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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

· ESTADO DE SÃO .PAULO 

LEI Nº 6.504, DE 10 DE ABRIL DE 2.014 
Reajusta vencimentos, salários, proventos .e 
pensões; o valor da hora trabalhada dos 
estagiários, o valor da remuneração dos 
bailarinos bolsistas, · o valor fixo para 
cálculo da insal~bridade e. prorroga· o abono 
s~larial aos servidores públicos municipais. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos de art. 51 da Lei Orgânica do Município de· 
Bauru, faz saber que a Câmara Múnicipãl aprov.ou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: ~ 

An. lº 

. § 1 o 

§ 2º : 

Art. 2° 

Art. Jº 

' Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6° 

.'-

Os :vencimentos dos servidores Públicos Municipais da P~efeitura Municipal de. Bauru, do 
. Departamento· de Água e Esgoto - DAE e da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos. 

Municipais - .FUNPREV ficam reajustados em 5,70% (cinco intei~os e setenta décimos'por cento), 
a partir de 1 ºde março de i.o 14, referente à reposição do. perfo'tlo de março de 2.013 a fevereiro de 
2.0114. 

Para os betieficios de aposentadorias e peh~Ões, concedidos cqm fundainento no art. 7° da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2.003" e-arts. 26 e 3° da Emenda Constitucional nº 47, 
de 05 de julho de 2.005, o índice previsto no "caput" deste artigo será aplicado a partir de 1° de 
março.de 2.014. · · · · 

Em obser:vância ao art. 85, da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, COIT)binado com o 
art.' 15 da Leí I'.ederal riº- 10.887, de ·18 de junho de 2.004, e com o art. lº da Portaria 
lnterministerial nº -19/Mps!Mf, de 10 de janeiro de 2.014 - DOU de 13/01/2.014, ficam. os 
beneffci,os de aposentadorias e pensões reajustados em 5,56% (cinco inteiros e cinquenta e seis 
décil)1os por cento), a partit de 1 ºde janei,ro de 2.014. 

Exce.tuando aos abrangidos pelos Planos de Cargos, Carre~as e Salárfos de seus respectivos 
órgãos, fica prorrogado até março . de 2.015, aos. inativos d~ Prefeitura . Municipal d.e Batiru, 
Departamento de Água e Esgoto - DAE e Fundação de Previdência dos Servidores ?úbiicos 
Muniçipais - FUNPREV, o pagamento do abono 1;1ão incorporávél, instituído pelos artigos 3° e 4° 
'da Lei Municip~I nº 5.737, de-06 de maio de 2.009. · · 

Os recursos referentes ao abono concedido aos inativos serão suportados financeiramente pelos 
órgãos empregadores, ficando desde já autorizada a FundaçãÓ de Previdência dos. Servidores 
Públi~os Municipais - FUNPREV - a efetuar os respectivos pagamentos, sendo que até març0 de 
2.0 l~ os órgãos empregad0res repassarão a essa Fundação, integralmente, o valor correspondente, 
com correção monetária, nos termos desta iei. 

O valor: _da hora trabalhada dos Estagiários da Prefeitura Municipal 4e Bauru; Departamento de 
Água e Esgoto - DAE -e da Fundação -_de Previdência dos Servidores Públicos Municipais· -
FUNPREV fie.a reajustado em 5, 70% (cinco inteiros e setenta déciJn~s por cento), a partir de 1° de 
março âe 2.014, referenty à reposição do período de março de 2.013 a fevereiro .de 2.014. 

Altera o caput do art. 9° da Lei Municipal nº 5.783, de 06 de outubro de 2.009, alterada pela Lei . 
MunicipaJ 'nº 6.394, de 25 d~ jullio de.2.013, com a seguinte redação: 

·"Art. 9º O valor da remuneração dos bailarinos bolsistas será de R$ 4,88 (quatro reais e oitenta e 
oito centavo.s) por hora." (NR) 

Altera o art. 54 da Lei Municipal nº 5 .975, de O l de outubro de 2.010, alterado pelo art. 21 da Lei .· 
Municipal nº 6.423, de 17 de outubro de 2.013, com a seguinte redação: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU . 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Letnº 6.504/14 

Art. 7° 

Art. 8° · 

"Art. 54 ( ... ) 

1 - de insalubridade, de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) e 40% (quarenta por 
. cento), do valor fixo de R$724,90 (setecentos .e vinte e· quatro reais)." (NR) 

As despesas dê-correntes desta lei serão suportadas pelas verbas próprias no oi:çamento vigente. . . 

Esta 'rei e1:1tra em vigor nâ data de ~ua pubyc.ação, retroagindo seus efeitos a 1° de março de 2.014. 

Baur~ 1 O de abril de 2.0T4. 

RO~~Ur~o~TINHO MENDONÇA 
. . J~;~CIPAL . 

RI~VENDlAM~I -
SECRETÁRIO DA ADMiNISTRAÇÃO 

Projeto de iniciativ~ do 
PODER EXECUTIVO 

'Registrada no DeP.artamento de Comunicação e Dõcumentação da Prefeitura, na. mesma dlta. 
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. ANDRÉA MARIA LIBERA TO 

DIRETORA DO DEP J\RT AMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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