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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO 'DE SÃO PAULO 

., ~ 

LEI Nº 6.055, DE 18 DE ABRIL DE 2.011 
Reajusta o teto de remuneração e o valor de 
fa~e do vale-refeição dos servidores 1 

públicos municipais. 

18 ABR 2011 \ 

~NTRAD~· \ 
P.14.249/11 

I H ;{ 3 ~ 31 (il)-.---·---ora----·-

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

Art: 1° O teto de remuneração previsto no parágrafo único do art. 1° da Lei nº 5 .3 65, de 16 de maio de 
2.006, alterado pela Lei nº 5.895, de 14 de abril de 2.010 para fins de percepção do vale-refejção, 
passa a ser de R$ l .50o'.OO (mil e quinhentos reais). ' 

Parágrafo único. O valor mencionado no caput deste artigo retroagirá às datas das vigências dos Planos de Cargos, 
Carreiras e Salários da Saúde e da Administração para aqueles servidores que deixaram de receber 

Art. 2º 

Art. 3º 

'Art. 4º 

o vale-refeição em funçãó_das respectivas implantações. · 

O valor de face do vale-refeição de que trata o a'rt. 4° da Lei nº 5.365, de 16 de maio de 2.006, 
altêrada pelo art. 6° da Lei nº 5.737,.de, 06 de maio de 2.009, passa a ser de R$ 7,50 (sete reais e 
cinqilenta centavos). 

As.despesas decorrentes desta lei serão suportadas p~las verbas próprias no orçamento vigente. 

• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1 º de março de 2:011. 

Bauru, 18 de abril de 2011. 
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RICHARD VENDRAMINI 

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 11.525, DE 18 ABRIL DE 2.011  
P. 19.162/11 Regulamenta a Lei nº 6.055, de 18 de abril de 

2.011, que reajustou o teto de remuneração e o 

valor de face do vale refeição dos servidores 

públicos municipais. 

 

 

  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   Os servidores que, nos termos da Lei nº 6.055, de 18 de abril de 2.011, perderam o direito ao vale 

refeição em razão das implantações dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários da Saúde e da 

Administração terão direito ao recebimento do benefício, sendo que o valor correspondente será 

creditado no cartão magnético. 

 

Parágrafo único.  Referente aos meses de março e abril de 2.011, fica a Secretaria Municipal da Administração 

autorizada a apurar os valores já considerando o índice de reajuste que será concedido aos servidores 

Públicos Municipais, da Administração Direta. 

 

Art. 2º   Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Bauru, 18 de abril de 2.011. 

 

 

 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

MAURÍCIO PONTES PORTO 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

RICHARD VENDRAMINI 

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

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