
P. 32.279118 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 7.065. DE 09 DE MAIO DE 2.018 
Promove a reposição inflacionária nos 
vencimentos dos Servidores Ativos dn 
Câmara Municipal de Bauru, bem como, 
reajusta o vale-compra dos servidores, 
estagiârios e mirins, e concede abono salarial 
de R$ 70,00 (setenta reais). 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Parágrafo único. 

Art. 3° 

Art. 4° 

An. 5° 

Fica reajustada, a partir de 1° de março de 2.018, a tabela de vencimentos dos Servidores Ativos da Câmara 
Municipal de Bauru, mediante aplicação do indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
apurado no perlodo de março de 2.017 a fevereiro de 2.018, correspondente a 2,84% no respectivo periodo. 

O vale-compra mensal dos Servidores Ativos da Câmara Municipal de Bauru fica reajustado, a partir de Iº de 
março de 2.018, mediante correção de I0,0%. 

Fica concedido aos Estagiários e aos Mirins da Câmara Municipal de Bauru. que recebem o equivalente a 2/3 
(dois terços) do valor do vale·compra mensal, o mesmo reajuste previsto neste artigo, a partir de Iº de março 
de2.018. 

As despesas decorrentes desta lei serão atendidas com dotação própria do orçamento vigente, suplementadas 
se necessârio, na categoria econômica Vencimento e Vantagens Fixas 3.1.90.11, como também o Auxilio 
Alimentação pela categoria econômica 3.3.90.46. 

Fica concedido, a partir de 1 de março de 2.018 8 de fevereiro de 2.019, um abono salarial ni!o 
incorporável no valor de RS 70.00 (setenta reais) s Servi ores Ativos da Câmara Municipal de Bauru. 

Esta Lei entra em vi~e--sua.p_!Jblicaç o. 

Bauru, 09 de 10 de 2.018. 
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