investido". 

Note-se que a inconstitucionalidade se faz preiente quando o servidor é 

investido em · cargo efetivo, sem o concurso público, salvo se aquele é 

integrante da carreira. 

Portanto, não há óbice à criação de uma carreira vertical para o cargo 

de Agente de Administração, contudo, sugerimos o envio do prese'nte ao 

CIPAR para análise da minuta, em atendimento à Lei 5975/10 - art. 2° - e, 

Decreto 11686/11, art. 6°, parágrafo único3, mormente quanto aos critérios 

fixados e se atendido o critério.~o aprimoramento do servidor. 

'Art. 6º O Conselho deverá zelar pelo controle da legalidade e constitucionalidade da Lei nº 5.975, de O 1 
de outubro de 2.010 e respectivas alterações. 

Parágrafo único. Todas as propostas de alterações referentes à polítici' de administração e remuneração, 
relacionadas na lei mencionada no "caput" deste artigo, deverão ser a.o.alisadas pelo Conselho Interno de 
Politica de Administração e Remuneração - CIP AR. : 
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Ê o parecer. 

Bauru, 04 de outubro de 2019. 

Oliveira 

Diretor da P. onsultíva 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



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

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do pre ente processo o Vereador: 

~~ ~\f\ ~\ ~ 
~= de 2020. 

( 

DROBUSSOLA 
sidente 
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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 Reuni-e 

10 de março 

A ALINO AVI DA SILVA 
Relator 
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~ma,a Lamc~fl ~m:Ja-.,.,-±LJ.---.. __ "._ 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~ 

SAOPAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a 

legalidade e constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

1 O de março de 2020. 

/ 

ALEXSSAND BUSSOLA 

N I L NO DAVI DA SILVA 
elator 

Presi 

ES BARBOSA 

BENEDITO ROBERTO MEIRA 
Membro 

Membro 
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~âuuva~J;~-
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CÇ)RAÇAO DE 

SAO PAULO 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação: 

Solicitamos o envio de ofício ao Senhor Prefeito Municipal para 
que encaminhe o parecer do Conselho Interno de Política de 
Administração e Remuneração - CIPAR sobre o presente 
Projeto de Lei, onforme citado no parecer da r. Procuradoria 
Jurídica (fl. 160) 
Bauru, 10 de a ç de 2020. 

~ : . 
ERTOMEIRA 

or Presidente da Câmara Municipal: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, 
solicitamos encaminhamento de ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal. 
Bauru, 10 de março de 2020. 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Presidente da bmissão de Justiça, Legislação e Redação 

À 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se ofício ao Senhor Prefeito Municipal, conforme 
solicitação. 
Bauru, 10 de março de 2020. 

S SEGALLA 

Atendido o despacho supra. Segue cópia do ofício. 
Bauru, 1 O de março de 2020. 

~ ty· ~ 
RONALDOJÕsé SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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~manz Lante~~~ 
Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 

Of.DAL.SPL.PM. 79/20 

Bauru, 10 de março de 2020. 

Senhor Prefeito: 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação do Vereador 

Benedito Roberto Meira, membro da Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

sobre o Projeto de Lei nº 14/20, processado sob nº 53/20, que acrescenta e altera 

dispositivos da Lei nº 5975, de 01 de outubro de 2010, 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 . 

Presiden 

\ 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 

Oficio 'éJ ¼J Proú>oo1o P M ~:-::--~-
p~ ;t O no dia .J..i..J.03 I _ ' 

\_g , 
DIEGO MATHEUS C~SHIRO 

Ch6í8 do St1; ,,1,;fl di? Pr,)reif.rt19fltc,a l ;'t!IR!i"JO-a 
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PROC. NV 

FOLHAS 
PREFEITURA MUNICIPAL 

OF GP 468/2020 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Martins Segalla 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

GABINETE DO PREFEITO 

Bauru, 12 de março de 2020. 

rc~"•Ar~ Municipal de fü1uru 
D1retona de Apoio Legislativo 

1 8 MAR. 2020 

ENTRAD 
1-10 & l [ Zv (a) 

Em atenção ao OF.DAL.SPL.PM.79/20, da Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação, protocolado nesta Prefeitura como processo nº 133303/2019, 
referente a encaminhamento do parecer da CIPAR sobre o Projeto de Lei que altera a Lei 
5975, de 01/10/2010, segue anexo o solicitado . 

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



-------CIPAR-------

O processo 13.303/19 refere-se a criação de 75 cargos de agente administrativo 11, 
coni repercussão em aumento salarial. Jé consta nos aatos o impacto financeiro· frente---à-
Funprev, no qual o Município deverá aportar nos anos subsequentes. O valor foi considerado 
irrisório pelo assessor atuarial que presta serviços junto à Funprev, haja vista que o impacto foi 
e111 to11,o de :3 11,ill,ões, pa,a todo o pelfodo levado ein eo,,sideração no eéleulo atuarial. 

Dessa maneira, no ponto de vista de impacto financeiro junto à Funprev não 
haveria problema algum. Por sua vez, faz necessário verificar o valor do impacto no orçamento 
do município em 2020 e anos subsequentes, e verificar se existe previsão orçamentária para 

-· sustentar tal impacto. Entretanto esta preocupação cabe ser verificada pelas secretarias de 

finanças, administração e pelo chefe do poder executivo. 

Na questão jurídica já há parecer favorável, explanando que não há óbice algum à 
criação de uma carreira vertical para o cargo de agente de Administração. 

Por seu turno em relação aos critérios fixados os quais cabem à Cipar verificar, 
esta foi a maneira possível que agregou a demanda dos agentes administrativos diante da 
necessidade em melhorar a remuneração desses ao longo da carreira. Necessário que fique 
bem claro e constante em lei a descrição do cargo do agente administrativo li apontando 
diferenciais, com maior responsabilidade, junto a esses servidores que acessarão este novo 
cargo, todavia já verificado pelo Depto. de Avaliação Funcional. 

Ante o exposto, não nos opomos ao presente pleito. 

Presidente 

llaine Nicolino 

Membros 

Rosemeire Lopes Pinto 

Marcos Roberto da Costa Garcia 

Ricardo Pereira Thame 

Denise Baptista de Oliveira 

Gabriela Lucarelli Rocha. 

David José Françoso 

Marcela Palaro 

Bauru, 02/12/19 

--,,-r~'---'--'6-Í-->:.,:· ....:....c'...c·_/'? ___ º--P-~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Administração 

CONSELHO INTERNO DE POLÍTICA DE ADM.E REMUNERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BAURU -
CIPAR 

ATA DA SESSAO ORDINARIA Nº09 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019. 

Aos dois dias do mês dezembro de 2019, na sala de reunião da Secretaria da Administração, 

localizada à Praça das Cerejeiras 1-59, às 14 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros nomeados 

através do Decreto nº 14.123, de 14 de janeiro de 2019, publicado na edição nº 3.068 do Diário 

Oficial do Município de Bauru, em 19 de janeiro de 2019, sob a Presidência da Sr.ª Ilaine Nicolino, 

estiveram reunidos os membros titulares: Rosemeire Lopes Pinto, Denise Baptista de Oliveira, 

~abriela Lucarelli Rocha, Marcos Roberto da Costa Garcia, o membro suplente: Ricardo Pereira 

' lfhame e Marcela Palaro. Há quórum. Instalados os trabalhos. 1 - Os membros do Conselho 

Interno de Política de Administração e Remuneração deliberaram pela instrução do processo n° 

133303/19, referente ao desenvolvimento na carreira do cargo efetivo de Agente de Administração. O 

relator Marcos Roberto da Costa Garcia manifestou-se pela não oposição ao pleito, tendo em vista 

parecer jurídico e impacto financeiro atuarial favorável. Votaram favoravelmente pela tramitação do 

processo, os membros: Denise Baptista de Oliveira, David Jose Françoso, Gabriela Lucarelli Rocha, 

Marcela Palaro e Marcos Roberto da Costa Garcia. Os demais membros abstiveram do voto, por serem 

part · teressadas no processo. Nada mais havendo, eu, Rosemeire Lopes Pinto, 
1 lavrei a presente Ata que após lida e aprovada, segue assinada pelos 

emais M 

Ilaine Nicolino 

jresidel • 
·~~~çoso 

Membro 

Denise B ista de Oliveira 
Membr 

Gabriela Lucarelli Rocha 
Membro 

Marcos R-~/4a Cost~ ~ia 
Membro ';7f'7 Cl < Y / 

Marcela Pa Iara n 
Membro Suplente ~~ 

V 

Ricardo Pereira Thame 
Membro Suplente 
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FOLHAS 1 ~ -· .. ---······ .. , .. ,., ' ...... ,.,,"."•-";'·· 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 114/2020 
P. 133.303/2019 

Senhor Presidente, 

Como é de conhecimento de tod 
no tocante ao novo Coronavírus. 

Câmara Mu1icipal de B"uru 
Diretoria de !\paio Legislativo 

2 7 MAR. 2020 

El)JTRA 
Hora ~ )~ (a) 

Bauru, 26 de março de 2.020. 

omentos de turbulência e insegurança 

Com o surgimento da pandemia do Covid-19, a situação econômica passou a ser ainda mais crítica, tendo 
em vista a necessidade de se providenciar medidas de enfrentamento contra a disseminação do novo Coronavírus, limitando o 
acesso de pessoas aos seus locais de trabalho, determinando o fechamento de empresas e comércios, mantendo-se apenas os 
serviços de alimentação e medicamentos abertos ao público, sem aglomerações de pessoas . 

Tais medidas acarretarão em dificuldades financeiras para todos os cidadãos. inclusive. para o Município, 
que, possivelmente, terá atrasos nos recolhimentos de impostos, além de ter que disponibilizar condições para que as 
empresas consigam superar e se manter durante este momento tão cheio de incertezas e inseguranças vivenciados em nosso 
pais. 

Segundo economistas, o país caminha para recessão neste ano e com o impacto do Coronavírus, bancos e 
consultorias voltaram a revisar para baixo as projeções para o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB), dando como 
certa uma retração da atividade, o que não ocorre desde 2016. 

Assim, como o atual cenário econômico é de instabilidade financeira e, considerando que. a despesa com 
pessoal na Administração Municipal em relação à receita corrente liquida, está bem próxima do valor prudencial da folha. 
chegamos a conclusão, neste momento, de que a melhor decisão é suspendennos a análise do Projeto de Lei em questão, 
voltando a avaliá-lo assim que esta situação se normalizar. 

Desta forma, dada a instabilidade financeira e econômica que nos acomete a pandemia do Covid-19, 
solicitamos a Vossa Excelência a retirada do PROJETO DE LEI Nº 14120, que acrescenta e altera dispositivos da Lei 
Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, que cria o desenvolvimento na carreira, através do acesso. aos servidores 
ocupantes do cargo efetivo de Agente de Administração e dá outras providências, dada a cautela em não comprometer o 
pagamento dos salários aos servidores municipais, os compromissos ora assumidos perante os repasses financeiros e a 
manutenção dos serviços públicos. 

Ressaltamos que, oportunamente, assim que esta · ação e sar, retornaremos o referido Projeto para 
apreciação desta Augusta Casa de Leis, visto tratar apenas de uma su ensão temp rária. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente em Exercício da Câmara Municipal 
NESTA 
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~ânuva~~1: 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

Of.DAL.SPL.PM. 113/20 

Bauru, 05 de maio de 2020. 

• Senhor Prefeito: 

• 

Atendendo às solicitações feitas por Vossa Excelência, através 

dos ofícios EXE 114/20, 115/20 e 116/20, estamos devolvendo os Projetos de Lei nº 

132/19, 14/20 e 18/20. 

Sem outro especial motivo, subscrevemo-nos renovando 

nossos protestos de apreço e consideração. 

JO 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 

Cumpr!da& •• exigências legfllii 
oncarT'linha·se o presente pr€>cesse 
ao Ser'fiço de Microfilmagem e 
Arquivo. /l.,c;, 
Bauru .,L.2..J.:; =t .. l·-•---~ 

01retor1~~ 


