
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

O~ N? LEI Nº 2960, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1988 
-----------------··--·--·--············Concede adicional por biênio de exerci 

P.16708/88 cio aos servidores e dá outras provl 
dencias. 

Professor JOSÉ GUALBERTO MARTINS ANGERAMI, Prefeito 
:vrunicipal de Bs.uru, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Mu 
cipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Artigo 1º 

§ 1 º 

§ 2º 

Artigo 2º 

Artigo 3º 

Artigo 4º 

O servidor terá direito, apos cada biênio, a per 
cepção de adicional por tempo de serviço calculado 
à razao de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o p~ 
drão de vencimento ou salário. 

A contagem de tempo de efetivo exercício, para esse 
efeito, será feit~ em di?S, considerando-se o ano 
sempre como 365 dias. 

No caso dos biênios anteriores à vigência desta 
lei, o adicional institui.do neste artigo será conce 
c!ido e pago à razão de 10% (dez por cento) ao mes, 
at~ o valor correspondente aos biênios de tempo de 
serviço do servidor. 

O ocupante de cargo em comissão fará jus ao adicio 
na! mencionado, calculado sobre o padrão de vencimen 
to que perceber no exercício deste cargo, enquanto 
nele permanecec, não se aplicando a presente lei 
aos Secret;rios Municipais. 

O adicional previsto na presente lei aplica-se aos 
inativos, considerando-se o tempo de serviço com 
que se aposentaram. 

As disposições desta lei serão aplicadas aos servi 
dores da câmara Municipal de Bauru, e poderão ser -
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Artigo 52 

Artigo 6º 
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aplicadas total ou parcialmente pelas autarquias 
municipais, mediante resolução dos Órgãos cornpeten 
tes, aprovada por decreto do Prefeito Municipal. 

As despesas decorrentes deste ato onerarao as 
bas próprias do orçamento. 

ver 

Esta lei entrará em vigor na data de sua public~ 
çao, revogadas as disposições em contrário. 

Bauru, 30 de novembro de 1988 

~~ 
PROF.JOSÉ GUALBERTO MARTINS ANGERAMI 

PREFEITO MUNICIPAL 

l -------.. 
GASTÃ • MOURA MA!A...ELLm/ 
SEC~~S JURÍDICOS 
~~ 

Registrada na Divisão do Expediente da Prefeitura, na mesma data. 
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