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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.777, DE 19 DE ABRIL DE 2.016 
Reajusta vencimentos, salários, proventos e 
pensões; o valor da hora trabalhada dos 
estagiários, o valor da remuneração dos 
bailarinos bolsistas, o valor fixo para 
cálculo da insalubridade, valor do vale
compra e reajusta o valor do abono salarial 
aos servidores públicos municipais ativos e 
inativos. 

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

Art. 1 º 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5º 

Art. 6º 

Art. 7° 

Art. 8º 

Os vencimentos, beneficias de aposentadorias e pensões dos servidores Públicos Municipais, 
ativos e inativos, da Prefeitura Municipal de Bauru, do Departamento de Água e Esgoto de Bauru 
- DAE e da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Bauru- FUNPREV 
ficam reajustados em 7,0% (sete por cento), sendo 4,0%(quatro por cento) a partir OI de março de 
2.016, e 3,0% (três por cento), a partir de OI de setembro de 2.016, todos relativos aos valores de 
fevereiro de 2.016. 

Excetuando os abrangidos pelos Planos de Cargos, Carreiras e Salários de seus respectivos órgãos, 
fica prorrogado até março de 2.017, aos inativos da Prefeitura Municipal de Bauru, do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE e da Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru- FUNPREV, o pagamento do abono não incorporável, instituído 
pelos 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 de Bauru- FUNPREV - a efetuar os respectivos pagamentos, sendo que até 
março de 2.017, os órgãos empregadores repassarão a essa Fundação, integralmente, o valor 
correspondente, com correção monetâria, nos termos desta Lei. 

O valor da hora trabalhada dos Estagiários da Prefeitura Municipal de Bauru, Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru - DAE e da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
de Bauru- FUNPREV fica reajustado nos termos do art. 1 ºdesta Lei. 

O valor da remuneração dos bailarinos bolsistas de que trata o art. 9º da Lei Municipal nº 5.783, de 
06 de outubro de 2.009, alterada pela Lei Municipal nº 6.394, de 25 de julho de 2.013, fica 
reajustado nos termos do art. 1° desta Lei. 

O art. 54 da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, alterado pelo art. 21 da Lei 
Municipal nº 6.423, de 17 de outubro de 2.013, passa a ter 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$ 880,00 (oitocentos e oitenta 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$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais), a partir de lº de abril de 2.016, e R$ 360,00 
(trezentos e sessenta reais), a partir de OI de setembro de 2.016. 

O abono de que trata a Lei Municipal nº 6.663, de 16 de abril de 2.015, fica reajustado para R$ 
312,00 (trezentos e doze reais) a partir de 01 de abril de 2.016, e R$ 321,00 (trezentos e vinte e 
um reais) a partir de OI de setembro de 2.016, de forma integral aos servidores com remuneração 
de até R$ 2.392,00 (dois mil, trezentos e noventa e dois reais), em OI de abril de 2.016, e até R$ 
2.461,00 (dois mil quatrocentos e sessenta e um reais), em OI de setembro de 2.016. 
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§ lº 

§ 2º 

Art. 9º 

Art. 10 

Art. 11 

O abono de que trata este artigo será de R$ 311,99 (trezentos e onze reais e noventa e nove 
centavos) a R$ 0,01 (um centavo) aos servidores com remuneração, respectivamente, de R$ 
2.392,01 (dois mil, trezentos e noventa e dois reais e um centavo) até R$ 2.703,99 (dois mil, 
setecentos e três reais e noventa e nove centavos), a partir de O l de abril de 2.016, e de R$ 320,99 
(trezentos e vinte reais e noventa e nove centavos) a R$ 0,01 (um centavo), para os servidores com 
remuneração de R$ 2.461,01 (dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e um centavo) a R$ 
2.781,99 (dois mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos), respectivamente, a 
partir de O 1 de setembro de 2.016. 

Não farão jus ao abono de que trata o "caput" deste artigo, os servidores que recebam o beneficio 
"in natura", nos termos do art. 1º da Lei Municipal nº 2.862, de 14 de setembro de 1.988, com 
redação dada pelo art. 1º da Lei Municipal nº 5.365, de 16 de maio de 2.006. 

O disposto no art. 8° desta Lei se aplica aos servidores inativos e pensionistas da Prefeitura 
Municipal de Bauru, do Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE e da Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Bauru- FUNPREV, e será suportado 
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 2.016. 

Bauru, 19 de abril de 2.016 . 
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RODRIGO ANTONIÕpE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

'-~ '!-~ ~'-. "--' Y""í'.' . J. • .. t < ' ....j_. 
ANDRÉA MARIA LIBERATO 
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