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LEI Nº 5387, DE 28 DE AGOSTO DE 2006 
Dispõe sobre vantagens 
concedidas aos servidores 

pecuniárias 
públicos 

municipais e dá outras providências. 

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. 1º - Incorporam-se, integralmente, aos vencimentos, se quando da aposentadoria 
ou morte, o beneficiário estiver recebendo a mais de 1 O (dez) anos 
consecutivos, os seguintes adicionais: 

1 - adicional de jornada; 
II - adicional de condições adversas; 
III - adicional especial de saúde; 
IV - produtividade aos fiscais de posturas municipais; 
V - gratificação de 10% (dez por cento) da carreira de magistério; 
VI - gratificação dos procuradores jurídicos; 
VII - adicional para área mecânica e afins; 
VIII - adicional de telefonia e vigilância; 
IX - as produtividades do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 

regulamentadas através de resoluções do Conselho Administrativo, 
sobre as quais há incidência da contribuição previdenciária. 

Parágrafo único - A incorporação de que trata este artigo, será proporcional se o servidor não e completar o período, sendo 1/120 (um cento e vinte avos) por mês. 

Art. 2° -

Art. 3° -

As demais vantagens não previstas nesta lei, serão incorporadas nos termos da 
legislação específica. 

Para fins da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, que dispõe sobre o Regime 
Próprio de Previdência Municipal, no que tange ao adicional referente ao 
local de trabalho, até a presente data, não existe referida vantagem conferida 
aos servidores municipais, sendo que, as vantagens permanentes são as 
seguintes: 

1 - Biênio; 
II - Sexta-parte; 
III - Atividade extra-classe; 
IV - Gratificação de função incorporada; 
V - Incorporação de cargos em comissão; 
VI - Vantagem pessoal;;., 
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Art. 4° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 28 de agosto de 2006 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 13.812, DE 14 DE JUNHO DE 2.018 

P. 23.927/06 (1.865/18 – FUNPREV) Regulamenta o art. 1º da Lei Municipal nº 5.387, de 

28 de agosto de 2.006. 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei 

Orgânica do Município de Bauru,  

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º Desde que preenchidas as exigências do art. 1º da Lei Municipal nº 5.387, de 28 de agosto de 2.006, com 

redação determinada pelo art. 1º da Lei Municipal nº 5.873, de 23 de fevereiro de 2.010, a incorporação dos 

adicionais será efetuada pelo órgão de origem do servidor. 

 

Art. 2º Para a incorporação dos adicionais previstos no art. 1º da Lei Municipal nº 5.387, de 28 de agosto de 2.006, 

com redação determinada pelo art. 1º da Lei Municipal nº 5.873, de 23 de fevereiro de 2.010, será 

considerada a média aritmética simples dos percentuais recebidos nos últimos 120 (cento e vinte) meses 

anteriores à concessão do respectivo benefício previdenciário. 

 

Parágrafo único. Para a proporcionalidade prevista no parágrafo único do art. 1º da Lei Municipal nº 5.387, de 28 de agosto de 

2.006, com redação determinada pelo art. 1º da Lei Municipal nº 5.873, de 23 de fevereiro de 2.010, 

considera-se a mesma base de cálculo do “caput” deste artigo. 

 

Art. 3º O órgão de origem do servidor encaminhará à Fundação de Previdência dos Servidores Municipais Efetivos 

de Bauru - Funprev, a “Informação do Empregador” contendo o período de apuração, o percentual recebido e 

o valor incorporado para fins de recebimento no benefício previdenciário a ser concedido. 

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Bauru, 14 de junho de 2.018. 

 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

ANTONIO CARLOS GARMS 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

 

DAVID JOSÉ FRANÇOSO 

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
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