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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.469, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2.013 
Estabelece o valor de Plantão Extra Especial dos 
serviços junto1 as UPAs, Pronto Atendimento 
Infantil, SAMU e Pronto Socorro Central e prêmio 
incentivo nos dias de Natal e Confraternização 
Universal. 

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° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Os servidores públicos efetivos que realizarem Plantões Extras nos feriados especiais nos serviços de UPA 
(Unidades de Pronto Atendimento), Pronto Atendimento Infantil, SAMU e Pronto Socorro Central no período 
de l 9h do dia 24 de dezembro a 07h do dia 26 de de7embro, bem como no período de l 9h do dia 31 de 
dezembro a 07h do dia 02 de janeiro, receberão à titulo de Plantão Extra Especial os seguintes valores: 

a) RS 1.800,06 (um mil e oitocentos reais) para cada Plantão Extra Especial de 12 (doze) horas para os 
servidores q·ue possuem o cargo efetivo de especialista em saúde - médico, permitido o plantão de 06 
(seis) ·horas recebendo 50% (cinquenta por cento) do valor; 

b) Para os demais profissionais incluídos no sistema de plantão relacionados na Lei Municipal nº 
5.950, de 02 de agosto de 2.010, no artigo 37, alineas "b", " c", "d" e "e" e seus incisos, mantêm-se 
os valores neles creditados pela Lei. 

Os servidores que estiverem em exercício funcional da escala normal de trabalho nos dias, horários e locais 
especificados no artigo 1°, receberão prêmio incentivo correspondente a 12 (doze) horas de atividades, no valor 
de: 

a) 50% (cinquenta por cento) de um plantão extra de médico para os especialistas em saúde - médicos; 

b) para os demais profissionais o valor estipulado será de R$ 75,00 (setenta e cinco reais). 

O prêmio incentivo não se incorpora a remuneração do servidor bem corno não sofrerá incidência 
previdenciária. 

A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 13 de dezembro de 2.0 13. 

MARIA LIGIA 
RESPONDENDO.PELA SECRET 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada ho Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

~à~ -nt . L:L<-~ 
ANDRÉA MARIA LIBERA TO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 


