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P. 12.503/13 

PREFEI;I'URA.MUNICIPAL l)E BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

.. 
LEI N' 6.334, llE OI DE ABRIL llE 2.013 
Reajusta ven'cimentos, salários, proventós e 
pensões e prorroga o abono salarial aos 
servidores públicos municipais. 

O pREFEITO MUNICIPAL DE BAURU,'.nos..terrnos do art. 51 da Lei Orgânica do Município 
de.Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e_ele'sanciona c;~promulga a seguinte:lei: 

"Art. 1° 

• 

§ 1 o 

t: • 

§ 2º 

Art. 2º 

Art. 3° 

Art.'4.º 

Art. 5° 

Art. 6° 

Os vencim~ntos ~os servidores ~P)iblicos Municipais da .Prefeitura Municipal de Bauru, do 
Departamento de. Água e. Esgoto - DAE e da Fundação de Pravidência dos Servidores Públicos 
Municipais - FUNPREV,1ficaf1,1 reaJust~_d.o's erp 6,~ lo/o (se_i,s inteirôs' e tfi~_ta e· ufn dé.ciín .. os por 
cento), a partir de 1 º de março de 2.01-3, referente à.reposição do período de março de.2.012 a 
fevereiro de 2.013. · . ' 

' 
\ 

Para os beneficias de aposentadorias e pensões, concedidos co'!I fuhda!llento ilo art. 7º da 
Einenda Constitucional nº 41, de 19 de. dezembro de. 2.003 e arts. 2° e 3° da Emenda 
Constitucional nº 47, de 05. de julho de 2.005, .o indice1 prevjsto no "caput" deste artigo Será 
aplicado a partir de 1° de março de 2.0.13. · ' -

, . ·. . ,\ 

Em observância ao art. 85, da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, combinado com o 
art. 15 da Lei Federal. nº 10.887, de 18 de junho de 2.004 e com o art. 1° da Portaria 

Jnterrninisterial M.PS/MF nº 15, de 10. de janeiro de. 2.013 - DOU de 11/01/2013, ficam os 
'beneficias de, aposentadorias e pensões reajustados em 6,20% (seis inteiros e vinte décimos por 
cento), a partir de 1° de j~neiro de 2.013. 

Excetuaildo aos abrangidos pelos Planos de Cargos, Carreiras e Salários de seus respectivos 
·órgãos, fica prorrogado até março de. 2.014,aos inativos da Prefeitura Muni,Çipal de Bauru, 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru - ÓAE e F~JidaÇão de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais - FUNPREV, o pagamento. do abono não incorporável, instituído pelos 
artigos 3° e 4º1da Lei Municipal n~ 5'.737, de 06 de maio de2.009. 

O pagamentcfdo abcn:io não ii1çoípbráYel, cifadõ no artigo anterior, fica prorrogado aos servidores 
públicos municipâis e.fetivoS "3tivos" do Departam~nto de Água e Esgoto de Bauru- DAE, até a 
implantação de.seu Plano de Cargos, C~rreiras e Salários, sendç qu,e a partir da_vigêncí.a referido 
abopo será extinto. .~ · · 

Os recursos referentes ao abono concedido aos inativos_ serão suportados financeiramente_ pelos 
órgãos empregadores, ficando desde já autorizada a .Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais'-'. FUNPREV"" a efetuar os respectivos pagamentos, sendo.que até março de 
2.014 os ·órgãos empregadores repassarão a essa Fundação, integralmente, o valor 
corresponde_nte, corr correção monetária, nos term...2s dest;i Lei. 

' 
ó valor da hora trabalhada dos Estagiários da Prefeitura Municipal de Bauru, Departamento .de 
Água e Esgoto,- DAE e da' Fundação de Previdência dos ,Servidores Públicos Municipais -
FUN)'REV, fica reajustado em 6,31% (seis inteiros e trinta e um décimos por cento), a partir de, 
'1ºde1;.,arço de2.0 (3, referente à rnposição'.d~ período de março de 2:.012 a fevereiro de 2.013. 

\ 

Às _despesas decorrentes desta 'lei serão suportadas pelas verbas próprias no orçamento vigente. 
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Art.)º 

• 

·'· 

PR.E.FEITURA MJJNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAU,LO 

• i; _.. . • 

J:;:sta lei entra em vigor: na _data-.de sua publíéação, retroagindo seus efeitos a l 0 de março de 
2.013. . • . 

'Baurµ,QI deabrilde2.013 .. . .. .• 

R~D~~~i~NHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

<~··· .MA~~k'ro 
SECRETÁRIO D NEGÓCIOS JURÍDICOS 

/) ', 4~, I 

MAAcJ. o~~~TD-~A STA GARCIA 
SECRETÁR.10 DE ECON IA E FINANÇAS 

·lD~-
RICHARD VENDRAMINI . 

SECRETÁR.IO DA ADMINISTRAÇÃO 

Projeto de iniciativa. do 
PODER EXECUTIVO .. \ 

Re~istrada no Departamento de ComunicaÇão !' Documentação da Prefeitura, na me~ma data. 
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