
P. 18.485/ 17 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

L EI Nº 6.907, OE 19 OE ABRIL DE 2.017 
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 
prorroga o abono salarial aos servidores 
públicos municipais ativos e inativos. 

O PREFEITO MUN ICIPAL DE BAURU. nos termos do an. 51 da Lei Orgânica do Municipio de Bauru. faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

An. tº Os vencimentos, beneficios de aposentadorias e pensões dos servidores Públicos Munieipnis. ntivos e 
inativos, da Prefeitura Municipal de Bauru, do Oepanamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE e da 
f-'undação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV. ficam 
reajustados em 2.00% (dois por cento). a partir de O 1 de março de 2.0 17. 

Art. 2º Fica incorporado na referência C-1 das grades salariais dos servidores públicos municipais et<:tivog da 
Prefeitura Municipal de Bauru, do Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE e da Fundação <lc 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV. o valor de R$ 20.00 (vint.: 
reais). 

Parágrafo único. Para manter o percentual mínimo de 1 % (um por cento) existente entre o valor de cada intcrnível e a que lhe 
for imediatamente subsequente e de 15% (quinze por cento) entre as classes das grades salariais da Prefeitura 
Municipal de Bauru, do Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE e da Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, conforme determina os Planos de Cargos. 
Carreiras e Salários - PCCS, a incorporação dos R$ 20,00 (vinte reais} será na ret<:réncia inicial de cada grade 
salarial, aumentando gradativamente para cada intemível e classe. 

Art. 3° Excetuando os abrangidos pelos Planos de Cargos, Carreiras e Salários de seus respectivos órgãos. lica 
prorrogado até março de 2.018, aos inativos da Prefeitura Municipal de Bauru, do Depanarm:nto de Água e 
Esgoto de Bauru - DAE e da Fundação de Previdí!ncia dos Servidores Públicos Municipais El<:tivos de 
Bauru - FUNPREV. o pagamento do abono salarial não incorporável. instituído pelos artigos 3° c 4° e.la Lc:i 
Municipal nº 5.737, de 06 de maio de 2.009. 

Art. 4° Os recursos referentes ao abono concedido aos inativos serão suportados linanc.eiramentc pelos órgãos 
empregadores, ficando desde já autorizada a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru - FUNPREV. a efetuar os respectivos pagamentos. sendo que até março de 2.018 o~ 
órgãos empregadores repassarão à Fundação. integralmente, o valor correspondente. com correção monetária. 
nos termos desta lei. 

/\rt. 5" O valor ela hora trnbalhac.la dos estagiários da Prcleitura Municipal de 13auru, e.lo Dcpartamcnto de Água e 
Esgoto de Bauru - DAE e da Fundação de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais Eletivos de 
Bauru - FUNPREV. tica reajustado em 2.00% (dois por cento}. a panir de OI de março de 2.017. reli:n:ntc n 
reposição do período de março de 2.016 a fr\'crciro de 2.017. 

An. 6° /\Itera o .. caput'' do art. 9" da Lei ~fonicipal nº 5. 783, de 06 de outubro de 2.009. alterada pela Lei Municipal 
n'' 6.394. de 25 de julho de 2.013. com a seguinte redação: 

/\n. 7º 

.. Art. 9º O valor da remuneração dos bailarinos bolsistas será de R$ 5, 15 (cinco reais e quinze centavos) 
por hora." (NR) 

/\Itera o an. 54 da Lei Municipal nº 5.975. de O 1 de outubro de 2.0 10, alterado pelo art. 2 1 da Lei Municipal 
nº 6.423. de 17 de outubro de 2.01 ~. com a seguinte redação: 

"An. 54 ( ... ) 

1 - de insalubridade. de 10°0 !da por cento), 20% (vinte por cento) e 40% (quarenta por cento), do 
valor fixo de RS 93 '.' .00 cnc" ecentos e trinta e sete reais)." (NR) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº6.907/ 17 

Art. 8° 

An. 9" 

* 2". 

Art. 10 

Art. 11 

/\rt. 12 

J\rt. 13 

J\rt. 14 

Art.15 

O vale-compra de que trata a Lei Municipal nº 5.323, de 26 de dezembro de 2.005, passa a ter o valo r de R$ 
392,00 (trezentos e noventa e dois reais) a partir de O 1 de março de 2.017 e de R$ 4 10,00 (quatrocentos e dez 
reais) a parti r de 0 1 de dezembro de 2.017. 

O abono de que trata a Lei Municipal nº 6.663, de 16 de abril de 2.015, fica reajustado para RS 350.00 
(trezentos e cinquenta reais) a partir de OI de março de 2.017, de forma integral aos servidores com 
remuneraçilo de até RS 2.610,22 (dois mil, seiscentos e dez reais e vinte e dois centavos). 

O abono de que trata esse artigo será de R$ 349,99 (trezentos e quarenta e nove reais e noventa e nove 
centavos) a R$ O.O I (um centavo) aos servidores com remuneração. de R$ 2.610.23 (dois mil. seiscentos e 
dez reais e vinte e três centavos) a R$ 2.960.21 (dois mil, novecentos e sessenta reais e vinte e um centav()s), 
respectivamente. 

Não farão jus ao abono de que trata o "caput" deste artigo, os servidores que recebem o benefic io ·' in natura". 
nos termos do art. 1~ da Lei Municipal nº 2.862. de 14 de setembro de 1.988. com redação duda pelo art. I '' da 
Lei Municipal nº 5.365, de 16 de maio de 2.006. 

Fica concedida uma vantagem pessoal de R$ 80,00 (oitenta reais) aos servidores públicos municipais eli:tivos 
com remuneração de até R$ 2.000,00 (dois mil reais) . 

Fica concedida. a partir de OI de dezembro de 2 .017. uma vantagem pessoal de RS 80.00 (oilenta reais) ao~ 
servidores públicos municipais efetivos. que não foram contemplados com a vantagem pessoal prevista no 
artigo 1 O. na data da publicação desta Lei. 

Para fins de concessão da vantagem pessoal prevista nos artigos 1 O e 11 desta Lei, não serão considerados os 
adicionais de insalubridade, de periculosidade e os abonos salariais não incorporáveis. 

O disposto no artigo 9° também se aplica aos servidores inativos e pensionistas da Prcfoitura Municipal de 
Aauru, do Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE e da Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, e será suportado financeiramente pelos respectivos 
órgãos empregadores na forma prevista no art. 3º desta Lei. 

/\s despesas decorrentes desta lei serão suportadas pelas verbas próprias no orçamento vigente. 

Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a O 1 de março de 2.01 7. 

Uauru, 19 de abri 1 de 2.017. --1 
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