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PREFEITURA MUNlCijPAL DE BAU~U 

ESTADO DE SÃ d PAULO 

LEI Nº 6:176, DE 03 DE JANEIRO DE 2.012 
Mantém-se os subsídios [' nstituídos por Lei do 
Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e dos 
Vereadores da Câmara M nicipal de Bauru para 
a legislatura de 2.013-2.0~6. 

. . . -
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAlJRU, n s termos do. art. 51 da Lei Orgânica ·do 

1 J 
Município de Bauru, fai saber que a Câmara Municipal aprovo 

1 
e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

' Art. 16 

Art. 2° 

Art. 3º 

Art. 4° 

Art. 5º 

- J 
1 I • 

Ficam-mantidos os atuais subsídios mensais d~ Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários 
Municipais, para a legislatura 2.013-2.016, instituído pela Lei nº 5.214, de 13 de dezembro 
de 2.004, alterada pela Lei nº 5.573, de 18 de abril de 2.008. 

• • 1 

,, ' 

· Fica mantido o atual subsídio mensal, de form~ única, dos Vereadores à Câmara Municipal 
de Bauru, para a legislatura 2.013-2.016, institpído pela Lei nº 5.522, de 27 de dezembro de 

· 2.007, alterada pela.Lei nº 5.708, de 29 de dezembro de 2.008 e Lei nº 6'.034, de 18 de 

março de 2.01 l. . _ 1 

Aos subsídios que trata esta Lei, fica permitido nos termos do Art. 37, inciso X, da 
Constituição Federal a reposição inflacionária Fnual. 

As despesas.decorre~tes da execução desta LJ:i serão suportadas pe;as dotações próprias no 
orçamento, podendo ser s~plen:entadas se necr ssário. ' -

Esta lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de. 2.013 e vigência até 31 de dezembrq de .. 
2.016. 1 

Bauru, 03 de janéiro 'de 2.011. 
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. Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Regfstrada no Departamento de ·comunicação e Documenta ão da Prefeitura, na mesma data. . . , ' 
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GI~I~DESO SAARAÚJO. ~-

DIRETORA DO DEPARTAMENTO ÚE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃ~O 
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