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PREFEiTURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTA.DO DE SÃO PAULO 

P. 14.245/J 1 -Ap. 4.325/J 1 (capa) 
LEI Nº 6.054, DE 18 DE ABRIL DE 2.011 
Reajusta vencimentos, salários, proventos, 
pensões e beneficias dos servidores públicos 
municipais. 

18 ABR 201' 

1 ENTRAD~ : 
1-lora_L?r:..2.!_{a).---.=---·-··.iJ 

O PREFEITO MUNICIPAL bE BAURU, nos termos d~ art. 51 da, Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sµnciona e promul~a·a seguinte lei: ' 

Art. 1° 

Art. 2° 

I 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 3° 

Em razão da não implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários . aos servidores ativos do 
Departamento de Água e Esgoto - DAE, ficam suas escalas salariais de yencimentós de 08 (oito) e 06 
(seis) horas diárias ou 40 (quarenta) e 30 (trinta) horas semanais, reajustadas em 6,02% (seis vírgula, 
zero dois por cento). • 

Pelo princípio constitucional dà isonomia, os proventos e pensões dos inativos dos ürgãos relaciqnados 
no Art. 1° da Lei nº5424, de 12.de fevereiro de 2007, não abrangidos pelos Planos de Cargos,"Carreiras 
e Salários, ficam reajustados em 6,02 (seis vírgula, zero dois por cento). 
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Enquanto não, implantado o Plano de 8argos, Carreiras e Salários aos inativos da Prefeitura Municipal 
de Bauru, do Departamento de Água e Esgoto - DAE e da Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais - FUNPREV, com direito a paridade, ficam os proventos e pensões reaj~stados 
em 6,02% (seis vírgula,, zero dois por cento). 
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*Vetado. 

Fica criada uma vantagem de ordem pessoal a .. ser· incorporada ~os vencimentos dos servidores 
munic!pais que tiveram-majoração salarial inferior a 6,02% (seis vírgula zero dois por cento): quando 
da implantação dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários-da Saúde e Administração. 

' Parágrafo único. O cálculo da vantagem pessoal referida no caput deste artigo será apurada pela diferença já recebida 

Art. 4° 

quando da aplicação dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários até ao ·limit'e de 6,02% (seis vírgula, 
zero dois por cento) sobre a remuneração do servidor. 

Fica criada uma vantagem de ordem pessoal a ser incorporada nos vencimentos de todos professores da 
Secretaria Municipal da Educação, que estiverem em exercício na data de início da vigência désta lei, 
no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Parágrafo único. A vantagem de ordem pessoal mencionada no "caput" deste artigo se estende· aos aposentados e 
pensionistas da Fundação de Previdência dos Serviêlores Públicos Munk;ipais - FUNPREV, com, 
direito a paridade. 

Art. 5° Fica prorrogado até fevereiro de 2.012, aos servidores municipais efetivos ativos do Departamento de 
Água eEsgoto - DAE e aos inativos dÕs órgãos referidos no'Art. 1° da Lei nº 5424, de 12 de fevereiro 
de 2007, exceto aos abrangidos pelos Planos de Cargos, Carreiras e Salários, o pagamento do abono 
não incorporável; instituído pelos Arts. 3º e 4° da Lei Municipal nº 5.737, de 06 çie maio de 2009. 

§ 1 o 

' § 2º 

. ' 
Os recursos referentes ao abono cohcedido aos inativos serão suportados financeiramente pelos órgãos 
empregaçlores, sençl9 que em relação aos inativos da Câmara Municipal de Bauru, referidos recursos 
serão suportados pela Prefeitura M.unicipal de Bauru, ·ficando desde já autorizada a Fundação de . 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais - Fl)NPREV - a efetuar, 'os respectivos pãgamentos, 
sendo que até fevereiro de 2.012 os órgãos empregadores ~epassarão a es~a Fundação, integralmente, o 
valor correspondente, com c,orreção )llOnetária, nos tern;iqs desta lei. 

Aos inativos e P,ensionistas abrangidos pelos Planos de CargÓs, Carreiras e Salários, nos térmos do que 
dispõe o art. 48, § 1°, da Lei nº 5.975, de OI de outubro de 2.010, art. 54, § 1° da Lei nº 5.950, de 02 de 

_ agosto de 2:010 e art. 51, § '1° da Lei nº 5.99,9,, de 30 de novembro de 2.010, fica assegurado, 
'precariamente, o abono instituído pela Lei nº 5.737, de 06 de maio de 2.009, que foi prorrogado pela 

Lei nº 5.895, de 14 de .abril de 2.010, até o efetivo reenquadramento, ocasião em que todo o valor 
recebido a este título, a partir da vigência desta lei, será deduzido dos proventos ou pensões resultantes 
qaquele reenquadramento. · 
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Ref. Lei nº 6.054/11 

§ 3º 

Art 6º 

Art. 7° 

Art. 8° 

Art. 9° 

O valor referente ao abono de que trata o parágrafo 2° deste artigo, não será suportado pelos órgãos 
empregadores, tendo em vista que serão pagos a títulq de adiantamento do pagamento decorrente do 
reenquadramento. ,. 

. . 
O vale-compra de que trata a Lei Municipal nº 5.323, de 26 de dezembro de 2.005, alterada pela Lei nº 
5.895, de 14 de abril de 2.010, passa a ter seu valor alterado para R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), a 
partir de 1° de abril de 2.011. ' 

Fica concedido todo mês de dezembro de cada ano; un:i pônus natalino, no valor de 1/ 3 (um terço) do 
vale compra, a todos os beneficiários da Lei Municipal ,nº 5.323, de 26 de dezembro de 2.005. 

As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pelas verbas próprias no orçamento vigente. 
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Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de.março de 2.011. 

Bauru, 18 de abril de 2011. · , 

) 

RICHARD VENDRAMINI 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

,. Projeto de iniciativa do 
PODER E)~ECUTIVO 

't' Registrada no Departamento d.e Comunicação e Documentação da Prefeituya, na mesma data . 

. . ~ck{ ~W\. Lt.~ol; 
ANDRÉA MARIA I:;íBERAJO 

RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE 
COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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