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ESTADO DE SAO PAULO 

UI ft2 3613 DE 22 DE SETlíl!BOO DE 1993 
Dispõe sobre reajuste de vencimentos, 
de alteração na estrutura organizacio
nal, concede adicional e outras vanta
gens e dá outras providências. 

TIDEI DE LIMA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São 
Paulo, faz saber que a CAmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte lei: 

Artigo 12 

Artigo 22 

Ficam ratificados todos os atos decorrentes do Decreto n2 
6691, de 26 de agosto de 1993, relativos ao pagamento dos 
salários e vencimentos dos funcionários municipais, bem como 
dos estagiários e pensionistas. 

Para amamentar o próprio filho, até que este complete seis 
meses de idade, a mulher terá direi to, durante a jornada 
completa de trabalho, a dois descansos especiais, de meia 
hora cada um. 

Parágrafo Único - Quando exigir a saúde, o per iodo de seis meses poderá ser 1 

dilatado a critério do Prefeito Municipal ou dos Dirigentes 
das Autarquias. 

Artigo 32 

Artigo 42 

Ficam acrescentados a letra "f" no inciso III do parágrafo· 
22, e o inciso IV no parágrafo 32 do art. 15 da Lei n2 3601, 
de 27 de julho de 1993, com a seguinte redação: 

"Artigo 15 -
§ 12 -
§ 22 -

III - ........................................ . 
f) Seção de Expediente. 

§ 32 -
IV - Seção de Expediente." 

Fica incluido o parágrafo 32 no artigo 33 da Lei n2 3373, de 
29 de julho de 1991, com a seguinte redação: 
"Artigo 33 - .............................................. . 

§ 32 - Os funcion4rios municipalizados mediante 
convênios da Prefeitura com outros níveis de 
Governo, fazendo jús ao adicional de condições 
adversas, receberão o beneficio no valor do 
padrão inicial de seu cargo, vedada a 
acumulação deste com o de periculosidade ou 
insalubridade, se recebido no órgão de 
origem." 
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Artigo 52 

Artigo 62 

Artigo 72 

ESTADO DE SAO PAULO 

Fica acrescentado parágrafo 32 no artigo 34 da Lei n2 1574, 
de 7 de maio de 1971, com a seguinte redação: 

"Artigo 
§ 

34 -
32 - Fica vedada a readaptação de professor em 

atividades administrativas das unidades da 
rede municipal de ensino. 

As despesas decorrentes desta lei serão atendidas com 
dotações próprias do orçamento vigente. 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

1993. 
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