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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

'ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.006, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2.010 
Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e· Salários 
(PCCS) dos servidores da Fundação dé Previdência 
dos Servidores .Públicos Municipais Efetivos de 
Baoro (FUNPREV), bem como, reen"qoadra os 
respectivos cargoS, rcconfigurà' as cârrciras, cria 
nova grade salarial, cessa o pagamento das 
gratificações e adicionais que esp·ecifica. e, dá outras 
providências· 

• 

O PREFEITQ DO MUNICIPIO DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei OrS'ánica do Municlpio de Bauru, 
faz saber qué a.Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga á seguinte Lei: ' 

Art.' Iº 

9 1º 

\ 

§2º 

• · Art ·2°. 

Art. 3º 

TITULO i. 
Das l>isposições Prelimí~ares: 

Fica ins1ituido no ãmbi10 da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais-Efetivos de Rauru 
- FUNPREV, o Plano de Cargos. Carreiras e Salári.os- PCCS, que passa a regulamentar a situação funcional 
dos "Servidores legalmente· inves1idos cm cargos públic-Os· de provimento efetivo, nomeados sob .o regime 
cstritutário, confórmc cargos relacionados no Anexo 1 da .. presente lei. 

o Plano de Cargos,' Carreiras e Salári_os - PCCS baseia-se nas· alribuições e responsabilidades previstas na" 
estrutura o·rgani1.acional ·da ·Fundação· de Pi-evidência dos Servidores-Públicos Municipais Efetivos de Bauru 
- FUNPREV. ,. ' • 

O Plano tic Cargos, Carreiras e Salários - PCCS visa prover a Fundação de Previdência dos'Servidores 
Públicos Municípais Efetivos de Bauru - FUNPREV, coni estrutura de ·carg·os e carreiras organizados, 
1nedian~e: · 

1 -
, 

II -

: 
·A adoção de um sistem'a permanente de capacitaçao dos ser~·idores; 

. Reconhecimento e valorização dos servidores, atnlvés de critérios que .proporcionem igualdade de 
opo~unidades profissionáis. garaiuindo a quaildadc dos serviços prestados no âmbito da Fundaç~o · 

"'de Previdência.dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru.:. Fl.JNPREY . 

. fica criad~ uma Comissão Jn1ema de P_olítica de Admi~ist.r3çã~ ~ Remu.neração-da FUNPREV {CIPARF), 
composta por reprcscntantés das Divisões e da Procuradoria GcÍal da fUNPREV, cm conformidade com .o 
artigo 39, da Constituição Federl'.\I. que. será regulamentada por Rcsoluç<lo do Conselho Curador da 
FUNPREV. 

.TiTlJLO li 
Dos Princípios e Diretrizes 

Os princípios e di~trizes que riortCiam o Plano de éargos, Carreiras e Salários ··PCCS são: . . ' 
1 - Universalidade - integram o· plano, os ·servidores. municipais es13.1utários ·que ocupam cargos 

.efetivos no âmbi10 da Fundação de Previdência dos Servido;es Públicos Municipais Efetivos de 
Bnoru - Fl!NPREV; 

li · · Eqüidade. - fica· as~egurado o tratamento igualitário para os ~etvidofcs integrantes dos cargos 
idênticos, cnlendido·t~bém como idênticos os dirci1os, d7vcrcs e obrigaçôe;>, · I * 

Ili - Paniclp"açào na Gestã~ - pMa.a implantação ou a~cqu~çílo deste plano Ás necessidades da Fundação 
de PrcVidência dos Servidores Públicos Municipais EfCtiVos de Uauru - FUNPREV·, deverá ser 
observado o princípio da participação bilateral, entrc.os,serVldores municipai.s da FUNPRi~V e a 
Administraçílo Prcvidcnciãrlá; · 

. -
IV - Concurso PUblico - é a única forma de ingressar no quadro de cargos de carreira no ámbito da 

Fundação de-Previdência_ dos.Scrvidore~ Públicos Municipais Efcti,:os de Bauru - FUNPREV; 

' 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Rcf. Lei nº 6.00611 O 

Art. 4° 

Parágrafo único. 

Art. 5° 

Parágrafo único. 

Art. 6° 

' 

V - . Publicidade e Transparência - todos oS fatos e atos administfativos reforcntcs a este Plano d~ 
Ca.rgo's, Carreiras e Salários - rCcs serao públicOs, garahtindo tntal e pcnnanente transpMência: 

VI - lsonoinia --será-assegurado o tratamento fcmuncratório isonômico-para os ocupantes de cargos 
idênticos que exijam o mesmo nível de cscolaridádc, obscrvando:.sc a· igualdade de direit3S, deveres 
e .obrigaçõ_cs. , 

TíTULO 111 
·Do Pro~irpento e da Estrutura da Carreira 

Capitulo 1 

Do Provimento 

O provimcntO dé cargos efetivos, compreendendo-se os' atos administrativos pelos· qua_is esses sao 
prCcnchidqs, dar-se-á. obrigatoriamente. mediante Concurso Público de Provas e ou. Provac; e Tftulos. 
ressalvados Os cargos de liYre exoneração e nomeação, ~a ·fonna da·lci. 

É ved3da a pac;sagerTI do serv-idor de um ca~go para ~utro, se~ cOncuM público. 
. . . . . . 

Para atcndimenco às necessidades transitórias,- de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas 
contratações de pessoas flsicas. nos tcnnos da Lei Municipal nº 3.373. de 29 de julho dél991 . \ . ' 

O servidor que vier a ser.~dmitido nos tcnnos' deste artigo será obrigatoriamente remunerado de acordÔ com o 
Vcncimenlo inicial da classe corres~ntientc ao cargo a que se candidatar bem como cXerc.cr obrigatoriamente 
as funções/especializações para as quais foi contra.tado, ficando tcr:minan1emente proibido o desvio ~e fun\;ão. 

C~pltÚlo li 
·, 

Da estrutura da carreira 

Os cargos previstos no PJano de Cargos. Carreiras e Sàlários - PCCS, com _competência para atuar cm 
atividades administrativa e serviços, jurídica, financeira; d_c -manutenção, coOscÍvação, tiansportc, social, 
econômico, contábil, e serviços de auxilio cm saúde e médico periciais, com os fins de auxiliQ, assistência, 
·prevenção, fiscalização, economia, protcçilo, rccuf>eração. planejamento, administração, produção, perícia 
médiéa e gestãO, são assim denominados: 

1 • Auxiliar - comprecndcn.do os cargos nas disciplinas de nature1.a de nível auxiliar. cujo exercício 
exija no ~fnimo o ensino funda_mcntal incompleto e que realizà~ atividades sob supervisão:. 

11 • Assistente - compréendehdo os cargos nas disc_iplin~ de naturez.a de nlvcl 11ssistentc, cujo Cxercicio 
·exija no mínimo o ensino fundamental completo profissionalizante ou na.o, e que realizam 
1 ittividades.sob supervisão; 

III - Auxiliar ~1)1 Saúde - compreendendo os. cargos nas disciplinas de natu;cza de nivel auxiliar cm 
saúde, cujo cxercicio exija formaçao Jninima de. ensino fundamental completo profissionaliz.ancc ou 
não, e quc.rcâlizam atividades sob supervisão: · · 

• 
IV - Agente - compreendendo os cargos nac; di.Sciplinas de nature.za de nível ·médio, cujo exercfcio exija 

o ensino médio. profissionalizan!c ~u não e que realizam atividades sob supervisão; 
• J • - - • • • 

V-

• 

Técnico - conipreendend_o os cargos nas_ disciplinac; de riatureza técnica,_ cujo exercício c.xija o. 
ensino médio completo. e/ou .certificado éfe conclusão de educação profissional de nivcl técn.ico e 
que realizam atividades.sob supervisão; 
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;PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

·ESTADO DE SÃO PAULO 

·Rcf. Lei nº 6.006/10 

, 
Art. 7° 

An. 8° -

' 

Art. 1Jº 

.. 
VI - Espccialista"t:écnico, EspecialiSta de Governo e Especialista cm Saúde Médico - comprccndcnçio 

os cargos :multidisciplinares naS disciplinas de. natureza tCcnica, correspondentes as profissões 
.regulamentadas, ou não, cm lei federal, cujo exercício exija formação de grau superior de graduação ' . 
ou habilita°Çn:o legal equivalente. . .. •· . '. . ' 

Os cargos terão seus perfis profissionais e su.as dçno~inaçÕes, confonnc anexos II a VÍI dcsla Lei e 
intcgr~o _o Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS a1ravts de enquadramento cm c,onfonni,dadc com 
o anexo IX, sendo vedada a transposição de cargos.. . . ; · · · 

Os cargos discriminados nos ·anexos II a VII desta Lei classitic&m.se de acordo com o nfvel de ensino, cujas 
claSses são composlas por nfveis de Salário base reajustáveis. cstabclccidós por intemíveis, cuja gradC salarial 
cncontra·sc especificada no a~cxo _VllL ' 

.1 • 

. li ~ 

Ili -

IV - · 

V-

Para os.cargos de Auxiliares: 

Classe A - Ensino ri..1édion·écnico; 
Classe B - Ensino Fundameíltal Coniplc10; 
Cla.Ssc C - Ensino Fundamcnial Incompleto. 

" Para-os cargos de Assis1cntcs e de Auxiliares cm Saúde: 
·. 

Classe A - Ensino Téciiico/G.radu~do; 
Classe B - Ensino ·Médio Completo; · 
Classe C - En·sino Fundamental Completo. 

Para o~ cargos de Agentes: 

Classe A - Pós-graduação; 
Classe B - Ensino Técnico Complcto/TCcnólogo Graduado/Ensino Superior: 
Classe C - Ensino Médio Completo. . 

Para oS cargos de Técnicos: 

Classe A - Pós-graduação; • 
Classe íl - Tecnólogo GraduadofEnsino Superior; 
Class~ C - Ensino ~édio Co~pletoffécnico C<imple10. 

Para os cargos de Especialistas Técnicos, Espccialislas de Governo e Especialistas cm .Saúdé 
~édiros · · 

Classe A:.:. Ensino· Supc;ior com PóS·graduaçàO Stricto Sensu. 
Cl~'i..~c B - Ensino Superior com Pós·yaduaç.10 lato Sensu; 
Cl!iSSC 'C '-:Ensino Superior Completo. 

O valor inicial de cada classe salarial corrcsponderi1e aos cargos será considerado como referência bAsica para· 
as progressões hori7.oritais e ·promoç.10 vertical, de acordo Com' o Csiabeiccido no anexo VIII. · 

TÍTULO IV 
Do Desenvolvimentoº na Carreira, da· Progressão, da Pro~oçlo, do Prog"rama de Capacitação.e Aperfeiçoa~ento . 

• · • Capitulo 1 · • 
Do Desenvolvimento na Carreira 

Art. 10 O Plano de Dcsenvolv!mento na Carreira (PDC) deverá scíconsubstanciado, de~ acordo com: 

1 • Plano de metas ins1itucionais; . . 
• . . 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 
• 

. . 
Ref. Lei n' 6.006/1 O 

Art. 11 

Ari. 12 

Art. 13 

Art 14 

§ I' 

§ 2' 

§ 3' 

Art.15 

li · Plano de metas das Unidades/Setores; . 

'Ili - Pláno:de metas das equipe~. 

o Dcsenvolviménto na Carreira é a forma de evoluÇJo dentro da grade salatial, indePendentcmen!e do biênio, 
no mesmo cargo, -através de mecanismos de progressão. a panir da aProvação no estágio Probatório no· cargo 
efetivo. levando-se cm consideração o tempo de exercicio no cargo, a qualilicação p~ofissional e .o mérito 
profissional, confonne critérios estabelçcidos nesta lei · · 

O scrvidor'poderó. evoluir "na carreira, desde que obCdccidaS as fonnas_ de evÓlução da presente Lei, até o 
limite da Ultima rcfcÍência, ~a úftima· classe de ·cad3 cargo. · · 

Capitulo li 
Da Progressão 

A progrcssao é a"cvolução .funcional do scr.·ido~ na.carreira, ·de fonna horizontal, d~ um intemfvcl para o 
Subseqüente e.poderá ser conqui~tada após a avaliação de estágio probatório de duas formas:. 

J - Progressão por Mérito Profissional (PMP), cm razão do resultado· da avaliaçao de desempertho e. 
estágio probatório favorável, confonne estabelecido no art. 14, dentro da clissc na qual o servidor· 
estiver enqUadrado; · 

. ' . 
11- Progiessâo ·por Qualificação Profissionnl (PQP), cm razao de apresentação de titulõs ou cursos, 

conforme estabelecido no an. I~. dentro 4a classe na qual o scividor estiver enquadrado. 

A progr'cssao por méri10 protissiorial (PMP) dar-se-ii de_ fonna horizonta.1, mediante aValiaçao de·desempenh~ 
e desenvolvimento, a·cada 03 (três) anos de efetivo· cxcrcfcio no cargo, correspondendo ao acréscimo de uffi 
nfVcJ de vencimento. · · 

A a,valiaçâo de· desempenho e dêscnvolvimcntO do servidor é o proces!fu qüc adota fatores, parâmetros e 
r'netas pré-estabelecidas, visando mensurar o.desenvolvimento da~ atividades direcionadas para a consecução 
dos objetivos organizacionai~.' · 

A aValfaçao do.dcsempeílho do servidor de~e ser ab;angente, contemplàndo: 

1 - Os diferentes aspectos da sua forinaçAo e os nlvcis de complexidade das atividades desemjlcnhadas 
pelas equipes de trabalho:. · 

11 - A capacidade técnica assistencial no contexto da infra-eslrutura dos serviços no âmbito de ~cu loc.al 
de trabalho; 

. ' 
JJJ .- A produtividade., a qualidade dos serviços·e a pontualidade ria entrega destes;. 

IV - A avaiiaÇão d"as chefiaS i~cd'iata:" e a· auto-avaliação do servidor;· ·. 

V - A repCr.cussao dos processos de. descn\'olvirnenio sobre 'os serviços prestados a Fundação. de 
•· Previdên~ia dos Servidoíes P~blicos Munic'ipais Efetivos de Bauru. FUNPREV. 

O Programa de Avaliaç!lÓ de·Dcscmpenho e Desenvolvimento (PADO) estabelece crit~rios capazes de avaliar 
a qualidade do!i pioccssos de trabalho, de cunho pedagógico: contínuo,' pennanente, critico, participativo, 

·abrangendo de rOnna integrada o servidor. com suà participação no processo de pres1açao de serviços à 
Fundação de Previdéncia dos Servidores Públicos Municipais Efetivos' d~ Baui:u- FlJNPRE_V: 

Os crité~ios para avaliação de dcscmpcftho e de~cnvolvimcnto do servidor sCrao elaborados e exccutad~s pela 
Comissão de J)esenvólvimento Funcional {Cl)F), designada pela Presidência da Fundaçao de Prc,.·idência dos 
Servidores Púb!icos Municipais EfetiVos de Bauru - Flf'.\IPREV, que terá_ a incumbência de observar: 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei n' 6 00611 O 

Art. 16 

Parágrafo ú•nico. 

Art. 17 

Art. 18 • 

. , . 

1.- D~finiçãÔ metodológica dos indicadores de avaliação: 

li· . Dcfif}ição de metas dos scr"iços e das equipes; 

111 - Adoção .de modc!Os e instrumentos qUc atendam à natureza das atiVidadcs, a_sscgurandÕ 08 

. , seguintes principios· 

a) legitimidade e transparência do processo de avaliação; 
b) .periodicidade; 
e) . contribuição do ºservidor para a consccuçãó dos objetivos do-órgão ou sCrviç,o; 
d) 'adequação aos ~conicúdos ocupaciônais e às· condições reais de trabalho, de forma qUc 

caso haja condições precárias ou adversas de.trabalho, não prejudiquem a avaliaçilo; 
. e) conhccimenlo do scryidor sobre iodas as etapas da avaliação~ do seu resultado fina_!; 

f) · direito de manife.staçao às in.stânCias recursais · 

• 
A avaliação de desempenho e desenvolviniCnto para fins de mérito profisSiona.1 será rcali1.ada p,or composição 
de média de poritos anuais, uma: vez a, cada periodo de 03. (três) Mos, cm confonnidade com os critérios que 
serao regulamentados, após a publicação desta lei. · . . . 
As repercussões financeiras decorrentes da. progr'cs~ao: por mérito profissional ~erão e-0needidac;, mcdi~te 
autori7.açâo _dá Presidência _da Fundri.ção de Previdência dos Servidores Públicos Municipais.Efetivos de 
Bauru :- FUNPREV, subscqOcntcmcntc à avaliaça.0 de desempenho e desenvolvimcr\to, â partir da data cm 
que o serVidot completar o período disposto no "caput" deste artigo. · · 

• 
A Progressão por Qualificação Profissional (PQP) dar-se-á de fonna 'hori1.ontal, mediante .avaliaçilo de 
dcsém.penho e dcscnvolvin1cnto favorável e ap.rescntação de diplóiTias e/ou certificados de Participações cm, 

,_.·cursos, ·de acordo com o artigo 18 desta Lei, a cada 02 (dois) anos de efetivo .exerclck> no cargo, 
correspondendo ao acréscimo de um nlvel de vencimcn10. 

1 ·- Somente serão considerados· os cursos dentro do pcrfodo .estipulado pelo "caput'' e referendados pela 
Comissão d<; Desenvolvimento Funcionál (CDF); 

li Mediante solicitação do scrVidor. acompanhada dos documentos cornprobatórios, será dirigida à 
•· Comissão de DesCnvolvimc.nto Funcional (CDF), á partir do mêS que complCtar·os 02 (dois) anos de. 

cfc1ivo. cxcrcici·o. não sendo admitido Pagamento antecipado. -

Para efeito de Progressão por Qualificação Profissional - (PQP) fie~ estabelecidas 8.s regras abaixo: 
. I 

1 -· Para os Auxiliares, Auxiliares cm ·Sallde e· Assistentes: cursos de aperfeiçoamento cm sua área de 
atua~o ou correlata. cujo somatórro dà carga horâria seja igual ou superior a 20 .horas, garanlcm·a 
progressão ·para o nlve_l subsequêntc, até o limite do ~ltimo nfvel de vcncimcntO da· classe;· · 

li . Para os Agentes: cursos de aperfeiçoamento em sua Arca de atuãça.o ou correlata, cujo somatório da 
carga horária seja igual ou superior a 40 horas: garantem a progressão para o nJvcl sÚbscqüen1c até 
o limite do Ultimo nfvél de vencimento da classe; • ... 

· Ili.;.- Para os Técnicos: cursos de ape~feiçoamento Cn) sua área dC atuaçi!O ou c_orrclata, cujÓ somã1ório d~ -
ca~ga horária seja,igual ou supcrior·a 60 horas, garantem a progrcSsão para b nível subseqüente, até 
o limite do úhimo nlvcl de vencimento da cla·ssc. 

·IV - Para os EspecialiStas Técnicos, Especialistas em Saúde Médicos e Especialistas de Governo: cursos 
de aperfeiçoamento cm sua ârca de atuação ou CQrrelata. cujo som~tôrlo da Carga horária seja igua_I 
o_u superior a 8Q horac;, garantem a progressão par'a o nfvel subseqüen1c,_até o limite do· úllimo nivcl 

.. 

de \'Cneimen1o·da classe ... · 

Capltulo 111. 
Da Promoção 

.. 
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ESTADO.DE SÃO PAULO 

Rcf. Lei nº 6.006/10 · 

Art. 19 

Paráirafo úni~o. 

Art. 20 

A PromoÇao por Qualificação Profissional por Esco'laridadc (PQPE) podcr_á ser cónquistada pelo scrvúior. de 
forma vertical. a Cada cinco anos de cfcti\.·o cxcrclcio no cargo, no nivcl de~ vencimento correspondente ao 

, valor imcdi~tamcntc superior ao valor percebido, na classe, imediatamente superior, dcritro do mesmo cargo 
após titulação, conforme disposto no artigo 8º, incisos Ia.V. · 

Após ler sido assegurada. a vantag~m por qual.lficação profilSlonal por escolaridade (i>QPE), manter:sc:á 
inalterada â retribuição pecuniária advinda da posiçao da· classC a que faz juS o scr:idor, sendo consid~rada 
'direito pessoal, e, para tanto, ser complementada a cada avanço adicional, de 'acordo com os critérios 
cS1abelccidos. / • · · 

O servidor efetivo que foi beneficiado .com alteração de classe e apresentar novo tilUlo, respeitando o período 
estipulado no artigo 19, ou que se encontre na última classe do cargo. p0dcrá.utili7.ar o referido titulo para 
Progressão conforme segue aba-ixo: · ' · 

Para os Auxiliares e Assistcntçs: 

a) avanço de seis nlveis salariaiS: correspondendo ao adicional de ·6o/o (seis por cento) para 
os ºseívidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo excrcicio no cargo, 
certificado de· conclusao.dc curso de çducação profissional técnico ou graduado, em sua 
~rca de atuação, ou correlata. 

li.- Para os Agcnl~S, Auxiliares cm Saúde e Técnicos· 

a) avanço ~e seis níveis salariais, correspondendo ao adicional de 6o/o para os servidores que 
apresentarem~ a cada cinco anos de efetivo cxerclcio no cargo, certificado de conclusão de 
curso de educaçao profissional de nível_ técnico, em sua área de atuaçilo, ou correlata; 

b) avanço .de oito níveis salariais, correspondendo ao adiciona_! de 8o/o para os servidores que 
apresentarem, a cada cinco anos de efetivo excrcicio· no cargo, certificado de conclusao de 
curso de cducaç:l.o profissional no nlvcl tecnólogo ou graduação, cm Sl!a área de aluaç:l.o, 
ou correlata; 

e) avanço de dez nlveis salariais, correspondendo ao adicional de IOo/o para os scfvidores 
que. apresentarem, a cada cinco. anos de efetivo· cxcrclcio no cargo, certificado de 
conclusão de ~u.rso de pós_-graduação cm sua ârca de a1uaçao, ou correlata. 

III - Para os Especialistas Técnicos, Espccialislas cm Satilic Médicos e EspcCialist;is de Go"·crnO: . . - . 

a) avanço ·de seis nlvcis salariais, .co'rrcSpondcndo ao adicio'nal de 6% para os servidores que 
apresentarem, a cada_ cinco an6s dê cfelivo cxerclcio-no cargo, certificado de conclusão-de 
curso de pós-graduação la10 Sensu, e1n sua área d.e atuação ou Co'rtelata, com carga 
horária igual ou superior a 360 horas: ' · '._ ' 

b) avanço de oito nlvcis salariais, corrcspondcndó ao adicional de 8% para Õs servidores que 
apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no Cargo, certificado de conclusão de 
curso de pós-graduaçao lato Sensu cm :sua área: de atuação ou correlata, com Carga 
horária igual ou superior a 90~ hoías; 

e) avanço de .dez ~lvciS salãriais, ~rrespondcndo ao adicional de IOo/o para os servidores 
que apresenlarem, - a. cada cinco. anos de efetivo· exerci cio. no cargo.- certificado ·de 
conclusão de Curso de pós-graduação lato. Sensu .cm sua área de atuação ou corrcla1a, 
com carga horária igual ou superior a 1.500 horas; 

d) avanço de do1.c nlvcis saJoriais, corrcsPoridcndo ao adicional de 12% para os servidores 
que apresentarem, a cada cinco· anos de efetivo excrciclo _no cargo, certificado de· 

6 
,· 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Rcf. Lei n' 6 006/10 

Art. 21 

Art. 22 

§ I' 

.§2' 

§ 3º ~ 

, 
§~o 

Art. 23 

Art. 24' 

conclusãO' de curSo dê pós·graduBção Stricro Sensu nos níveis de mestrado e/ou <loutorado cm sua 
) . . 

área de atuação o.u correlata. ' . . 

Contarão, para cfcilri . de C\.'O!ução na carreira por titulação, 
regulomcritados por órgão oficial · e/Ou cOmpctcntc, aprovados 
Descrivo\vimen.to _Funcional (CDF) 

os cursos devidamente· concluídos, 
e homologt1dos pc;a Comissão dé 

-. 
• . ·c·apltulb 1v 

Do Programâ de Capacitação, Aperfeiçoamento'• EduCRÇão.Pre»idenciAri1 (PCAEP) . 

Cabcrà~a Divisão Administrativa da Fundação de l>revidênc.ia dos Servidores ·Públicos Municip~i's Efetivos 
de Rauru - FUNPREV, a organi1.ação, o planejamento, a· prÜmoção e.o controle dos cursos O_U programas de 
capacitação, buscarido parcer_ias e Ícali1.ando os_ convênio:'i ·necessários, vioculàndo a realizaçao da~ 
qualificações ao melhor funcioOamento, dentrO dos interstícios estabelecidos, assegurando a todas as 

- categorias funcionais, a oportunidade de participação. 

O Programa ~e Capacitação, Ape~fejçoainento ~Educação Prcviden~iária (P(AEP) tê~ como objCtivos: . . . 
.•) 

b) , 

e) 

ConsCicntizar o Servidor para a relevância do seu Papel no serviço Público e no serviçó 
pre'videnciârio; 

Preparar o Servidor para dcse.nvolvcr-se na carreira; objetivando seu cngf!jamento. no plano de 
- dêsenvolvimento organi?...acional no âmbito da Fundaçâo de PI-evidência dos Servidores. Públicos 

Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, dos demais órgãos da Administração Pública Dir.eta e 
Indire·1a, bem cómo, no âmbito dos outros Pod'eres;-

Pfo"movcr o desenvolvimento intCgral desde a alfabcti7.ação até os mais altos níveis de educação 
fonnaL · 1 

A participação no Programa de Capacitação; Aperfeiçoamento e Educação Pre\•idenciária (PCAEP).sen'l 
franqueada· a·· todos os servidores público·s. municipais efetivos da Administraç.!o Üireia e Indireta do 
f\~unicipio de Bauru; bem como, de Cãrriara Municipal dC ~auru. · 

A rcgulamcntáção do Programa de Capacitação, APcrfciÇoamento e Educa~o Previdenciária -(J>CAEP) será 
realizada através de Resolução do Conselho Curador da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais E~etivos de ·Bauru - FUNPREV. · 

Todos os cursos de aperfeiçoamento' ministrados no âmbito do Programa de Capacitação, Aperfeiçoamento e 
Eduêaçao Previdenciária (PCAEP}, poderão ser utili1..ado·s na Progressão por Qualificação Profissional 
(PQP). . ' 

TITULO V 
Dll Gestão do Plano, da Comissão de Dfsenvolvimento Funcional (CDF) 
· ., Capltuio 1 

Da Gestão ~este Plano 

Compete ao Conselho Curador da Fif.ndaçao de Previdência dos Servidores Públicos MuniciPais Efetivos de 
Bauru - FUNPREV decidir propostas de modificações ou regulamentos suplementares deste plano, propostos 

·pela Presidência da FUNPREV, após manifestação da-CoÍnissao Interna de J>olitica de Administração e 
Remuneração da FUNPREV {CIPARF). ' 

CompctC a_ Presidêricia da Fundaçao de Pre\·idc!ncia. dos Sêrvldores Públicos Mu_nicipais Efetivos de Bauru -
FUNPREV: . ." • · . . . • · . 

1 • '. . : 
Autori1.ar e Promover.a reali7.açao de concurso· público e' se_us atos para provimento de cargos 
efetivos nâ FUNPREV; 
• • • 7 

' . 

J 
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PREFEITURA M·UNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO· 

.. 
Ref. Lei n' 6·.00611 O 

Art. 25 

§ Iº 

§ 2º 

An. 26 

Art. 27 

II - Promover e executar programas de desenvolvimento de recursos humanos. cm bcncílcio dos 
servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo C de provimento de livre non:icação e 
Cxoncração. 

·Capitulo li 
Da Comissão de Desenvolvimenio FunciOnal (CDF) 

Compete à Comiss!!O de Descnvolvimcnlo Funcional (CDF), acompanhar. em parceria com a Divisão 
A.dministrativa da Fundaça.o de Previdência dos Servidores PUhlicos' ~1unicipais Efetivos de Rauru -
FlJNPREV. o processo de implantação e desenvolvimento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários· PCCS, 
cm suas diferentes' etapas. · · · 

A CómissâO de Desenvolvimento Funciorial ·(CDF) da Fundação de Previdência doS_ Servidores Püblicos 
Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, scrâ composta por representantes de cada uma das Divisões da 
FUNPREV e da Procuradoria Geral, possuindo~ seguintes competências: 

1- Av~liar a d_ocumen1ação dos· servidores encaminhada para ,evolução na carreira, através ·de 
rcqucri_menlo protocolado, co·m base nos crilériOs de cvoluçlo conslantes nesta Lei; 

· II - Prestar in_foniiações a autoridades competentes sobre os recursos iínpctrados pelos servidores; · • · 

Ili - Elaborar os cr.itérios para a avaliaçao ~e desenvolvimento do servidor; 
•. 

IV - Emitir pareceres conclusivos,.rcla1ivos à evolução na cafrcira a respeho da aceitação ou recusa dos 
títulos para a c.Onccss:l.o de progressão e promoção do Programa de A vali ação de Desempenho e 
DeSenvolvimento (PJ\DÓ), preservando-se às partes. os prâzos tccursais·cstabclecidos ~a legislação 
v1gcn1e; . 

• V - Acompanhar, orienlar e assessoràr, quando necessário, a reali7..açâo de concursos públicos para 
pro.vimcn10 de cargos abrangidos por este Plano de Carg~s. C!irreiras e Sal~ios - PCCS: 

VI - Acompanhar a implantação e manutenção deste Plano de Cargos, Carreiras e'Salârios - PCCS. 

A Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF), no prazo _de 30 dias após a promulgação desta lei, 
~laborará o regulamento do Programa 4e Avaliação de l)esempenho e J)esenvolvimcnt9 

TÍTULO VI 
Do Quadro de Pessoal, das_Jornad~s de Trabalho, da Integração t Enquadramento t da Grade Salarial 

' · Capitulo 1 · 

. ' 

. Do Quadro de Pessoal 

o· QuadrO .de Pessoal dos servidores da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efc1ivos de Bauru - FUNPREV é composto pelos cargas de provimento cfelivo. conforme quantitativo 
definido nos anexos X, XI, XII, XIII, XIV e,. XV, devendo a lotação ser· estabelecida de acordo com a 
necessidade do serviço. 

Capitulo li 
Das Jornadas.de Trabalho 

Seçllo 1 
Da Jornada Básica 

Çom cxccçao das áreas discriminadas no anigo .28, fica cstabs_lccidajornada básica de 40 horas· semanais para 
os titul_~rcs Constantes das áreas discriminádas nõs· anexos X, XI, XII, XHI; XIV c·XV da presente lei. 

Seçllo li 
Da~ Jornndas Básicas e Especiais 

8 

,. 



•• 

• 

.. 

/ ,:,oc~;:23IJ~ 
. -~!0.:1•.$ -----1:1-"L._ i 
. .\:. . . .. . -. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DESÃO PAULO 

.. -
Ref:Lci nº 6.006110 

Art. 28 Os titulares· do quadro de cargos efetivos discriminado$ nas áreas a seguir, ficam subme1idos a uma das 
s~guintcs jornadas de trabalho: · ... 

1 - Joma_da básica de 30 (trinta) horas semanais. Para os titulares dc .. cargo nas áreas de: Auxiliar cm 
Saúde, Procurador Juridico e Assistente· Social.-

1,1 - Jornada básica de 12x3"6 (do;c por trinta e seis) horas, para os titulares dc'cargo nac; áreas de: Vigia; 

Jornada básica de 20 (vinte) hor<l:-'i semanais para os titulares de cargo nas ârcas de: .Esp.c:cialista cm 
Saúde - Médico. 

III • 

Art. 29 Os scr\·idorcs .discriminados nos inciso:S e III dÔ artigo anterior. que vcilhâm a optar pela jornada .. 
suplementar, cnquanlo esta pcr~urar. terão um acréscimo proporcional no vencimento, a ser calculado sobre o 
respectivo e enlâo salário base Por eles percebidos. · 

\ 

'Parágráfo único Mediante au1orização formulada pela Presidência da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos· 
Muriicipais Efeti\o'OS de Bauru - fUNPREV, havendo conveniência para a Ad'ministração, o servidor 
admilidÓ para o cumprimcnlo das jornadas de trabalho de 08 (oito) horJ..'i diárias óU 40 (quarenta) horas 
semanais, -podcrâ, çumprir jornada de 06 {Seis) horas diArias ou 30 (frinta) horas semanais, percebendo nesta3 
ci_rcunstânctás rcmuncraçã~ proporcional a 'redução da jornada. " ·. . · • 

Art. 30 ·. 

·Art. 31 

Art. 32 

§ 1 o f 

• 1 

Üs titulares de cargos de pr.ovimento efetivo com jornada bâ~icà e especial, enquanto no exercício'de cargo de 
· livre nomeiiçao e cxoneraç3o_Ou função.de confiança, ficarão sujeitos a jornada básica de 40 (quarenta) horas 
sem~a~s. podendo 'fazer opção pela rcmurleraçãO do Cargo de provimento efetivo. · . . 

As jornadas de'trabalho. básicas oU especiais, de que trata esta lei, tém a'i seguintes correspondências: 
- ' . .. . . . 

1 . Jornada especial d.e 20 (vinte) horas de trabalho semanais: a prés!ação de 4 (quatró) horas diárias de. 
.trabalho ou subdivididas cm no minimo 3 (três) diá.'i da &emana; 

li - Joi:nada especial de 30 (trinla) horas de trabalho semanais: a prestação dç 6 (seis) horas diárias de 
. trabalho; 

Ili -~·Jornada especial de 36 {trinta e seis) h·oras de .trabalho scma~ais .ao cumprimento e~ Jornada de 06 (-seis) 
e 12 (doze) horas diária.'; 

IV_ - jornada bá'iica de· 40 (q~areota) horas de. trabalho sc·~anais: a· prestação· de 8 (oito) hora'i 'diârias de 
trabalho. , . 

. . · Seçllo III 
Do Ingresso e 110 DtsligarTiento. das Jornadas Especiais"de Tr11balho 

O ingresso nas' Jornadas Especiais e·suple.mcntares de Trabalho de que tratam e;ta lei dar-se-á por.solicitação 
do in1eressado oU disponibilidade -de carga horária:. mediante anuê.ncia do requerente e da Presidência da 
Fundação de Previdência dos Servidores PUblicos Municipais Efêiivos de Bauru - FUNPREV, ficando o 
defcrifl1ento.condicionado a necessidade e a.o interesse público. 

A p,c:fmanência na jornada especial de tr!!balho previs1a nesta lei será ·de, no n1[nimo, 1 {um) ano, ressalvadas 
as _hipóreses. abaixo: 

. , -. 
li -

Ili -

~ . . . 
Em razão de nomeaçâo ou designação para o cxerc_lcio de cargo de livre nomeação e\exoneraçao: 

Em rat.Ao de remoção ou transferência de setoÍ; 

~m ra7.llo de af~stamento pára outros órgãos ou c_nles·da Administração Pública: direta ou indireta, 
de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, e dos Muhicipios, 'inclusiVe do Município de 
Bauru; . 

: . 9 
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PREFEITURA MUN_ICIPAL DE BÃ·:-:u~R~u~· ~ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

.. 
Rcf. üi n' 6.00611 O 

§ 2' 

.IV-. A qualquer tempo, poÍ conveniência da Administração. quando não mais se configurar a situação 
·quê ensejou a soliCitaÇao do servidor. 

Não poderão rc3iiza! jomadã suplementar os scrvidc;>res efetivos . com restrição de atividades, em 
disponibilidade ou cm adequado aprovci\arnento em função similar, 'nos termos da legislação vigente. 

§ 3° • . Para cumprimento da jornada suplementar. será definida mediante portaria-da Presidência da Fundação de 
Prcvidê_ncia do_s Servidores Públicos MuniCipais ' Efetivos de Bauru - FUNPREV, desde- que haja 
di~ponibilidâdc financeira e terá vigência somente a partir de su~ expedição: .• 

Art. 33 

§ 1º 

1 

§2º 

§3' 

§ 4' 

Art. Í4 

Art. 35 

§ 1º 

§2' 

§3' 

• 

, • Capítulo Ili 
Da Jntegr~ção e Enquadramento 

A integração dos servidores ocorrcrâ cm conformidade coiTI o Art 8º e seus respectivos inciso·s . :~ -

No processo de-enquadramCnto. observar-se-â a correlação existente entre o .cargo ocupado cm data anterior à 
vigência desta lei e o Cargo do plano · 

Por,ocasião do enquadramento, o setor competente expedirá lictia correspondente informando a nova si1uação 
funcional do Servidor. inclusive a pecuniária, Cabendo recurso no prazo de 30 (trinla) dias. Findo o prazo. 
dar-se-á ciCncia da decisã~. ao servidor, retomando-Se ao Pra7.o inicial para escolha por .parte do mCsmo 
quanto a opÇão para integração ao· nõvo plano; 

1 - No mesmo. prazo previsto no "caput" ·deste parágrafo, o servidor público deverá se manifestar 
cxprçssélf!'lentc quan10 a recusa da sua integraçãp no novo plano. 

li... Decorrido referido prazo.- sem manifestação expressa do servidor, será este' integrado no . novo 
Planó, na situaçao funcional informadâ na ficha de enquadram·cnto. · •· 

O servidor que ~e encontrar afastádo por motivo de doença, féria....; e outros,_ o prazo_.consignado n~ § 2º deste 
artigo será computado .a partir d~ data cni que reassumir suas funções; 

·o servidor-que não possuir habilitaçãÔ cXigida para a eliissc no novo cargo, sc'rá enquadrado ~o nivel da 
respectiva ·classe, p·assando a ter direito à promoção funciorlaJ, somente, a partir da data cm que comprovar 
habilitação necessária à investidura do cargo . 

. , . . 
Para os concuisados, empossados a partir"da promulgação desta lei, aplicar-se-á o nivel de \lencimento inicial· 
para o cargo e classe cor:n:spondente à função a que se CJ.!ldidatoll. · · 

Os atuais tit~larcs de cargos de provimen10 efetivo sea'l.o primci~arriente enquadrados, nCstc Plano. de Cargos, 
Carreiras·e Salários na C<\ífeira conforme disposto ho anigo 8ª c anexo IX, median1e contagem dé tempo de 
cfe11vo exercício na carreira 'na qual se cncontrdva no plano anterior, 1nst1tu1do pela Lei Mun1c1pal nª 3 373, · 
de 29 de julho de l .991, apurado até a daca da publicação da presente L~i. no lliário 'oficial do ~~unicipio .. 
sendo que o tempo de efellvo cxérciCio na carTeira corrcsponderà ao irltemivel da classe a qual o cargo foi 
c_nquadrado. 

O enquadramento pre..,·isto neste artigo será re~li7.ado, exclusivamente, para os fins de integração dos 
servidores efetivos nas carreiras de que trata esta lcL 

Após 12 (do1.c) meses da implantação deste Plan9 de Cargos. Carreiras e Salários,· o servidor com mais de 05 
(Cinco) anos de çfetivo exercício na carreira, poderá, mcdiãnte apresentação· de 'certificado de conclusão de 
cursos na área de atuação, cbnformC di~posto nos ar]igos 19. 2Ó e il, que nao tenham sido Útilit.ados como 
requisitos para-o devido ingresso no cargo efetivo, concorrér à promoção para classe imediatamente superior. 

A<:. progressões horizontais e pi-o'moçõcs verticais que fizerem jus ·os servidores efetivos. scrao ealculadOs a 
partir da referência em que foram enquadrados . 
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PREFEITURA MUNICIPAL~ BÃlJR i . 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Rcf. Lei nº 6.00611 O 

·An. 36 

• § 3º . 

• 

Art. 38 

Art. 39 

Os certif'icados apresentados .Para·· enquadramento inicial e· ou evolução na carreira não poderão ser. 
reaprêsentados, cxcctó para fins. de -concurso público, sob pena de nulidade do_ at'o administrati~o que 
conccdcU a evoluça·a indevida na carreira, bem como a élcvohJção dos valores· percebidos. 

Cap°itulo IV 
Da Grade Salarial 

Ficam _instituídas as ·gradc's salariais das carreiras do. quadro de cargos efetivos. conforme Anexo VIII; desta 
lei. 

Na composiç3o das Grad_cs Salaria_is dos servidores efetivos, o~scrvar-Se-á. scmP..!;c; no 1ní~imo, o percentual 
de 1 % existente Cntrc o valor de cada intcmivcl e a que lhe for im_cdiatamente subscqUcntc e de 15°/o entre as 
classes "C", "8"' .e "A'' · · · • 

Os serVidofes de cargos de provimento efetivo que forem designados para cXcrClcio de função de ccinfiança . 
de. Diretõr de. Divisao percébcrao· o vencimento correspondente a referência C27 da grade salarial dos 

' TécnicoS ~ unia gratificação de 35o/o da mesma rcferéncia. salvo se optar pClo vencimento do cargo efetivo, 
onde lhe será devido apenas a gtatificação mencionada. •. 

o's scrvidore~ de cargo_s de provimento cfctiv~ Que for~m dcsigniidos para cxcrciciO de função de Confiança 
de Chefia ou Encarregatu_ra, farao jus a um.a gratificação correspondente.a 20~1o ou IOo/o. {vinte ou dez por, 
cento). respectivamente, do verlcimento de seu cargo efetivo . 

Os valores das grades ~Jariais serão reajustados a partir· de janeiro de 2.010 sofrendo a~ correções e 
· valoriza.ções concedidas aos servidores. ~emprc-ná. mesma data, nos tenno's da legislação especifiCa. 

TITULO VII. 
Da Implantação do·Plano de C1Ígos, Carreiras e SalÁrios 

A implantaçao do plano de que trata esta lei, far-~e-á cm três etapas. cm confonnidade com o que segtic: 

1 • 

li . 

. . 
O cnquadramentO irlici31 dos servidores n~ prcscn.tc lei dar-se-á de acordo com o Anexo JX. com 
b~e na c.scolariêtadc exigida nci cargo que o servidor ocupar na ~ata da vigênci~ da lei; 

A impicrÍientação da Progressão por Qualificação Profissional (PQP), d.Ú-sc-á de acordo ~om os ' 
titulos e ou certificados apresentados a partir da data da vigência desta lei, sendo que a vantagem 
decorrente des~a progressão se d~rá a {lartir do cumprimento do estágio 'probatório; 

III - A implantação da Progressão por Mérito Profissional {P1'.1P). no prazo de· um ano, através' do 
Programa de Avaliação de Desempenho c·Dcscrivolvimcnto, sendo que a vantagem dccorrc..'Tlle 
dessa progressão se d~rá a partir do cumpri~cntO do estágio probatório. 

TITULO VIII 
D11s transformações, das ext~nç6es e das criações de cargos efetiVo~ 

Para dar ple·na execuçao ao Plano de Cargo's, C~ciras e Salário, e manlcndo Seus atuais ocupantes, ficam' 
transfonnados os seguintes cargos .efetivos: 

1 • 
. . . de AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO .cm AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E 

SERVIÇOS· AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO; 

II · de 'ASSISTENTE SOCJAL 1 cm ESPECIALISTA ESPORl'IVQ. CULTURAL E SOCIAL 
ASSISTENTE SOCIAL; •. 

Ili . 

• 

de ASSISTENTE SOCIAL li cm ESPECIALISTA ESPORTIVO. CULTURAL E SOCIAL 
ASSISTENT~ SOCIAL; 

11 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÂO PAULO 

Rcf. Lei nº 6.006/1 O 

.de AÚXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO cm AGENTE EM GESTÃO .ADMINISTRATIVA E 
SERVIÇOS· AUXll.IAR DE ADMINISTRAÇÃO: 

V· de.AUXILIAR.DE ENFERMAGEM II em AUXILIAR PE SAÚDE; . 
. VI - de CONTADOR em ESPliCIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -

CONTADOR; 

VII· de ECONOMISTA 1 cm ESPECIALISTA EM.GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
ECONOMISTA: 

VIII - de ECONOMISTA II cm ESPECIALISTA EM GÜTÃO ADMINISTRATIVA E SIÔRVIÇOS -
ECONOMISTA; . . 

IX - de MÉDICO 1 em ESPECIALISTA EM SAÚDE - MF.DICO 

. X. 

XI· • 

XII -

de MOTORISTA 1 cm AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE -
MOTORISTA:· 

de MOTORISTA II cm AGEN'°i-E EM MANUTENÇÃO. CÚNSF.RVAÇÃO E TRANSPORTE -
MOTORISTA; · . . 

de OPERADOR DE COMPUTADOR 1 em AGENTE EM'GESTÃO ADMl)'ISTRATIVA E 
SERVIÇOS' OPERADOR DE COMPUTADOR; · 

XIII· • de PROCURADOR JURÍDICO 1 cm ESPECIALISTA DE GOVERNO PROCURÃDOR 
JURÍDICO; 

XIV.- de PROCURADOR JURÍDICÓ II em ESPECIALISTA DE GOVERNO - PROCURADOR 

XV-

XVI -

XVII -

XVIII - · 

XIX -

JURÍ_DICO: •· . 

de SERVDITE' DE LIMPEZA 1 cm ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRA1'SPORTI~ - SERVE1'TE DE LIMPEZA; . ,. 

de SERVENTE DE LIMPEZA II cm ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO. CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE· SERVENTE DE l.IMPEZA; . 

. de TÉOHCO DE ADMINISTRAÇÃO cm TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
SERVIÇOS - TEC1'1CO DE ADMINISTRAÇÃO: · . 

de VIGIA 1 cm ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS- VIG/A; 

dê VIGIA II cm ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS- VIGIA: 

Art. 40 Ficam cxºti~ios os cargos efetivos abaixo, -<:enforme an·cx~. XVI: 

. \ 

1 - O 1 (um) cargo efc1ivo de.AUXILIAR DE ENFERMAGEM I; • . . 

II - 01 (um) cargo cfc1ivo de M~DICO II; 

III - . OI (um).cargo efetivo de AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE· 
. MOTORISTA;, 

IV - 01 (um) cargo efc1ivo de.OPERADOR DE COMPUTADOR II; 

V··, OI (um) cargo cfe1ivo de ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA· E StRVIÇOS · 
VIGIA; . 
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PREFEI_TURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO .. 
.Ref. Lei n' 6.006/10 

An. 41 

. . 

Art. 42 

' 
§ !' 

An. 45 

An.46 

. . . 
Ficam criados .os cargos efetivos abaixo. em conformi~adc êom os anexos IV e V; da presente lei; 

1 • 04 (quatro) carg~s elCtivÕs de AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
· AUXILIAR DE A_DMINISTRAÇÃO; 

· 11 • OI (um) cargo efetivo de TÉCNICO EM GESTÃO ADMl>llSTRATIVA E ºSERVIÇO~ -
PROGRAlvlADOR EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. 

TÍTULO IX 
Das Disposições Gerais 

• O regime jurídico dos servidores públicos municipais da Fundação d~ Previdência dbs' Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de BaurÚ - FUNPREV será o regime estatutário previsto na Lei Municipal n.º 1.574, de 
07 de maio.de 1.971 c/c o an .. 1' da Lei Municipal n' 3373. de 29 de julho de 1.991. 

Aplicam·sc riO que couber aos servidores tja. Fundação de Previdência dos Servidórcs Públicos Municipais 
·Efetivos de Bauru - FUNPREV. as disposições con11das has Leis Municipais n• jJ73, de 29 de julho •de 
1.991, n' 3.781, 21 de outubro d.e 1.994. n.'4.225.'dc 18 de junho de 1.997, n'~ 706. 31 de julho de 2.001, 
n' 5365, de 16 de maio de 2.006, n' 5.524, de 28 de dezembro de 2.007 e suas ultcríores,'alteraçôcs . . . 
O y.alC Compra, instituldo através da Lei Municipal nº 4.225, de. 18 de jUnh.o de 1.997, fica estendido aos 
servidoreS.ativOs, inativos e Pensionistas, bem como aos estagiários e legionários 'mirins do quadro de pessoal 
·da Fundação de PreVidência dos Servidores Públiros Municipais Efetivos q~ .Bauru - FUNP.RF.V 

. Todas ºas van1agens pecuniârias.~bem como cventuaiS direi.tos e dcVeres estabelecidos pela Administração 
Direta a seus respectivos servidores, ·que não demandem alteração- na presente lei, ficam au1omaticamente 
estendidos aos-servidores da Fundação de Previdência dos Serv.idores Público;; f\1unicipais Êfetivos de Bauni 
- FUNPREV.. . < . 

A reposição anual das perdas salariais do perlodo anterio;, no âmbitÜ da ·Fundação de Previdéncia ·dos 
Servidores PUblicos Municipais Efetivos de -Bauru - FUNPR.EV, salvo disposição .cm contrário e observado 
o disposto no an, 54 desta lei, seguirão os irÍdiCcs aplicados .para os servidores PUblicos muniCipais efetivos. 
da Adminis1raçao _Direta do Municlpio de Bauru 

Os valores deVidos pêla fundação de Previdência do"s S~rvidorcs Públicos Municipais Efetivos de Bau~ - · 
FtiNPREV, quanto aos· gastos -previstos nos parâgiafos anteriores, serão-· custeadós dentro do limite 
estabelecido para a Taxa de Administração, prevista na Lei Federal nº 9.717, de 27 de noveinbro de 1-998 e 
Lei Municipal n' 4.S30, de 17 de maio de 2.002 

' 
· . A estrutura da Fundnçâo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Rauru - Fl.JNPREV 

fica constituida na forma dos·AneXos XVIII e XIX desta Lei. 

Aos servidores abrangidos pela presente lei sao _assegurados os adicionais por tempo Çc .serviço, denominados 
."bi~nio" e "sexta pru:te". nos termos da legislação vigente. 

'Ficam.asscgtiradas à<> acumulações de·cargos da- p;csen1c.JCi, desde que atendam à~ normas estabelecidas nâ 
.Lei Municipal nº .5.795,. de 22 de-outubro de 2.009 e evcntu<lis alteraçoés. combinado CO!fl o .an. 37 da 
Constituição Federal. .... • 

Ficam ~seguradas aos scrvidores.ab~angidos po: esta· Lei, as normac; contidas nos anigos 86, 86A e.87 da Lei ~ ' 
Orgânica do MuÕicípio, e eventuais alterações. ~ . ~ · ' 

Jmedialamente. a. partir d~ vigência 'desÚi lei. fica~ extintos, ex~lu~ivamentc, aos .servidores da FundaÇao de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivosº de Bauiu · · FUNPREV, os pagamen10S do 
Adiciona_! de Telefonista e V.igilância: do Adicionãl de Área Mecânica ·e Afins; dil Produtividade dos 
M.otoristac;; da Gratificação d~s Procurâdorcs Jurfdicos; e do Adl~ional Especial dé" Saúde, aos médicos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BÃfJRlJ~ 

°ESTADO DE SÃO PAULO 

Rcf. Lei nº .6.006/ I O 

Art. 47 Ficam incorporado~ a titulo de vantagCm pessoal. os adicionais, gratificações e produtividades; exceção fcila 
ao Adicional EspcciaJ·dc·Saúde, mencionados no art 46, na proporção de l~·o (um trinta avos) por ano de 
recebimento. "' ,· 

Parágrafo _único. bs servidores que possuircm van_tagcm pessoal, concedida an"tcriormentc, ficarão acrescidas a vantagem 
pessoal referida no "caput". deste anigo. 

Art. 48 Ncnh_um· servidor abrangidô pÜr esse Plano de Cargôs. ~arreiras e Salários - Pccs. fiWá com vcncimcnt~'i. · 
infc.riores 11os recebidos no último mês anterior à vigência desta lei. sendo incorporadas as eventuais 
diferenças a titulo de v"antagens pessoal 

Parágrafo único. As remunerações obtidac:; a titulo de vantagem pessoal adquiridac; antcÍionnente a esta lei e as previstas nest_e 
Plano de Cargos, Carrcira.s e Salários - P\CS, serão re~justada_s no mesmo· fndiêe de correçào a~ual·atribuido 
a grade salarial deste plano, de acordo com a legislação espccllica. . ·· 

Art 49 

• 
Parágr;ifo. único'. 

Ait. 50 

Art. 51 

Art. 52 

Ait. 53 

Art. 54 

'1,. 

~ .. . . . 
Fica a Fundação de Previdência dos ·Servidores Públicos Municipais Ef~livos de Bauru - FUNPREV 
autorizada· a iiproveitar, para provimento dos cargos na fonna dcst.a lei, os candidatos remanescentes 
aprovados cm concursos públicos cujo prazo de validade eslcja cm vigência. na da.ta da.publica"ção desta lei, 
reali7..ados para.cargos an1crionncnte correspondentes aos constan·tcs nos Anexos 1, 11, Ili, IV, V, V.J e \dl e 
suas respectivas g~ades salariais, ·concedendo aos mesmos no ater da npmeaçao e poss.e, a opção dó artigo 33 . 

O aproveitament9 a "que s'c refere este artigo· dar-se-á, obrigatoriamente, no cargo reenquadrado. observada a 
área, atividades técnicas, auxiliares e esp·eeialidades, co"nforme o caso, de acordo coffi o Anexo· IX des~a_ lei. 

O ''caput" dO art. 8.0
, da Lei _nº 4.830, de 17 de rriaio de 2.002, pac:;sa a vigorar com a Seguinte.r~daçao 

' "Art. 8º "'Os membros do Conselho Curador e do Con.selho Fiscal perceberão o equivalente a 01 (um) piso da 
classe "C", intcmivel ''1", do cargo de auxiliar, da grade de· salários"basc da Fundação de 
.Previdência dos s·ervidores Públiços ~unicipais Efetivos de ílaUru - Fl}NPREV e· não poderão se• 
afastar de suas funções originais. ~Ivo· para o período necessário destinado a realizar diligências, 
cStUdos e reuniões no dcSemr.cnho das sua.~ atÍvidadcS de Conselheiros previstas nesta lei." (}.;R) 

O parágrafo 1° do art. 8°, da Lêi nº 4.830, de 17 de maio d~ 2.002,·p_assa a vigorar com.a seguinte redação: 

"§ 1 º O Presidente da FUNPREV se afastará da-; ~uas funções or_igi.nais com todas as vantagens do cargo 
e receberá illém de seus vencim_cntos nonnais, que ficardo a cargo do órgão de origem do Scrviçior: 
uma gratificação equivalente a 04 (quatro) pisos da classe "C", intcmível "I", ·do cargo de auxiliar. 
da grade de salários base da Fundaçao. de Previdt!nr.:ia- dos Servidores Públicos Municipais Efetivos 

·de Bauru - FL'NPREV, que ficará a cargo da FlJNPREV." (NR) · 

Havendo alterações ·nas tabelas de vencimentos e no Piano de cargos, carr~iÍ-Js e salários da Administra'çào 
Direla, que afetem cargos e carreiras equivale"ntes existentes n~ 1-;undação de Previdência dos Servidores 
Públicos tvtunicipais Efetivos de Bauru·- FUNPREV, havcr4 de ser observado o art. 161. da Lei Municipal nº 
4.830, de 17 de maio de 2.002, compet.indo a Con1issão Interna de Politica de Administração e Remuneração 
da FUNPREV (CIPARF) os estudos pcriincntes para a el~boraçao de Projeto de Lei tendente. a promo"·e.r ao:; 

, me~ll'las alterdçõcs preconizadas pela .Administração Direta, -na presente lei, observando-se as disposições 
legais e as competências pertinentes aos re.feridos aios. 

A [un~ação de PrCvidêrlcia dos Ser"·idores Públicos Municipais Efetivos de B_auru - FUNPRF.V podt:rá 
instituir prograrna de premiação a ptodutivida~c que será fei.lo mediante lei cspe.cílica 

~s omissões desta lei serão supridas p_ela Lei MuniCipal nu 3,.373, de 2~ de julho dC 1.991 (Regime Jurídico 
Unic()) e Lei f\~unicipa_I riº 1.574, de 07-de maio de 1.971 (Estat~to dos Servidores Públicos Municipais). 
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. . 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE.SÃO PAULO 

' .. 
Rcf. Lei n' 6.006/.I O 

Art 55 

Art. 56 

AS despesas dccorrenteS desta. lei corTcrao à conta das dÔtaçõcs do Orçamcn!o vigente da Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru_ - FUNPREV,- s~plemcntadas. se 
necessário, observando-se os recursos.originados na· Taxa de Adminis1raÇão prevista nos§§ 4° e 5°, do·art. 
43, da Lei Municipal n' 4.830, de 17 de maio de 2.002. · 

' ' A Partir da· vigência desta.lei as regras constantcs-dós artigos 70 a 83-c 87 a 90 da Lei Municipal nº 1.5?4. de 

·. ~ . 

o7 de maio de 1. 97 l: o antgo 12, o artigo 13. ·º artigo 14, o artigo 16, o artigo 17, o artigo 18, o "artigo 19, o 
artigo 20, o artigo 24,~os inc-isos 1e111 do artigo 27, o artigo 28, § 1.0 e incisos'! a 111, o inciso.VIII, do artigo 
31, o ártigo 39, o ãrtigo 41, o "artigo 42. o artigo 44, o artigo 45, o artigo_ 49 e o artigo 50 da Lei ~1unicipal nº 
3.373.'de 29 de Julho de 1.991; a Lei Municipal n' 3.654, de 09 de dezembro de 1.993; a Lei Municipal n' 
3.746, de OJ ·dc Julho de 1.994; a Lei Municipal n'.3.922, de 17 de agosto de 1.995; a Lei Municipal n' 
4.050, de 29 de março de 1.996; o inciso VI, do an. I .',da Lei Muoicipal n' 5.387, de 28 de agosto de 2.006, 
não se.aplicam aos scrvidbres municip.ais da Fundação de Previdência dos sc·rvidorcs Públicos MunicipaiS 

.• 

Efetivos de Bauru. • 

Parágrafo único. A paÍtir da vigência dcSta l,ci, os servidores abrangidos pela mcsmâ.. deixarão de sc.r contemplados pclri.art. 
3°, da Lei Municipal n' 5.895.·de 14 de abril de 2.010 · 

Art. 57 Es1a lei entra cm vigor cm:O l dc'janciro de 2.01 1. 

Art. 58 Ficam e><Pressamente 'revogadas ~' Leis Municipais nºs 4.998'. de OS de ago~o 'de 2.003 e, l.4.89. de 08 de 
novembro de 2.007. · ' · 

Bauru. 16 de dezembro.de 2.010.' 

·.· . ' 

• 1 

Projeto de iniciativa dó . 
PODER EXECUTIVO 

· Registrada no Dcpanamen10 de Comunicaç.ao e D.ocumentaçao-da Prefeitura, na me"sma data . 

. . 
'. 

" 
•. .. 

.15 

• 

.. 
.· 








































