
ô 
Lc~~; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.203, DE 05 DE ABRIL DE 2.012 
Reajusta vencimentos, salários, proventos e 
pensões dos servidores públicos municipais. 

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. 1° 

§ 2º 

Art. 2° 

Art. 3° 

As escalas salariais de vencimentos dos servidores Públicos Municipais da Prefeitura Municipal 
de Bauru, do Departamento de Água e Esgoto - DAE e da Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais - FUNPREV, ficam reajustados em 6% (seis inteiros por cento), a 
partir de 1 º de março de 2.012, referente à reposição do período de março de 2.011 a fevereiro de 
2.012. 

Para·os bt:nefkios de aposeniaàorias e peasões, ccncedidos com,fündarnento no art. 7° c!a E.me!1da 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2.003 e arts. 2° e 3° da Emenda Constitucional nº 4 7, 
de 05 de julho de 2.005, o índice previsto no "caput" deste artigo será aplicado a partir de 1° de 
março de 2.012. 

Em observância ao art. 85, da Lei nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, combinado com o art. 1 S da 
Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho de 2.004 e com o art. 1° da Portaria IntenT1inisterial 
MPS/MF nº 02, de 06 de janeiro de 2.012 - DOU de 09 de janeiro de 2.012, ficam os beneficios 
de aposentadorias e pensões reajustados em 6,08% (seis inteiros e oito décimos por cento), a partir 
de 1° de janeiro de 2.012. 

As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pelas verbas próprias no orçamento vigente. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de março de 2.012. 

Bauru, OS de abril 2.012. 

AURICIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

' . 
RICHARD VENDRAMINI 

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Qocumentação da Prefeitura, na mesma data. 


