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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N" 6.663. DE 16 DE ABRIL DE 2.015 
Reajusta os vencimento~, 'Salários, proventos 
e pensões dos servidores públicos. 
municipais e dá outras providências. 

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

Art. l' 

Art. 2º 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art 5' 

Art. 6' 

Art. 7º 

Art. 8' 

Art. 9' 

Art. 10 

§ 1' 

Os vencimelltos dos servidores Públicos Municipais da Prefeitura Municipal de Bauru, do Departamento de 
Água e Esgoto - DAE e da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais - FUNPREV ficam 
reajustados"'.em O,Olo/o (um centésimo por cento), a partir de 1° de março de 2.015, referente à reposição do 
perfodo de março de 2.014 a fevereiro de 2.015. 

Excetuando aos abrangidos pelos Planos de Cargos, Carreiras e Salários de seus respectivos órgã<:s, fica 
prorrogado até março de 2.016, aos inativos da Prefeitura Municipal de Bauru, Departamento de Agua e 
Esgoto - DAE e Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais - FUNPREV, o pagamento 
do abono não incorporável, instituído petu'S' artigos 3° e 4° da Lei Municipal nº 5.737, de 06 de maio de 
2.009. 

Os recursos referentes ao abono concedido aos inativos serão suportados financeiramente pelos órgãos 
empregadores, ficando desde já autorizada a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais -
FUNPREV - a efetuar os respectivos pagamentos, sendo que até março de 2.016 os órgãos empregadores 
repassarão a essa Fundação, integralmente, o valor correspondente, com correção monetária, nos termos 
desta lei. 

O valor da hora trabalhada dos Estagiários da Prefeitura Municipal de Bauru, Departamento de Água e 
Esgoto - DAE e da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais - FUNPREV fica 
reajustado em 0,01% (tun centésimo por cento), a partir de fo de março de 2.015, referente à reposição do 
período de março de 2 . .014 a fevereiro de 2.01? . 

Altera o "caput" do art. 9' da Lei Municipal n' 5.783, de 06 de outubro de 2.009, alterada pela Lei 
Municipal nº 6.394, de 25 de julho de 2.013, com a seguinte redação: 

"Art. 9° O valor da remuneração dos bailarinos bolsistas será de R$ 4,89 (quatro reais e oitenta e 
nove centavos) por hora" (NR) 

Altera o art 54 da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, alterado pelo art 21 da Lei Municipal 
n' 6.423, de 17 de outubro de 2.013, com a seguinte redação: 

"Art. 54 ( ... ) 

1 - de insalubridade, de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) e 40% (quarenta 
por cento), do valor fixo de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais)." (NR) 

O vale-compra de que trata a Lei Municipal nº 5.323, de 26 de dezembro de 2.005, passa a ter o valor de R$ 
310,00 (trezentos e dez reais) a partir de l' de março de 2.015. 

Fica concedido aos servidores públicos municipais um abono salarial não incorporável a partir de março de 
2.015, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). 

Fica concedido aos servidores públicos municipais um abono salarial não incorporável no valor de R$ 30,00 
(trinta reais) àqueles com remuneração até R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) a partir de 1° de abril de 
2.015. 

O vale-refeição de que trata a Lei Municipal nº 2.862, de 14 de setembro de 1.988, e suas alterações 
posteriores, fica transformado em abono salarial a ser pago em pecúnia no valor de R$ 300,00 (trezentos 
reais), aos servidores com remuneração até R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). 

O disposto neste artigo fica condicionado à rescisão do contrato com a atual operadora do cartão vale
refeição. 
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Re[ Lei n" 6,663/15 

§ 2" 

§3" 

§ 4" 

Art. 11 

Art, 12 

Art. 13 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

'·' 

Não ocorrendo a rescisã.o prevista no parágrafo anterior, o abono de que trata este artigo passará a ser 
concedido a partir de 30 de junho de 2,015, 

O abono de que trata este artigo será pago de forma variável de R$ 299,99 (duzentos e noventa e nove reais e 
noventa e nove centavos) a R$ 0,01 (um centavo) aos servidores com reinuneração, respectivamente, de R$ 
2.300,01.(dois mil e trezentos reais e um centavo) a R$ 2.599,99 (dois mil, quinhentos e noventa e nove 
reais e nove.nta e nove centavos). 

Não farão jus ao abono de que trata o "caput" deste artigo os servidores que recebam o beneficio "in natura", 
nos termos ao art, 1" da Lei Municipal n" 2.862, de 14 de setembro de 1.988, com redação dada pelo art. 1" 
da Lei Municipal n" 5365, de 16 de maio de 2.006, 

Os abonos previStos nos arts. 8°, 9º e 10 ficam estendidos aos inativos e pensionistas, com exceção dos da 
Câmara Municipal, e será sÜportádo financeiramente pelos respectivos empregadores na forma prevista no 
art. 3° desta Lei. ~--

As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pelas verbas próprias no orçamento vigente. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de março de 2.015. 

Bauru, 16 de abril de 2.015. 

RO-~STINHOMENDONÇA 
PREFEITO MUNI CIP Af, , 

~rn 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

~#i~B ~ 
Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

~.lu'...cJ ?". l~L._~ 
ANDRÉA MARIA LIBERA TO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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