
P. 66.945/16 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.894, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2.016 
Fixa os subsldios do Prefeito, Vice-Prefeito, 
Secretários Municipais e dos Vereadores da 
Câmara Municipal de Bauru para o período de 
2.017-2.020. 

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° 

Parágrafo único. 

An. 2° 

Parágrafo único. 

Art. 3° 

§ 2º 

Art. 4° 

Art. 5º 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

O subsidio mensal de forma única dos Vereadores à Câmara Municipal de Bauru fica fixado em R$ 7.845,2 1, 
mantendo-se os valores vigentes cm dezembro de 2.016. 

O subsídio previsto no Artigo 1 º será reajustado na mesma época em que houver alteração nos vencimentos dos 
servidores da Câmara Municipal de Bauru, com aplicação do mesmo índice de reajuste concedido a servidores. 

Os subsídios mensais do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários ficam fixados, respectivamente, em RS 
17.799,32, R$ 6.209,47 e R$ 9.504,77, mantendo-se os valores vigentes em dezembro de 2.016. 

Os subsídios mensais previstos no Artigo 2º serão reajustados na mesma época em que houver alteração nos 
vencimentos dos servidores da Prefeitura Municipal de Bauru, com aplicação do mesmo índice de reajuste concedido 
a servidores. 

O reajuste previsto nesta Lei será aplicado mediante Decreto, no caso do Poder Executivo, baseando-se na lei 
municipal que concedeu o aumento aos servidores da Prefeitura Municipal de Bauru, e por Lei, no caso do Poder 
Legislativo, baseando-se na lei municipal que concedeu o aumento aos servidores da Câmara Municipal de Bauru. 

O reajuste não poderá ultrapassar os limites previstos no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, com redação 
dada pelo artigo 1 º da Emenda Constitucional nº 41/03 . 

Se a aplicação do reajuste for ultrapassar do limite previsto no inciso XI da Constituição Federal, será aplicado redutor 
que nivele o valor do subsídio nesse momento, podendo o valor excedente ser aplicado somente se houver alteração do 
teto constitucional e a partir da data dessa alteração. 

As despesas decorrentes da execução desta Lei serão suponadas pelas dotações próprias no orçamento, podendo ser 
suplementadas se necessário. 

Esta lei entra em vigor a partir de 1 º de janeiro de 2.017 e tem vigência até 31 de dezembro de 2.020, ficando 
revogadas a Lei Municipal nº 5.214, de 13 de dezembro de 2.004, a Lei Municipal nº· 5.522, de 27 de dezembro de 
2.007, a Lei Municipal nº 5.533, de 28 de dezembro de 2.007, o parágrafo único do art. 1° da Lei Municipal nº 5.573, 
de 18 de abril de 2.008, a Lei Municipal nº 5.708, de 29 de dezembro de 2.008, o inciso II do art. 2° da Lei Municipal 
nº 6.034, de 18 de março de 2.011, a Lei Municipal nº 6.176, de 03 de janeiro de 2.012, a Lei Municipal nº 6.237, de 
20 de julho de 2 .012, o inciso II do art. 1 º da Lei Municipal nº 6.345, de 17 de abril de 2 .013 e o inciso II do art. 1 º da 
Lei Municipal nº 6.509, de 11 de abril de 2.014 . 

Bauru, 21 de dezembro de 2.016. 
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Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura. na mesma data. 
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