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PROJETOS  DE LEI
enviados à Câmara Municipal

PROJETO   DE   LEI   Nº 57/06
P. 40009/04Altera a Lei 4830, de 17 de maio de 2002, que disciplina o Regime Previdenciário 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. 1º. O art. 43, e seu parágrafo único, da Lei 4830, de 17 de maio de 2002, passam a ter as seguintes redações:
Art. 43. São fontes do plano de custeio da FUNPREV as seguintes receitas:
I - contribuição previdenciária da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Câmara Municipal;
II – contribuição previdenciária dos segurados ativos;
III – contribuição previdenciária dos segurados aposentados e dos pensionistas;
IV - doações, subvenções e legados;
V - receitas decorrentes de aplicações financeiras e receitas patrimoniais;
VI - o produto da alienação dos bens e direitos de seu patrimônio;
VII - reversão de saldos não aplicados;
VIII - produto de liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em débito com o regime de previdência
de que trata esta lei;
IX – valores recebidos a título de compensação financeira, em razão do § 9º do art. 201 da Constituição Federal;
X – as transferências de recursos e subvenções consignadas no orçamento do Tesouro Municipal;
XI - Rendas extraordinárias ou eventuais;
XII - Os demais recursos eventuais destinados para fins de incorporação à  FUNPREV. (NR)

Parágrafo único – Revogado (NR)
Art. 2º. Acrescenta o § 1º ao art. 43 da Lei nº  4830, de 17 de maio de 2002,  com a seguinte redação:

“Art. 43. (...)
§ 1º. As contribuições previdenciárias  de que tratam os incisos I e II do caput serão de 14,5% (quatorze e meio por cento)
e 11% (onze por cento), respectivamente, incidentes sobre a remuneração de contribuição, inclusive sobre a gratificação
natalina.  (AC)

Art. 3º. Acrescenta os §§ 2º a 6º ao art. 43 da Lei nº  4830, de 17 de maio de 2002, com as seguintes redações:
“Art. 43. (...)
(...)
§ 2º. Constituem também fonte do plano de custeio do Fundo as contribuições previdenciárias previstas nos incisos I, II
e III incidentes sobre a gratificação natalina previdenciária, salário-maternidade, auxílio-doença, auxílio-reclusão e os
valores pagos ao segurado pelo seu vínculo funcional com a Administração Direta, Autárquica, Fundacional e da Câmara
Municipal, em razão de decisão judicial ou administrativa.(AC)
§ 3º.  As receitas de que trata este artigo. somente poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários aos
segurados e para taxa de administração destinada à manutenção deste Regime Previdenciário. (AC)
§ 4º   O valor anual  da taxa de administração mencionada no parágrafo anterior será de, no máximo, 2% (dois por cento)
do valor total da remuneração, subsídios, proventos e pensões dos vinculados ao regime de que trata esta Lei, no exercício
financeiro anterior (AC)
§ 5º. Os recursos da FUNPREV serão depositados em conta distinta da do Tesouro Municipal. (AC)
§ 6º. As alíquotas constantes do § 1º deste artigo, somente poderão ser modificadas por Lei de iniciativa do Poder
Executivo e desde que ocorra solicitação prévia do Conselho Curador, devidamente fundamentada,  tão-somente  para
garantir o equilíbrio financeiro e atuarial  da FUNPREV” (AC)

Art. 4º. O art. 45 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 45. A contribuição dos órgãos da  Administração Municipal, direta e indireta, bem como da  Câmara Municipal,   não
poderá ser inferior ao valor da contribuição dos seus  segurados, nem superior ao dobro desta” (NR)

Art. 5º. O art. 46 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 46. As aplicações financeiras dos recursos mencionados no art. 43, deverão ser efetuadas em conformidade com as
regras de prudência, as quais deverão atender às Resoluções aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, de modo a
garantir a otimização da combinação de risco, rentabilidade e liquidez.” (NR)

Art. 6º. O parágrafo único do art. 47 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 47. (...)

Parágrafo único. Revogado” (NR)
Art. 7º. O art. 50  da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 50.  O Regime de Previdência de que trata esta Lei, de filiação obrigatória, será mantido pelo Município, através de
seus Poderes Executivo e Legislativo, pelas suas Autarquias e Fundações, pelos seus segurados ativos, inativos e

pensionistas, bem como pelos segurados facultativos, nos termos desta lei.” (NR)
Art. 8o - O inciso IV do art. 51 da Lei n. 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 51 (...)

IV - custeio da previdência social dos servidores públicos municipais efetivos mediante recursos provenientes, dentre
outros, do orçamento dos órgãos empregadores e da contribuição compulsória dos segurados ativos, inativos e pensio-
nistas.” (AC)

Art. 9o. - O art. 53 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 53. Consideram-se segurados obrigatórios os servidores púbicos municipais, titulares de cargos efetivos, ativos
e inativos, vinculados à Administração Municipal Direta, Autárquica, Fundacional e à Câmara Municipal” (NR)

Art. 10.  - Ficam acrescidos os §§ 1º a 3º  ao art. 53 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, com a seguinte
redação:
“Art. 53. (...)
§ 1º. Fica excluído do disposto no caput o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão  declarado em lei de
livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou emprego público, ainda que aposentado. (AC)
§ 2º Na hipótese de acumulação remunerada, o servidor mencionado neste artigo será segurado obrigatório em relação a
cada um dos cargos ocupados. (AC)
§ 3º.  O segurado aposentado que vier a exercer mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal,  filia-se ao Regime
Geral de Previdência Social” (AC)

Art. 11. O art. 54 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 54. O servidor afastado, cedido ou licenciado temporariamente do cargo efetivo sem recebimento de remuneração
somente contará o respectivo tempo de afastamento ou licenciamento, para fins de aposentadoria, mediante o recolhimento
mensal das contribuições de que tratam os incisos I e  II do art. 43” (NR)

Art. 12. Ficam acrescidos os §§ 1º e 2º no art. 54 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, com as seguintes
redações:
“Art. 54. (...)
§ 1º. As contribuições a que se refere o caput serão recolhidas diretamente pelo servidor, observado o disposto nos art.
54A e §§”. (AC)
§ 2º. Na hipótese do caput deste artigo, o interessado deverá requerer expressamente à FUNPREV sua manutenção na
condição de segurado junto ao órgão,a fim de que passe a recolher  as contribuições devidas. (AC)

Art. 13. Acrescenta o art. 54-A e §§1º a 12, na Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, com as seguintes redações:
“Art. 54-A. Permanece filiado ao Regime de que trata esta Lei, na qualidade de segurado, o servidor titular de cargo efetivo
que estiver:
I - cedido a órgão ou entidade da administração direta e indireta do Município e de outro ente federativo, com ou sem ônus
para o Município;
II – quando afastado ou licenciado, observado o disposto no art. 54;
III - durante o afastamento do cargo efetivo para o exercício de mandato eletivo; e
IV – durante o afastamento do país por cessão ou licenciamento com remuneração. (AC)
§ 1º  O segurado exercente de mandato eletivo que ocupe o cargo efetivo e exerça, concomitantemente, o mandato filia-se
ao RPPS- Regime Próprio de Previdência Social, pelo cargo efetivo, e ao RGPS- Regime Geral de Previdência Social, pelo
mandato eletivo. (AC)
§ 2º Nas hipóteses de cessão, licenciamento ou afastamento de servidor, de que trata o caput deste artigo, o cálculo da
contribuição será feito de acordo com a remuneração ou subsídio do cargo de que o servidor é titular conforme previsto
no art. 62. (AC)
§ 3º Nos casos de que trata o caput, as contribuições previdenciárias deverão ser recolhidas até o décimo segundo dia útil
do mês seguinte àquele a que as contribuições se referirem. (AC)
§ 4º. Na hipótese de alteração na remuneração de contribuição, a complementação do recolhimento de que trata o caput
deste art. ocorrerá no mês subseqüente. (AC)
§ 5º. Salvo na hipótese de recolhimento indevido, não haverá, em qualquer caso, restituição de contribuições pagas à
FUNPREV. (AC)
§ 6o.. No caso de cessão de servidores para outro ente, com ônus para o cessionário, inclusive para o exercício de mandato
eletivo, será de responsabilidade do órgão ou entidade em que o servidor estiver em exercício o recolhimento e repasse
das contribuições devidas pelo ente federativo de origem ao regime próprio (FUNPREV) a que o cedido estiver filiado,
conforme art  45. (AC)
§7o. O desconto e repasse da contribuição devida pelo servidor à FUNPREV será de responsabilidade:
  I - do cedente, no caso de o pagamento da remuneração do servidor continuar na origem, ou
  II - do cessionário, na hipótese de a remuneração do servidor ocorrer à conta deste, além da contribuição prevista no
Parágrafo anterior. (AC)
§8º . No termo ou ato de cessão do servidor com ônus para o cessionário, deverá estar prevista à responsabilidade deste
pelo desconto, recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias ao regime de origem (FUNPREV), conforme
valores informados mensalmente pelo cedente. (AC)
§9º.  Não serão devidas contribuições à FUNPREV, em que o servidor cedido esteja em exercício, nem ao RGPS, sobre as
parcelas remuneratórias complementares não correspondentes à remuneração do cargo efetivo pagas pelo ente cessionário.
(AC)
§10. Nas hipóteses de cessão, licenciamento ou afastamento de servidor, de que trata o artigo 54, o cálculo da contribuição
será feito de acordo com a remuneração do cargo de que o servidor é titular. (AC)
§11. Nos casos de que trata o caput, as contribuições previdenciárias deverão ser recolhidas até o 12o dia útil do mês
seguinte àquele a que as contribuições se referirem. (AC)
§12. Contribuição previdenciária recolhida ou repassada em atraso, fica sujeita à atualização monetária e juros de mora nos
termos do art. 149 desta Lei (AC).

Art. 14. Fica acrescido ao art. 55 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, o inciso IV com a seguinte redação:
“Art. 55 (...)
(...)
IV. o irmão  não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido” (AC)

Art. 15. Os §§  1º  a  7º,  do art. 55 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passam a ter as seguintes redações:
“Art. 55. (...)
§ 1º A existência de dependentes nos incisos I e II deste artigo exclui do direito às prestações os dependentes previstos
nos incisos III e IV. (NR)
§ 2º Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso II do art. 55, mediante declaração escrita do segurado e desde que
comprovada a dependência econômica o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes para
o próprio sustento e educação. (NR)
§ 3º O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos mediante apresentação de termo de tutela. (NR)
§ 4º. Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, mantenha união estável com o segurado ou segurada. (NR)
§ 5º Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher como entidade familiar, quando forem
solteiros, separados de fato ou judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum,
enquanto não se separarem (NR)
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§ 6º. Revogado (NR)
§ 7º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e das demais deve ser comprovada. (NR)

Art. 16. O caput do art. 56 da Lei n. 4830, de 17 de maio de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 56.  A filiação do segurado junto ao regime de previdência social de que trata esta lei decorre automa-

ticamente do ingresso do servidor no serviço público do Município de Bauru, devendo ser  inscrito e/ou cadastrado de
imediato junto à FUNPREV, mediante comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis a sua
caracterização, através de documentação hábil. (NR)

Art. 17. O art. 57 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 57. Revogado (NR)”

Art. 18. O art. 58 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 58. O segurado que, nas condições do art. 54-A, deixar de contribuir para este regime de previdência por mais de 03
(três) meses consecutivos, ou 06 (seis) intercalados, terá seus direitos de segurado suspensos até o restabelecimento e
regularização das respectivas contribuições” (NR)

Art. 19. Os incisos III, V  e VI  do art. 61 da Lei nº 4830 de 17 de maio de 2002, passam a ter as
seguintes redações:
“Art. 61. (...)
(...)
III. Para o filho e o irmão, de qualquer condição, salvo se inválidos, ao completarem vinte e um anos de idade ou pela
emancipação, ainda que inválido, exceto, neste caso, se a emancipação  for decorrente de colação de grau científico  em curso
de nível superior; (NR)
V. Revogado (NR)
VI. para os dependentes em geral, pela cessação da invalidez, pelo falecimento e pela perda da qualidade de segurado
daquele de que depende” (NR)

Art. 20.  O Capítulo IV  do Título II da Lei n. 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte
redação:
“Da Remuneração de Contribuição”(NR)

Art. 21. O art. 62  e seu inciso VI, da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passam a ter as seguintes
redações:
“Art. 62. Entende-se como remuneração de contribuição o valor constituído pelo subsídio ou o vencimento do cargo
efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, das  incorporáveis, estabelecidas em lei, dos adicionais de
caráter  individual ou outras vantagens,  excluídas:
(...)
VI. as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho;” (NR)

Art. 22. Acrescenta os incisos VII a XII ao art. 62 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, com as
seguintes redações:
“Art. 62. (...)
(...)
“VII. a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função gratificada; (AC)
VIII. a ajuda de custo  estudante; (AC)
IX. o abono de permanência de que trata o art. 139 desta lei e, (AC)
X. pela execução de trabalho de natureza especial com risco de vida e saúde; (AC)
XI. outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei. (AC)
XII. remuneração de férias, correspondente a 1/3 (um terço) constitucional. (AC)

Art. 23. O § 2º do art. 62 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 62. (...)
(...)
§ 2º. O  segurado ativo poderá optar pela inclusão na remuneração de contribuição de parcelas remuneratórias percebidas
em decorrência de local de trabalho, do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, para efeito de cálculo
do benefício a ser concedido com fundamento nos arts. 86, 92, 92-A, 92-B, 142, 145 e 146, respeitada, em qualquer
hipótese, a limitação estabelecida no §5o do art. 82” (NR)

Art. 24. Acrescenta os §§  3º a 5º,  no art. 62 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, com as
seguintes redações:
“Art. 62. (...)
(...)
§ 3º A gratificação natalina previdenciária será considerada, para fins contributivos, separadamente da remuneração de
contribuição relativa ao mês em que for paga (AC)
§ 4º. Para o segurado em regime de acumulação remunerada de cargos considerar-se-á, para fins da FUNPREV, o somatório
da remuneração de contribuição referente a cada cargo (AC)
§ 5º. O Tesouro Público Municipal é o responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da FUNPREV,
decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários” (AC)

Art. 25.  Acrescenta o art. 62-A e §§ 1º e 2º,  na Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, com as
seguintes redações:
“Art. 62-A. A contribuição previdenciária de que trata o inciso III do art. 43 será de 11% (onze por cento) incidentes sobre
a parcela que exceda o valor fixado como teto pelo Regime Geral de Previdência  Social – RGPS, dos seguintes benefícios:
I.aposentadorias e pensões concedidas com base nos critérios estabelecidos nos arts. 86, 92, 92-A, 92-B, 115, 142, 145
e 146.
II.as aposentadorias e pensões concedidas até 31 de dezembro de 2003, e
III.os benefícios concedidos aos segurados  e seus dependentes que tenham cumprido todos os requisitos para sua
obtenção, com base nos critérios da legislação  vigente até 31 de dezembro de 2003, conforme previsto no art. 146 (AC)
§ 1º. As contribuições incidentes sobre o benefício de pensão terão como base de cálculo o valor total desse benefício,
conforme art. 116 e 146, antes de sua divisão em cotas, respeitada a faixa de incidência de que trata o caput (AC)
§ 2º   O valor da contribuição calculado conforme o § 1º será rateado para os pensionistas, na proporção de sua cota parte
(AC)

Art. 26.  Acrescenta o art. 62-B, na Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, com a seguinte redação:
“Art. 62-B. A contribuição prevista no art. 62-A, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de
pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de
que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante” (AC)

Art. 27. As alíneas “c”, “d”, “g” e “h”, do inciso I do art. 73 da Lei nº 4.830, de 17 de maio de
2002, passam  ter as seguintes redações:
“Art. 73. (...)
I.
(...)
c). aposentadoria por idade e tempo de contribuição; (NR)
d). Aposentadoria compulsória; (NR)
g).auxílio-doença; (NR)
h). Revogado” (NR)

Art. 28. O art. 74 da Lei nº  4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 74. Acidente do trabalho é aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relacione, direta ou indiretamente, com as
atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução, permanente ou
temporária, da capacidade para o trabalho” (NR)

Art. 29. O caput do art. 75 da Lei nº 4830, de  17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 75. Considera-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas (NR)

Art. 30. O caput do art. 76, bem como os  incisos III e IV, e §§ 1º e 2º, da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002,
passam a ter as seguintes redações:
“Art. 76. Equiparam-se, também, ao acidente do trabalho, para os efeitos desta Lei:
III - a doença proveniente de contaminação acidental do segurado no exercício do cargo; e

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de serviço na execução de ordem ou na
realização de serviço relacionado ao cargo, ou na prestação espontânea de qualquer serviço ao Município para lhe evitar
prejuízo ou proporcionar proveito; (NR)
§ 1º. Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas,
no local do trabalho ou durante este, o servidor é considerado no exercício do cargo (NR).
§ 2º. Revogado” (NR)

Art. 31.  O art. 77, e §§ 1º a 3º, da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passam a ter as seguintes redações:
“Art. 77. Revogado (NR)
§ 1º. Revogado (NR)
§ 2º Revogado (NR)
§ 3º. Revogado” (NR)

Art. 32.  Os arts. 78, 79 caput e incisos I e II,  da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passam a ter as seguintes
redações:
“Art. 78. Revogado (NR)
Art. 79. Revogado (NR)
I.Revogado (NR)
II.Revogado (NR)

Art. 33. O art. 80 caput e incisos I e II da Lei nº4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter
a seguinte redação:

Art. 80.  Revogado (NR)
I. Revogado (NR)
II Revogado (NR)

Art. 34. A Subseção Única da Seção III do Capítulo VI do Título II da Lei n. 4830, de 17 de maio de 2002, passa
a ter a seguinte redação

“Da Remuneração de Benefício” (NR)
Art. 35.  O Art. 81 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 81. O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o exigido por norma especial e o decorrente de acidente
em serviço, exceto o salário-família, será calculado com base no art. 82” (NR)

Art. 36. O art. 82 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 82. No cálculo dos proventos das aposentadorias referidas nos arts. 86, 92, 92-A, 92-B e 142 será considerada a
média aritmética simples das maiores remunerações ou subsídios, utilizados como base para as contribuições do servidor
ao  regime de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo
desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência” (NR)

Art. 37. Acrescenta os §§ 1º a 8º no art. 82 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002,   com as seguintes redações:
“Art. 82. (...)
§ 1º  As remunerações ou subsídios considerados no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados,
mês a mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários-de-contribuição considerados
no cálculo dos benefícios do regime geral da previdência social (AC)
§ 2º   Nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha havido contribuição para regime próprio, a base de
cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no cargo efetivo, inclusive nos períodos em que houve isenção de
contribuição ou afastamento do cargo, desde que o respectivo afastamento seja considerado como de efetivo exercício (AC)
§ 3º  Na ausência de contribuição do servidor não titular de cargo efetivo vinculado a regime próprio até dezembro de 1998,
será considerada a sua remuneração no cargo ocupado no período correspondente (AC)
§ 4º.  Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este artigo serão comprovados mediante
documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado
ou por outro documento público (AC)
§ 5º. Para os fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da aposentadoria, atualizadas na forma do § 1º deste
artigo, não poderão ser:
I – inferiores ao valor do salário-mínimo;
II – superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos meses em que o servidor esteve vincu-
lado ao regime geral de previdência social (AC)
§ 6º. Os proventos, calculados de acordo com o caput deste artigo, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a
remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, conforme  art. 141-A, observado a
vedação do art. 141 (AC)
§ 7º. Para o cálculo dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada a fração cujo numerador será o
total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais
(AC)
§ 8º. Os períodos de tempo utilizados no cálculo previsto no § 7º serão considerados em número de dias” (AC)

Art. 38.  O art. 83 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passam a ter a seguinte redação:
“Art. 83. O valor da prestação do benefício previdenciário não será inferior ao de um salário mínimo. (NR).

Art. 39. O art. 85 caput  e incisos I e II,  da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passam a ter as seguintes
redações:
“Art. 85. Os benefícios de aposentadoria e pensão, de que tratam os arts. 86, 92, 92-A, 92-B e 142 serão reajustados para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral
de Previdência Social, de acordo com a variação do índice a ser definido em lei pelo Município. (NR)
I. Revogado (NR)
II. Revogado (NR)

Art. 40. Altera o parágrafo único  no art. 85 da Lei nº  4830, de 17 de maio de 2002, com a seguinte redação:
“Art. 85. (...)

Parágrafo único. Os benefícios devem ser pagos, no máximo, até o primeiro dia útil do mês seguinte ao de sua
competência (AC)

Art. 41. O art. 86 da Lei 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
:
“Art. 86 A aposentadoria por invalidez  será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
submetido à Junta Médica Oficial, que atestar a invalidez, quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das
atribuições do cargo ou verificada a impossibilidade de readaptação pelo órgão de origem e será paga enquanto permanecer
nesta condição.
 § 1º - A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame
médico-pericial a cargo da FUNPREV, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua
confiança.
§ 2º - A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se a FUNPREV não lhe conferirá direito à aposentadoria
por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
(NR)

Art. 42.  O Art. 87 e §§ 1o e 2o da Lei n. 4830/2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 87.  Será concedido a aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto
se decorrente de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável a seguir descritas:
tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante;
cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de
Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida - Aids; contaminação por radiação, com base
em conclusão da medicina especializada;  hepatopatia e esclerose múltipla (NR)
§ 1º - Tratando-se de aposentadoria integral, o valor do benefício observará o disposto no art. 82 desta Lei. (NR)
§ 2º Na hipótese de aposentadoria proporcional, o valor do benefício corresponderá a um trinta e cinco avos da totalidade
da remuneração do segurado, na data da concessão do benefício por ano de serviço, se homem, e trinta avos, se mulher,
observando-se o disposto no art. 82 desta Lei” (NR)

Art. 43  Acrescenta o §3o no art. 87 da Lei n. 4830, de 17 de maio de 2002, com a seguinte
redação:
§ 3º. O pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental somente será feito ao curador
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do segurado, condicionado a apresentação do termo de curatela, ainda que provisório” (AC)
Art. 44. O art. 90 da Lei 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 90.  O servidor aposentado por invalidez está obrigado, a qualquer tempo, sem prejuízo do disposto no parágrafo
único, independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da
FUNPREV e, constatada a possibilidade, de reabilitação profissional por ela prescrito” (NR)

Art. 45.  O título da  subseção II da seção V, do capítulo VI da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter
a seguinte redação:
“Das Aposentadorias por Idade e Tempo de Contribuição, Compulsória e por Idade” (NR)

Art. 46. O art. 92 e seus incisos I e II, da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passam a ter as seguintes redações:
“Art. 92. O segurado fará jus à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos calculados na
forma prevista no art. 82, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público federal, estadual, distrital e municipal;
II - tempo mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; e
III - 60 (sessenta) anos de idade e 35 (trinta e cinco anos) de tempo de contribuição, se homem, e 55 (cinqüenta
e cinco) anos de idade e 30 (trinta anos) de tempo de contribuição, se mulher” (NR)

Art. 47. Os §§ 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, do art. 92 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passam a ter as seguintes
redações:
“Art. 92 (...)
(...)
§ 3º. Revogado (NR)
§ 4º. Revogado (NR)
§ 5º. Os requisitos de idade e tempo de contribuição previstos neste art. serão reduzidos em cinco anos, para o professor
que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício da função de magistério na educação infantil e no ensino funda-
mental e médio. (NR)
§ 6º Para fins do disposto no parágrafo anterior, considera-se função de magistério a atividade docente do professor
exercida exclusivamente em sala de aula (NR)
§ 7º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo
regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:
I. portadores de deficiência;
II.  que exerçam atividades de risco;
III. cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (NR)

Art. 48. Fica acrescentado o art. 92-A  e  parágrafo único, na Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, com as
seguintes redações:
“Art. 92-A.  O segurado será aposentado aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, na forma §2o do artigo 87 desta Lei” (AC)

Parágrafo único. A aposentadoria será declarada por ato da autoridade competente, com vigência a partir do
dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade-limite de permanência no serviço” (AC)

Art. 49. Fica acrescentado o art. 92-B na Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, com a seguinte redação:
“Art. 92-B. O segurado fará jus à aposentadoria por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
calculados na forma prevista no do artigo 82, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público federal, estadual, distrital e municipal;
II - tempo mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; e
III - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher” (AC)

Art. 50.  O Art. 93 da Lei n. 4830, de 17 de maio de 2005, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 93.  Revogado” (NR)

Art. 51. O art. 96 e o Parágrafo Único da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passam a ter as seguintes redações:
“Art. 96. O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho por mais de 15 (quinze) dias
consecutivos e consistirá no valor de seu último subsídio ou sua última remuneração no cargo efetivo nos termos do art.
141-A, em data imediatamente anterior a da concessão do benefício.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime de previdência de que
trata esta Lei  já portador da doença ou lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade, sobrevier
por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão

Art. 52 - O art. 97 caput da Lei n. 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 97 - O auxílio-doença será concedido, a pedido ou de ofício, com base em inspeção médica através da FUNPREV,
a contar do 16o (décimo sexto) dia do afastamento da atividade, enquanto permanecer incapaz.(NR)

Art. 53. Acrescenta o § 3º no art. 97 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, com a seguinte redação:
“Art. 97. (...)
(...)
“§ 3º. O Auxílio-doença será pago:
I - a contar da data do início da incapacidade, quando requerido dentro de trinta dias desta, ou
II -a contar da data de entrada do requerimento, quando requerido após o trigésimo dia do afastamento da atividade” (AC)

Art. 54. O art. 98 da Lei n 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 98. Se concedido novo benefício decorrente da mesma doença dentro dos 60 (sessenta) dias seguintes à cessação
do benefício anterior, este será prorrogado, ficando o ente a qual o servidor é vinculado desobrigado do pagamento
relativo aos primeiros 15 (quinze) dias” (NR)

Art. 55. O art. 99 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 99. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá subme-
ter-se a processo de readaptação junto ao órgão de origem” (NR)

Art. 56. O art. 102 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 102. O salário-família será devido, nos termos do que estabelece os artigos 7o, inciso XII, §3o do art. 39 da Cons-
tituição Federal c/c art. 13 da E.C. n. 20/98, mensalmente, ao segurado ativo na proporção do número de filhos ou equi-
parados, nos termos do art. 55, de até quatorze anos ou inválidos, observado o disposto no artigo seguinte:

Art. 57. O art. 104 da Lei  nº 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 104. O pagamento do salário-família está condicionado e será devido a partir da apresentação da certidão de nas-
cimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e à apresentação anual de atestado de
vacinação obrigatória e de comprovação de freqüência à escola do filho ou equiparado” (NR)

Art. 58 - O art. 106 da 4830, de 17 de maio de 2002, passam a ter a seguinte redação
“Art. 106. O salário-família não se incorporará ao subsídio, à remuneração ou ao benefício para qualquer efeito. (NR)

Art. 59. O art. 107 e §§ 1º e 2º, da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passam a ter as seguintes redações:
“Art. 107. Quando pai e mãe forem segurados do RPPS, ambos terão direito ao salário-família (NR)
§1º. Em caso de divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda
do pátrio-poder, o salário-família passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor (NR)
§ 2º. Revogado”  (NR)

Art. 60. O art. 113 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 113. O salário-maternidade é devido à segurada, por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, com início entre 28
(vinte e oito dias) antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação
no que concerne à proteção à maternidade.

Parágrafo único. Em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser
aumentados de mais de duas semanas, mediante inspeção médica (NR)

Art. 61. Acrescenta o art. 113-A  e §§ 1o ao 4o  da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, com as seguintes
redações:
“Art. 113- A.  À segurada que adotar, ou obtiver guarda judicial para fins de adoção, é devido salário-maternidade pelos
seguintes períodos:
I - 120 (cento e vinte) dias, se a criança  tiver até 1(um) ano de idade;
II - 60 (sessenta) dias, se a criança tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade; e
III - 30 (trinta) dias, se a criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade (AC)
§ 1º O salário-maternidade é devido à segurada independentemente de a mãe biológica ter recebido o mesmo benefício

quando do nascimento da criança.
§ 2º O salário-maternidade não é devido quando o termo de guarda não contiver a observação de que é para fins de adoção
ou só contiver o nome do cônjuge ou companheiro.
§ 3º Para a concessão do salário-maternidade é indispensável que conste da nova certidão de nascimento da criança, ou
do termo de guarda, o nome da segurada adotante ou guardiã, bem como, deste último, tratar-se de guarda para fins de
adoção.
§ 4º Quando houver adoção ou guarda judicial para adoção de mais de uma criança, é devido um único salário-maternidade
relativo à criança de menor idade, observado o disposto no art. 114-A. (AC)

Art. 62. O art. 114 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passa  a ter a seguinte redação:
“Art. 114. O salário-maternidade devido consistirá numa renda mensal igual ao valor do subsídio ou à última remuneração
da segurada nos termos do art. 141-A, em data imediatamente anterior a da concessão do benefício e será pago pelo órgão
que a servidora estiver vinculada, efetivando-se o ressarcimento pela FUNPREV preferencialmente na data do recolhimen-
to das contribuições sobre a folha de salários” (NR)

Art. 63. Acrescentado o art. 114-A  e §§  1º a 4º na Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, com a seguinte redação:
“Art. 114-A. Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a segurada terá direito ao salário-
maternidade correspondente a duas semanas. (AC)
§1º. O salário-maternidade não poderá ser acumulado com benefício por incapacidade.(AC)
§ 2o. Quando ocorrer incapacidade em concomitância com o período de pagamento do salário-maternidade, o benefício por
incapacidade, conforme o caso, deverá ser suspenso enquanto perdurar o referido pagamento, ou terá sua data de início
adiada para o primeiro dia seguinte ao término do período de cento e vinte dias. (AC)
§ 3º. O salário-maternidade deverá ser requerido junto à FUNPREV pela segurada e será concedido mediante apreciação
de requerimento devidamente instruído com os seguintes documentos: (AC)
I - quando o benefício for requerido após o parto, o documento comprobatório é a certidão de nascimento, podendo, no caso
de dúvida, a segurada ser submetida a avaliação pericial junto a FUNPREV;
II - o início do afastamento do trabalho da segurada será determinado com base em atestado médico ou certidão de nasci-
mento do filho. (AC)
§ 4º. No caso de acumulação remunerada de cargos, a segurada fará jus ao salário-maternidade relativo a cada cargo (AC)

Art. 65. O inciso I do art. 115 da Lei n. 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação;
“Art. 115 (...)
I - do óbito, quando requerida:” (NR)

Art. 66. Acrescentadas as alíneas “a” e “b” ao inciso I do art. 115 da Lei n. 4830 de 17 de maio de 2002, com
a seguinte redação.
a) pelo dependente maior de dezesseis anos de idade, até trinta dias depois; e (AC)
b) pelo dependente menor até dezesseis anos de idade, até trinta dias após completar essa idade; (AC)

Art. 67. Acrescentado o inciso IV e Parágrafo único ao art. 115 da Lei n. 4830, de 17 de maio de 2002, com
a seguinte redação:
“Art. 115 (...)
IV - da data da ocorrência do desaparecimento do segurado por motivo de acidente, desastre ou catástrofe, mediante prova
idônea. (AC)

Art. 68. Altera o caput  do art. 116, e acrescenta os incisos I e II,  da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002,  com
as seguintes redações:
“Art. 116. O valor mensal da pensão por morte será correspondente a: (NR)
I. totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado à data do óbito, até o limite máximo do valor dos benefícios do
Regime Geral de Previdência Social – RGPS, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite; ou (AC)
II – totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo  em que se deu o falecimento, conforme definido no art. 141-
A, até o  limite máximo  do valor dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, acrescido de setenta por
cento da parcela excedente a este limite, se o falecimento ocorrer quando o servidor ainda estiver em atividade (AC)

Art. 69. Acrescenta os §§ 1º, 2º, 3º e 4º  no art. 116 da Lei nº 4830, com as seguintes redações:
“Art. 116. (...)
§ 1º  Na hipótese de que trata o inciso II, aplica-se a vedação de inclusão no benefício de pensão de parcelas remuneratórias
pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão ou do abono de permanência de
que trata o art. 139, observado o disposto no Parágrafo 2o do art. 62 (AC)
§ 2º. Compreende-se na vedação do parágrafo anterior a previsão de incorporação de tais parcelas diretamente no valor da
pensão ou na remuneração,  apenas para efeito de concessão do benefício, ainda que mediante regras específicas (AC)
§ 3º. O direito à pensão configura-se na data do falecimento do segurado, sendo o benefício concedido com base na
legislação então vigente  (AC)
§ 4º.  Será admitido o recebimento, pelo dependente, de até duas pensões no âmbito deste regime, exceto a pensão deixada
por cônjuge, companheiro ou companheira que só será permitida a percepção de uma, ressalvado o direito de opção pela
mais vantajosa” (AC).

Art. 70. Acrescenta o art. 116-A da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, com a seguinte redação:
“Art. 116-A.  A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, observado o disposto no art. 124 desta Lei. (AC)

Art. 71. O § 1º do art. 117 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passa ater a seguinte redação:
“Art. 117. (...)
§ 1º. O cônjuge ausente somente fará jus ao benefício mediante prova de dependência econômica, não excluindo do direito
à pensão por morte o companheiro ou a companheira (NR)

Art. 72. Os incisos II e III do § 2º do art. 118, da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passam a ter as seguintes
redações:
Art. 118. (...)
(...)
§ 2º. (...)
II. para o pensionista menor de idade, ao completar vinte e um anos, salvo se for inválido, ou pela emancipação, ainda que
inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau científico em curso de ensino superior; ou
(NR)
III - para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez, verificada em exame médico-pericial a cargo da FUNPREV
(NR)

Art. 73. Acrescenta o § 3º no art. 119 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, com a seguinte redação:
“Art. 119. (...)
 (...)
“§ 3º. O pensionista de que trata este art. deverá anualmente declarar que o segurado permanece desaparecido, ficando
obrigado a comunicar imediatamente à FUNPREV o reaparecimento deste, sob pena de ser responsabilizado civil e
penalmente pelo ilícito” (AC)

Art. 74. Acrescenta o art. 119-A e  §§ 1º e  2º  na Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, com as seguintes redações:
“Art. 119-A. A condição legal de dependente, para fins desta Lei, é aquela verificada na data do óbito do segurado,
observados os critérios de comprovação de dependência econômica (AC)
§ 1º  A invalidez ou a alteração de condições quanto ao dependente, supervenientes à morte do segurado, não darão origem
a qualquer direito à pensão (AC)
§ 2º O dependente menor de idade que se invalidar antes de completar vinte e um anos deverá ser submetido a exame médico-
pericial, não se extinguindo a respectiva cota se confirmada a invalidez” (AC)

Art. 75. O caput  do art. 120 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 120. O auxílio-reclusão consistirá numa importância mensal, concedida aos dependentes do servidor segurado
recolhido à prisão, sob regime fechado ou semi-aberto, que tenha remuneração ou subsídio igual ou inferior ao valor fixado
para o mesmo fim no Regime Geral de Previdência Social, que não perceber remuneração dos cofres públicos e corresponderá
à ultima remuneração do segurado no cargo efetivo” (NR)

Art. 76. Os §§ 1º e 2º do art. 120 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passam a ter as seguintes redações:
“Art. 120. (...)
§ 1º. O valor limite referido no caput será corrigido pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social  (NR)
§ 2º O auxílio-reclusão será rateado em cotas-partes iguais entre os dependentes do segurado” (NR)
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Art. 77. Acrescenta os §§ 3º e 4º no art. 120 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, com
as seguintes redações:
“Art. 120. (...)
(...)
§ 3º O auxílio-reclusão será devido a contar da data em que o segurado preso deixar de perceber dos cofres públicos (AC)
§ 4º  Na hipótese de fuga do segurado, o benefício será restabelecido a partir da data da recaptura ou da reapresentação à
prisão, nada sendo devido aos seus dependentes enquanto estiver o segurado evadido e pelo período da fuga” (AC)

Art. 78. Acrescenta o art. 120-A e §§ 1º, 2º,  3º e 4º  na Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, com as seguintes
redações:
“Art. 120-A. Para a instrução do processo de concessão deste benefício, além da documentação que comprovar a condição
de segurado e de dependentes, serão exigidos:
I - documento que certifique o não pagamento do subsídio ou da remuneração ao segurado pelos cofres públicos, em razão
da prisão; e

II - certidão emitida pela autoridade competente sobre o efetivo recolhimento do segurado à prisão e o respectivo regime
de cumprimento da pena, sendo tal documento renovado trimestralmente (AC)
§ 1º. Caso o segurado venha a ser ressarcido com o pagamento da remuneração correspondente ao período em que esteve
preso, e seus dependentes tenham recebido auxílio-reclusão, o valor correspondente ao período de gozo do benefício
deverá ser restituído à FUNPREV pelo segurado ou por seus dependentes, aplicando-se os juros e índices de correção
incidentes no ressarcimento da remuneração (AC)
§ 2º. Aplicar-se-ão ao auxílio-reclusão, no que couberem, as disposições atinentes à pensão por morte (AC)
§ 3º. Se o segurado preso vier a falecer na prisão, o benefício será transformado em pensão por morte (AC)

Art. 79. O art. 121 e §§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 4830 de 17 de maio de 2002, passam a ter as seguintes redações:
“Art. 121. Revogado (NR)
§ 1º. Revogado (NR)
§ 2º. Revogado (NR)
§ 3º. Revogado (NR)
§ 4º. Revogado” (NR)

Art. 80. O art. 124 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 124. É de 5 (cinco) anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para
a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira
prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito adminis-
trativo” (NR)

Art. 81. Acrescenta os §§ 1º, 2º e 3º no art. 124 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, com as seguintes
redações:
“Art. 124. (...)
§ 1º. Prescreve em 5 (cinco) anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver
prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela FUNPREV, salvo o direito dos menores, inca-
pazes e ausentes, na forma do Código Civil (AC)
§ 2º. Não é considerado pedido de revisão de decisão indeferitória definitiva, mas de novo pedido de benefício, o que vier
acompanhado de outros documentos além dos já existentes no processo (AC)
§ 3º. Não terá seqüência eventual pedido de revisão de decisão indeferitória definitiva de benefício confirmada pela
instância de recurso do Conselho Curador da FUNPREV, aplicando-se, no caso de apresentação de outros documentos,
além dos já existentes no processo, o disposto no § 2º (AC)

Art. 82. O art. 126 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 126. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência na forma da lei civil, moléstia
contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando será pago a procurador legalmente constituído, cujo mandato com
poderes específicos, não exceda a 06 (seis) meses, renováveis” (NR)

Art. 83. Acrescenta o  art. 126-A na Lei n. 4830, de 17 de maio de 2002, com a seguinte redação:
“Art. 126-A. O recebimento indevido de benefícios por fraude, dolo ou má-fé, implicará na imediata devolução do valor
total auferido, sem prejuízo da ação penal cabível.” (AC)

Art. 84. O artigo 128 da Lei n. 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 128. O valor não recebido em vida pelo segurado e a pensão por morte deste, só será pago aos seus dependentes
habilitados na forma do art. 55 desta Lei, ou na falta deles, a seus sucessores na forma da lei civil, desde que munidos de
alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.” (NR)

Art. 85. O inciso II e V do art. 131 da Lei n. 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 131 (...)
I - (...)
II - o valor da restituição do que tiver sido pago indevidamente pela FUNPREV; (NR)
III - (...)
IV - (...)
V - mensalidades de associações, sindicais e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que auto-
rizadas por seus filiados.” (NR)

Art. 86. O parágrafo único do art. 134 da Lei nº  4830, de 17 de maio de 2002, passa  ter a seguinte redação:
“Art. 134. (...)
Parágrafo único. O órgão pagador deverá conservar durante 10 (dez) anos os comprovantes dos pagamentos e os atestados
correspondentes para exame pela fiscalização da FUNPREV, sob pena de não serem compensados respectivos valores”
(NR)

Art. 87. O inciso IV do art. 136 da Lei nº  4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 136. (...)
(...)
IV. Revogado” (NR)

Art. 88. Acrescenta o art. 137-A da Lei nº  4830, de 17 de maio de 2002, com a seguinte redação:
“Art. 137-A. Salvo em caso de divisão entre aqueles que a ele fizerem jus e na hipótese dos arts. 102 e 139, nenhum
benefício previsto nesta Lei terá valor inferior a um salário-mínimo” (NR)

Art. 89. O caput do art. 138, da Lei nº  4830, de 17 de maio de 2002, e seu parágrafo único, passam a ter as
seguintes redações:
“Art. 138. A gratificação natalina previdenciária será devido àquele que, durante o ano, tiver recebido proventos de
aposentadoria, pensão por morte, auxílio–reclusão, salário-maternidade ou auxílio-doença pagos pela FUNPREV (NR)
Parágrafo único. A Gratificação de que trata o caput será proporcional em cada ano ao número de meses de benefício pago
pela FUNPREV, em que cada mês decorrido, ou fração de dias superior a quinze, corresponderá a 1/12 (um doze avos), e
terá por base o valor do benefício do mês de dezembro, exceto quanto o benefício encerrar-se antes deste mês, quando o
valor será o do mês da cessação”(NR)

Art. 90. O Capítulo único do Título III da Lei nº  4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter o seguinte título:

“TÍTULO III
(...)

CAPÍTULO ÚNICO
DO ABONO DE PERMANÊNCIA”(NR)

Art. 91. O art. 139 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 139. O segurado ativo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas nos arts.
92 e 142 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contri-
buição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 92-A” (NR)

Art. 92. O art. 140 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 140. O abono de permanência será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003,
tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcio-

nais, com base nos critérios da legislação então vigente, como previsto no art. 146, desde que conte com, no mínimo, vinte
e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem” (NR)

Art. 93. Os  §§ 1º e 2º do art. 140 da  Lei nº  4830, de 17 de maio de 2002, passam a ter as seguintes redações:
“Art. 140.(...)
§ 1º.  O recebimento do abono de permanência pelo servidor, conforme previsto no caput e § 1º, que cumpriu todos os
requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária com proventos integrais ou proporcionais em qualquer das regras
previstas nos arts. 92, 92-B, 142 e 146, não constitui impedimento à concessão do benefício de acordo com outra regra,
inclusive a prevista no art. 138, desde que cumpridos os requisitos previstos para a hipótese (NR)
§ 2º. O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou
recolhida por este, relativamente a cada competência” (NR)

Art. 94. Acrescenta o § 3º no art. 140 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, com a seguinte redação:
“Art. 140. (...)
(...)
§ 3º. O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do órgão/entidade em que o servidor é vinculado e será
devido a partir do cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício, mediante opção expressa pela permanência em
atividade” (AC)

Art. 95. O art. 141 da Lei nº  4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 141. É vedada a inclusão nos benefícios de aposentadoria e pensão, para efeito de percepção destes, de parcelas
remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão ou do abono de
permanência de que trata o art. 140” (NR)

Art. 96. Acrescenta o§ 1º  no art. 141 da Lei nº  4830, de 17 de maio de 2002, com a seguinte redação:
“Art. 141. (...)
§ 1º. O disposto no caput não se aplica às parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função
de confiança, de cargo em comissão que tiverem integrado a remuneração de contribuição do servidor que se aposentar com
proventos calculados conforme art. 82, respeitado, em qualquer hipótese, como limite previsto no §6o do art. 82 desta lei”
(AC).

Art. 97. Acrescenta o § 2º no art. 141 da Lei nº  4830, de 17 de maio de 2002, com a seguinte redação:

“Art. 141. (...)
(...)
§ 2º. Compreende-se na vedação do caput a previsão de incorporação de tais parcelas diretamente nos benefícios ou na
remuneração, apenas para efeito  de concessão  de benefícios, ainda que mediante regras específicas” (AC)

Art. 98. Acrescenta o art. 141-A na Lei nº  4830, de 17 de maio  de 2002, e seu parágrafo único, com a seguinte
redação:
“Art. 141-A. Considera-se remuneração do cargo efetivo o valor constituído pelos vencimentos,   vantagens  pecuniárias
permanentes e as  incorporáveis,  estabelecidas em lei, acrescido dos adicionais de caráter individual e das vantagens
pessoais permanentes” (AC)
Parágrafo Único – Fica estabelecido que a Administração Direta, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta
Lei, deverá definir quais serão as vantagens pecuniárias permanentes do cargo e estabelecidas em lei, bem como os adici-
onais de caráter individual, local de trabalho e as vantagens pessoais permanentes (AC).

Art. 99. Fica criada a Seção I no Capitulo I do Título IV da Lei Municipal n. 4830, de 17 de maio de 2002, com
a seguinte redação:

“SEÇÃO I
DAS REGRAS ESPECIAIS E DE TRANSIÇÃO” (AC)

Art. 100. O caput  do art. 142 da Lei nº  4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 142. Ao segurado deste regime de previdência que tiver ingressado por concurso público de provas ou de provas
e títulos em cargo público efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional do Município, até 16 de
dezembro de 1998, será facultada sua aposentação com proventos calculados de acordo com o art. 82 quando o servidor,
cumulativamente: (NR)

Art. 101. O § 1º do art. 142 da Lei nº  4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 142. (...)
§ 1º. O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na forma do caput terá os seus
proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo art. 92,
inciso III e § 5º, na seguinte proporção:
I - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do
caput até 31 de dezembro de 2005;
II - 5% (cinco por cento) para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do caput a partir de 1º de
janeiro de 2006” (NR)

Art. 102. Os §§ 2º, 3º e 4º  do art. 142 da Lei nº  4830, de 17 de maio de 2002, passam a ter as seguintes redações:
“Art. 142. (...)
§ 2º. O número de anos antecipados na forma do § 1º será verificado no momento da concessão do benefício (NR)
§ 3º. Os percentuais de redução de que tratam os incisos I e II do § 1º serão aplicados sobre o valor calculado segundo o
art. 82, verificando-se previamente a observância ao limite previsto no § 6º do mesmo artigo. (NR)
§ 4º. O segurado professor que, até 16 de dezembro de 1998, tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magis-
tério, e que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput, terá o tempo de serviço, exercido até aquela data, contado
com o acréscimo de 17% (dezessete por cento), se homem, e de 20 % (vinte por cento), se mulher, desde que se aposente,
exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, observado o disposto nos §§  1º, 2º e 3º” (NR)

Art. 103. O art. 143 da Lei nº  4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 143. As aposentadorias concedidas, conforme o artigo anterior serão reajustadas de acordo com o disposto no art.
85” (NR)

Art. 104. O caput  do art. 145  e incisos I e II, da Lei nº  4830, de 17 de maio de 2002, passam a ter as seguintes
redações:
“Art. 145. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas no art. 92, ou pelas regras estabelecidas
pelo art. 142, o segurado que tiver ingressado no serviço público da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, até
31 de dezembro de 2003, poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração
do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria nos termos do art. 141-A, quando, observadas as reduções de
idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 92, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: (NR)
I - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade, se mulher; (NR)
II - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher;(NR)

Art. 105. Acrescenta os incisos III e IV e §§ 1º, 2º, 3º,  4º , no art. 145 da Lei nº  4830, de 17 de maio de 2002,
com as seguintes redações:
“Art. 145. (...)
(...)
III. 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público federal, estadual, distrital e municipal; (AC)
IV - 10 (dez) anos de carreira e 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria (AC)
§ 1º. Aplica-se aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput deste artigo,
o disposto no art. 7o da EC n. 41/2003
§ 2º.  Para fins de fixação da data de ingresso no serviço público, de que trata este artigo, quando o servidor tiver ocupado,
sem interrupção, sucessivos cargos na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, em qualquer dos entes
federativos, será considerada a data da mais remota investidura dentre as ininterruptas; (AC)
§ 3º. Na hipótese de o cargo em que se der a aposentadoria não estar inserido em plano de carreira, o requisito previsto no
inciso IV deverá ser cumprido no último cargo efetivo (AC)
§ 4º. O tempo de carreira deverá ser cumprido no mesmo ente federativo e no mesmo poder” (AC)

Art. 106. Acrescenta o art. 145-A, incisos I, II, III e Parágrafo Único na Lei n. 4830, de 17 de maio de 2002,
com as seguintes redações:
“Art. 145-A  Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição
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Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor que tenha
ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que
preencha, cumulativamente, as seguintes condições: (AC)
I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; (AC)
II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der
a aposentadoria; (AC)
III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição
Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
(AC)
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art.
7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos
de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.(AC)

Art. 107.  Fica criada a Seção II no Capitulo I do Título IV da Lei Municipal n. 4830, de 17 de maio de 2002,
com a seguinte redação:

“SEÇÃO II
DO DIREITO ADQUIRIDO” (AC)

Art. 108.  O art. 146 da Lei nº  4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 146. É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos segurados e seus dependentes que,
até 31 de dezembro de 2003, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da
legislação então vigente, observado o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal” (NR)

Art. 109. Acrescenta o parágrafo único no art. 146 da Lei nº  4830, de 17 de maio de 2002, com a seguinte
redação:
“Art. 146. (...)
Parágrafo único - Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos segurados referidos no caput, em termos integrais
ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até 31 de dezembro de 2003, bem como as pensões de seus depen-
dentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas
para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente” (AC)

Art. 110.  Acrescenta o art. 146-A na Lei nº  4830, de 17 de maio de 2002, com a seguinte redação:
“Art. 146-A – Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos segu-
rados deste regime previdenciário, em fruição em 31 de dezembro de 2003, bem como os proventos de aposentadoria dos
servidores e as pensões dos dependentes, abrangidos pelo artigo anterior, serão revistos na mesma proporção e na mesma
data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo, também, estendidos aos aposentados e
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, na forma da lei,
inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou
que serviu de referência para a concessão da pensão (AC)

Art. 111. Acrescenta o art. 146-B na Lei n. 4830, de 17 de maio de 2002, com a seguinte redação:
“Art. 146-B.  Nenhum benefício ou serviço de previdência social poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a corres-
pondente fonte de custeio total.”(AC)

Art. 112. O § 2º do art. 148 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 148. (...)
§ 2º. Revogado” (NR)

Art. 113. O art. 156 da Lei nº  4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 156. A FUNPREV observará as normas de contabilidade, fixadas pelo órgão competente da União” (NR)

Art. 114. O art. 157 da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 157. A FUNPREV encaminhará ao Ministério da Previdência Social, até trinta dias após o encerramento de cada
bimestre do ano civil, nos termos da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e seu regulamento, os seguintes documen-
tos:
I - Demonstrativo das Receitas e Despesas da FUNPREV;
II – Comprovante mensal do repasse a FUNPREV das contribuições a seu cargo; e
III – Demonstrativo Financeiro relativo às aplicações da FUNPREV” (NR)

Art. 115. Acrescenta o art. 158-A na Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002, com a seguinte redação:
“Art. 158-A. A FUNPREV manterá registro individualizado dos segurados com as seguintes informações:
I – nome e demais dados pessoais, inclusive dos dependentes;
II – matrícula e outros dados funcionais;
III - remuneração de contribuição, mês a mês;
IV - valores mensais e acumulados da contribuição; e
V - valores mensais e acumulados da contribuição do ente municipal” (AC)

Art. 116. Acrescenta o art. 158-B e Parágrafo único  na Lei nº  4830, de 17 de maio de 2002, com a seguinte
redação:
“Art. 158-B. Ao segurado serão disponibilizadas as informações constantes de seu registro individualizado, mediante
extrato anual, relativas ao exercício financeiro anterior.
Parágrafo único. O registro cadastral individualizado será consolidado para fins contábeis:
I - nome;
II - matrícula;
III - remuneração de contribuição, ou subsídio mês a mês; e
IV - valores das contribuições previdenciárias mensais e das acumuladas nos meses anteriores do segurado e do
ente municipal” (AC)

Art. 117. O art. 160 da Lei nº  4830, de 17 de maio de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 160. Revogado” (NR)

Art. 118. Acrescenta o art. 164-A  e parágrafo único, na Lei  nº  4830, de 17 de maio de 2002,  com as seguintes
redações:
“Art. 164-A. A FUNPREV deverá garantir pleno acesso dos segurados às informações relativas ao regime próprio (AC)
Parágrafo único. O acesso do segurado às informações relativas à gestão da FUNPREV dar-se-á por atendimento a reque-
rimento e pela disponibilização dos demonstrativos contábeis, financeiros, previdenciários e demais dados pertinentes”
(AC)

Art. 119. Os arts. 165,  166,  169, 170 e parágrafo único, 172, todos da Lei nº  4830, de 17 de maio de 2002,
passam a ter as seguintes redações:
“Art. 165. Revogado (NR)
Art. 166. Revogado (NR)
Art. 169. Revogado (NR)
Art. 170. Revogado (NR)
Parágrafo único. Revogado (NR)

Art. 172. Revogado” (NR)
Art. 120. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ressalvado o disposto no artigo. 2º que entrará

em vigor 90 (noventa) dias da publicação desta lei, permanecendo, neste período, válidas as alíquotas praticadas atualmente
e isentos de contribuição os inativos e pensionistas, nos termos do art. 195,  § 6º, da Constituição Federal, revogando-
se o art. 54 e §§ 1º e 2º, da Lei  nº  1574, de 07 de maio de 1971.

Bauru, ...

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
10, julho,06

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Casa, Projeto de
Lei nº 57/06, que tem como finalidade alterar dispositivos da Lei Municipal n. 4830/2002, notadamente quanto ao plano
de custeio e benefícios.

A alteração de dispositivos previstos na Lei Municipal supracitada, tem  por
finalidade precípua, adequar a legislação municipal diante da reforma da previdência social, viabilizada através da Emenda
Constitucional n. 41 de 19 de dezembro de 2003, da Emenda Constitucional n. 47 de 05 de julho de 2005, bem como diante
da Medida Provisória n. 167 de  19 de fevereiro de 2004 convertida na Lei Federal n. 10887 de 18 de junho de 2004 e
Orientações Normativas da Secretária da Previdência Social ns. 03 e 04/2004.

Para tal finalidade, cumpre-nos mencionar que não somente referida alteração se
fez necessária no âmbito da União, como também  no Estado, como  pode se observar da Lei Complementar Estadual n. 943
de 23 de junho de 2003, assim como no Município de São Paulo através da Lei Municipal n. 13.973 de 12 de maio de 2005.

Como se denota, a reforma previdenciária teve com objetivo, proporcionar aos
Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, condições financeiras mediante a definição de contribuição mínima
necessária de forma a observar critérios que viessem a preservar o equilíbrio financeiro e atuarial.

Para tal finalidade, foi previsto no §1o do art. 149 da Constituição Federal, com
a redação dada pela EC n. 41/2003, que a contribuição dos servidores, para o custeio, em benefícios destes, que a alíquota
não seria inferior ä contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União, atualmente em 11% (onze) por cento.

Da mesma forma, houve previsão quanto a contribuição dos servidores inativos
(aposentados) e pensionistas, levando-se em consideração num primeiro momento, aqueles que estivesse em gozo de
benefícios na data da publicação da EC n. 41/2003, bem como os alcançados pelo disposto no art. 3o, onde deverão
contribuir com alíquota igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos (11%), com incidência apenas
sobre a parcela dos proventos e das pensões que supere a 50% (cinqüenta por cento) do limite máximo estabelecido para
os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, nos termos do que
estabelece o art. 4o da EC n. 41/2003.

Quanto às aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata o art.
40, com a nova redação dada pela EC n. 41/2003, em especial o §18, os beneficiários contribuirão, com 11% (onze por
cento) incidente sobre o valor dos proventos de aposentadoria e pensões que supere o limite máximo estabelecido para
os benefícios do regime geral de previdência de que trata o art. 201, com percentual também igual ao estabelecido para os
servidores titulares de cargos efetivos.

Assim, verifica-se que o legislador constituinte procurou estabelecer os critérios
quanto às contribuições dos servidores ativos, inativos (aposentados) e pensionistas, fonte de custeio necessária à
concessão de benefícios, atendendo-se ao caráter contributivo, solidário, bem como de forma a preservar o equilíbrio
financeiro e atuarial.

Quanto à contribuição das entidades de origens dos servidores (parte patronal),
uma vez haver a previsão legal apenas da necessidade e do limite a ser observados de dois por um, certamente será objeto
de estudos atuariais anuais a serem realizados, considerando-se inclusive a reforma viabilizada, com posterior definição
quanto ã manutenção da alíquota atual de 14,5% (quatorze e meio por cento) ou eventual alteração.

Além do aspecto da fonte de custeio, referido projeto, também vem alterar aspec-
tos relacionados aos dependentes, bem como ao  plano de benefício, estabelecendo inclusive as regras de transição, do
direito adquirido e também o Abono de Permanência, de acordo com as normas estabelecidas nas ECs n. 41/2003 e 47/
2005, fixando para a Administração Direta, a definição das vantagens pecuniárias permanentes do cargo  estabelecidas em
lei, bem como os adicionais de caráter individual, das vantagens pessoais permanentes e local de trabalho, a serem con-
sideradas na Remuneração de Contribuição e pagamento de benefícios.
Deste modo, a proposta vem assegurar aos servidores a percepção das vantagens pecuniárias percebidas ao longo de sua
carreira, nos benefícios  previdenciários, mediante contribuição  sobre referidas vantagens e posterior incorporação na
remuneração.

No que tange à exclusão do benefício “auxílio-acidente”, esta se faz necessária
em atendimento à Lei 9717/98, art. 5º,  e Portarias do MPAS 4992/99, art. 16,  172/02, art. 5º, e 183/06.

Reza o art. 16 da Portaria 4992/09 que os regimes próprios de previdência social
da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, não poderão conceder  benefícios distintos do Regime Geral
de Previdência Social, elencando nas alíneas dos incisos I e II os benefícios, não prevendo em nenhum deles o auxílio-
acidente.

Destarte, além da proibição legal para concessão por parte dos Regimes Próprios,
referido benefício, no Regime Geral,   tem fonte de custeio específica – seguro acidente trabalho – SAT – nos percentuais
de 1% (um por cento) ou 2% (dois por cento), de responsabilidade patronal, contribuição esta não prevista nos Regimes
Próprios.

O Tribunal de Constas do Estado de São Paulo, no relatório  do TC 003688/026/
04 – FUNPREV -, dentre outras recomendações, determinou a exclusão do benefício  denominado auxílio-acidente de seu
comando legal (Lei 4830/02), de modo a atender  as determinações  da lei regedora do regime próprio  de previdência.

Vale destacar que a Auditoria Fiscal  do Ministério da Previdência e Assistência
Social, em consonância com entendimento esposado pela DD. Representante daquele órgão, em análise anterior,  encami-
nhou parecer provisório de legalidade do projeto em questão, por atender as disposições da Constituição Federal, legis-
lação federal e Orientações Normativas daquele Ministério.

Por fim, salientamos ainda, que referido projeto obteve a aprovação do C. Conse-
lho Curador da FUNPREV, através das Atas n. 26, de 28 de abril de 2005,  segunda extraordinária, de 14 de dezembro de
2005, e segunda extraordinária, de  30 de junho de 2006, em cumprimento ao disposto no inciso XII do art. 14 da Lei
Municipal n. 4830/2002.
Assim, com  a expectativa de constarmos com apoio dessa Casa para aprovação do projeto em anexo, reiteramos nossos
protestos de consideração e apreço.

PROF. JOSÉ GUALBERTO TUGA MARTINS ANGERAMI
PREFEITO MUNICIPAL
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DEPARTAMENT O DE RECURSOS HUMANOS
INDEFERIMENTO: O Departamento de Recursos Humanos, comunica ao candidato classificado
sob nº 5º no Concurso Público para o cargo de Professor de Ensino Especial I o indeferimento do
RECURSO interposto para fins de posse, protocolado sob nº. 11.044/2006.

NOMEAÇÃO:  A partir de 11/07/2006, nomeia as candidatas relacionadas abaixo, conforme apro-
vação e classificação em Concurso Público já realizado.

AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
Nome   R.G.                              Portaria nº
Carolina Favinha   43.139.797-1    817/2006
Michelle Cristina Silva   44.221.919-2    818/2006
Maria do Socorro Queiroz Franco          341.800-RO    819/2006

AUXILIAR DE NECRÓPSIA
Nome   R.G.                              Portaria nº
Derly Gimenez Ribeiro  001.221.881-MS    820/2006
Ana Paula de Oliveira Smania  34.975.544-9    821/2006

PSICÓLOGO I - ORGANIZACIONAL
Nome  R.G.                              Portaria nº
Beatriz Rabello Gobbo 16.155.445-3    822/2006
Christiane Ozaka Ferraz 24.760.4123-4  823/2006

CONVOCAÇÃO/ PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE MÉDICO I: Solicitamos o
comparecimento dos candidatos abaixo na Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de 02
(dois) dias úteis, na Rua José Aiello nº 3-30 (continuação da Av. Duque de Caxias), no
horário das 8hs às 11hs ou das 14hs às 17hs, falar com LUIS RUEDA  ou LESLER, apresentan-
do os documentos descritos no ANEXO I, para tratar de assunto relacionado à convocação, confor-
me Processo Seletivo Simplificado já realizado. O não comparecimento dentro do prazo determina-
do será considerado como desistência à vaga.
MÉDICO I - CLÍNICO
CLAS. NOME RG
1º Daguer Cury   3.439.596
2º Cássia Senger 18.816.592
3º Joyce Gimenes Brandão 22.429.200-6
4º José Henrique Pereira de Castro 27.713.252-6
5º Fabiana B. D. A. Cavalcanti Fogarty 22.198.179-8

MÉDICO I - PEDIATRA
CLAS. NOME RG
1º José Francisco Carvalho Leite Junior 14.012.445

ANEXO I
1. Carteira Profissional fotocópia das páginas que contém foto, qualificação civil e todos os registros
e todas contratações anotadas;

Administração : Regional  São Geraldo
 Período: 08/07/06 á  14/07/06

Rua: Carlos Galliters, Qd. 2  s/n
Administrador : João Antônio Gonçalves

Tel: 3239-2766

E-Mail  : regionais@bauru.sp.gov.br

Secretaria das Adm. Regionais
Nelson Ribeiro da Silva

Secretário

Secretaria de Economia e Finanças
Edmundo Albuquerque dos Santos Neto

Secretário

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

PROCESSOS DEFERIDOS

18.935/06 - L.C. Spindola Representações Ltda; 19.053/06 - WKAR Representações
Comerciais Ltda; 19.125/06 - Andre Luiz Ponce Ciniciato; 15.600/06 - Cecilia Magalhães
Ojas; 16684/06 - Hilton Ricardo Pini; 10.337/2006 - Tatyana Cristina dos Santos Rocha
Sousa Me; 18.826/06- João Batista Marcellino de Oliveira; 235/2004 José Luiz Miranda
Simonelli.

PROCESSO DEFERIDO PARCIALMENTE

15766/2006 JIE Empreendimentos e Participações Ltda.

PROCESSOS INDEFERIDOS

5650/2006-Arlindo Padilha; 15.840/2006-Genaro Emanuele Megole; 4839/2006-Ursolino
Zeferino; 4146/2006-Antonia Campos Sanches; 4065/2006-Manoel Alexandre Faveri;
4308/2006-Marcus Mozart Soares Cardoso; 4161/2006-Luiz Fernando Serinolli; 7139/
2006-Leandro Dal Médico; 4499/2006-Weite Amadeu Fermino; 4364/2006-Antonio Dias
Modesto; 4257/2006-Ricardo Barbieri; 5088/2006-Antonio Correia Nogueira Júnior;

Secretaria da Administração
Fernando Ferreira Jorge

 Secretário

Seção II
Secretarias Municipais

Corregedoria Geral Administrativa
 Jose Onofre Roda

Corregedor

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 1.761/05, que tem como interes-
sado o Departamento de Apoio Operacional: Arquivada.

2. Fotocópia do Carnê de INSS (se autônomo);
3. Fotocópia do cartão do PIS/PASEP frente e verso;
4. Fotocópia da Certidão de Casamento ou de Nascimento;
5. Certidão de Tempo de Serviço em Órgão Público. Obs. Se estiver trabalhando, trazer atestado/
declaração do horário de trabalho;
6. Uma  foto 3x4;
8. Fotocópia da Carteira de Vacinação e certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
9. Fotocópia do CPF e do Certificado de Reservista.
10. Fotocópia do Título de Eleitor e do comprovante de votação na última eleição; (Referendo
2005);
11.Fotocópia do comprovante de endereço que contenha CEP;
12. CERTIDÃO DE DISTRIBUIDOR CRIMINAL  expedido pelo Cartório Distribuidor (últimos
cinco anos) no Fórum (Jardim Bela Vista);
13. ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS  expedido pela Delegacia de Polícia do Centro
(Praça Dom Pedro II, ao lado da Câmara Municipal). Obs.: Comprar uma guia em qualquer papelaria,
juntar Fotocópia do  RG e depois entregar na Delegacia; OU pelo site: www.ssp.sp.gov.br

HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

À vista do relatório apresentado pela Comissão Examinadora em 08/07/2006 contendo o Resultado
Final e Classificação dos Candidatos, HOMOLOGO o processo seletivo simplificado para preenchi-
mento do cargo de MÉDICO I – Nas áreas Clínica e Pediatria.

Bauru, 11 de julho de 2006.
     JOSÉ GUALBERTO TUGA MARTINS ANGERAMI

PREFEITO MUNICIPAL
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5101/2006-Maria C. Mesquita Xavier; 4726/2006-Arnaldo Lauris; 6655/2006-Gisele Ap. Ber-
re.

NOTIFICAÇÃO

Notificamos aos contribuintes do IPTU que não receberam seus carnês, a comparecerem à
Divisão de Receitas Imobiliárias, sito à Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Andar Térreo, para a
retirada dos mesmos. O contribuinte deverá comparecer munido da identificação do imóvel.

EDMUNDO ALBUQUERQUE DOS SANTOS NETO
 SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
Dando cumprimento ao disposto no artigo 5º da Lei Federal n.º 8666, de 21/06/93, e nos termos
da Instrução do Tribunal de Contas do Estado, indicamos abaixo os números dos processos e
respectivos valores para pagamento, independentes da ordem cronológica, uma vez que não
podem sofrer interrupções do fornecimento, a saber o :

ERRATA: No proc 50209/05 Carlos Abreu Vargas Rio Preto valor R$ 42,40 o valor correto é
R$ 42,80.No proc 10313/06 IASCJ onde se lê: valor R$ 33.378,20 o valor correto é R$ 28.457,20.
No proc 10313/06 ISNCRI onde se lê:  R$ 1.183,00 o valor correto é R$ 6.104,00 No proc
10313/06

Processo:             Nome: Valor: Venc.
6975/06 ALFER PREST SERV S/C LTDA R$    7.600,00 11/07/06
50314/05ALBANO BAURU COM GLP LTDA R$    2.086,70 11/07/06
50314/05ALBANO BAURU COM GLP LTDA R$    1.192,40 11/07/06
50027/05AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME R$    1.352,80 11/07/06
75162/05ASSECAM DIST HOSP LTDA R$       811,80 11/07/06
27.985/03ASSOC DAS EMPRESAS CALÇADÃO B R$    29.785,7613/07/06
50001/05BAURUMIX CONCRETO LTDA R$    1.327,50 11/07/06
50369/05BACCIOTTI SILVEIRA & CIA LTDA R$         51,00 11/07/06
50369/05BACCIOTTI SILVEIRA & CIA LTDA R$         16,76 11/07/06
50369/05BACCIOTTI SILVEIRA & CIA LTDA R$       405,80 11/07/06
50369/05BACCIOTTI SILVEIRA & CIA LTDA R$    1.996,00 11/07/06
50369/05BACCIOTTI SILVEIRA & CIA LTDA R$        26,64 12/07/06
50369/05BACCIOTTI SILVEIRA & CIA LTDA R$        68,10 12/07/06
50369/05BACCIOTTI SILVEIRA & CIA LTDA R$        55,74 12/07/06
50369/05BACCIOTTI SILVEIRA & CIA LTDA R$        18,25 12/07/06
75065/05CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA R$       342,50 12/07/06
10964/06CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA R$    3.564,00 12/07/06
3464/06 COMERCIO PNEUS VALENTÃO LTDA R$  13.357,00 12/07/06
6438/06 COML CIRURG RIOCLARENSE LTDA R$    4.426,80 11/07/06
50000/05COMPANHIA BRAS PETROL IPIRANGA R$   15.882,00 12/07/06
50209/05CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$       605,13 11/07/06
6120/06 FRESCAR COM SERV AR CONDICION R$     6.972,00 11/07/06
50208/05FRIDEL FRIG IND DEL REY LTDA R$    10.170,00 11/07/06
18867/06FUNPREV R$ 1.428.994,5620/06/06
16482/06HUMANA ALIMENTAR COM PROD NUT R$        360,00 12/07/06
50208/05IOTTI GRIFFE CARNE LTDA R$     3.078,00 11/07/06
50369/05KING LIMP COM PROD LIMP LTDA R$          35,00 11/07/06
50111/05MULTICOM COM MULT ALIM LTDA R$     2.145,00 12/07/06
50111/05MULTICOM COM MULT ALIM LTDA R$        214,50 11/07/06
741/06 MAGNUM COM ARTIGOS PROMOCION R$     1.940,00 12/07/06
31908/02NET BAURU LTDA R$        131,26 10/07/06
75134/05PADARIA SANTA FÉ COLONIAL BAURU R$          57,00 11/07/06
50369/05RIPEL COM PAPEIS MAT ESC LTDA R$     3.846,35 12/07/06
75146/05REINALDO MODESTO DE SOUZA ME R$     4.228,75 12/07/06
75079/05SEMINA IND COM LTDA R$    24.238,08 11/07/06
29385/02SISP TECHNOLOGY S/A R$      8.125,00 11/07/06
9315/06 STREAM COMERC TUBOS ACES LTDA R$      4.012,00 13/07/06
25444/05STREAM COM TUBOS ASSESSORIOS R$      5.760,0011/07/06
1339/06 VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA R$    28.200,00 12/07/06
17281/06CASA DA ESPERANÇA R$       1.120,00 12/07/06
17281/06CENTRO ESP.AMOR E CARID. R$       4.620,00 12/07/06
17281/06CIPS R$       5.740,00 12/07/06
17281/06FUNDATO - CITE R$       1.540,00 12/07/06
17281/06IASCJ R$          840,00 12/07/06
17281/06PEQ. OBREIROS DE CURUÇA R$          700,0012/07/06

Edmundo Albuquerque S. Neto
Secretário de Economia e Finanças

Av. Dr. Nuno de Assis, 14-60 - Fone: 3235-1038
Horário de Atendimento – de Segunda à Sexta-feira - das 8:00 às 12:00

e das 13:00 às 18:00 horas
INTERNET:     E-mail: meio_ambiente@bauru.sp.gov.br

ATENÇÃO
*A Substituição/supressão só poderá ser realizada após a publicação do deferimento
(autorização) no Diário Oficial do Município.
*As despesas com a substituição/supressão, ficarão a cargo do requerente.
*Após a publicação do deferimento no Diário Oficial do Município, terá o requerente
o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar o corte e de 15 (quinze) dias, à partir daí, para
plantar uma árvore (Lei 4714/01, art. 34).
*As mudas deverão ter  altura igual ou superior a 1,50 metros, serem plantadas com
tutor e estarem protegidas com gradil (Decreto 8806/00, art. 1º, parágrafo único).
*Espécies adequadas para arborização urbana:

Sob rede de iluminação pública: arvoretas ou árvores de pequeno porte. Ex. :
Manacá da Serra, Falsa Murta, e Flamboyanzinho.

Oposto rede de iluminação pública: árvores de porte médio. Ex.: Oiti,
Quaresmeira, Unha de Vaca e Falso-Chorão.
*Não plante palmeiras na calçada.
*Cortes e podas de árvores não autorizados pela Secretaria, são infrações passíveis
de multa.
Plantio: colocar a muda na cova (50 x 50 cm, com 60 cm de profundidade), cobrindo-
se aproximadamente 5 cm da parte superior do torrão de terra em que estava plantada
a muda.
*Canteiro: de 50 x 50cm, com recuo de 50 cm da face externa da guia até o centro do
canteiro.

Autorizamos a supressão de 01 (uma) espécie não identificada localizada no cantei-
ro central do cruzamento da Av. Nossa Senhora de Fátima Qt. 04, com a Rua Rio
Branco, Qt. 31.

Edital

“A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente, vem atra-
vés deste intimar o Sr. Michel S. Oliveira, proprietário do imóvel localizado na R. dos
Atletas, 1-139, de que contra ele fora lavrado o Auto de Infração n.º 296 B, no Proces-
so n.º 14049/06, por ter efetuado supressão de uma espécie arbórea do endereço acima
citado, infringindo o disposto no artigo 49 da Lei Federal 9.605/98, dando cumprimento
ao artigo 34 do Dec. Reg. 3.179/99. O autuado terá 20 (vinte) dias para apresentar
defesa à partir da publicação deste”.

“A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente, vem atra-
vés deste intimar a Sra. Odete S. N. Roque, proprietária do imóvel localizado na R.
Capitão Alcides, 8-20, de que contra ela fora lavrado o Auto de Infração n.º 298 B, no
Processo n.º 14050/06, por ter efetuado poda drástica em uma espécie arbórea do
endereço acima citado, infringindo o disposto no artigo 49 da Lei Federal 9.605/98,
dando cumprimento ao artigo 34 do Dec. Reg. 3.179/99. O autuado terá 20 (vinte) dias
para apresentar defesa à partir da publicação deste”.

Secretaria do Meio Ambiente
Carlos Alexandre Menezes Barbieri

Secretário

Secretaria de Planejamento
Leandro  Dias Joaquim

Secretário
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E-MAIL:  planejamento@bauru.sp.gov.br

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

Comunicação de aplicação de Auto de Infração e Multa por desrespeito ao artigo 27,
inciso VII da Lei 4634/01, dando cumprimento ao artigo 35, inciso II,  com prazo para
recurso de 10 dias, a partir da data de publicação desta. (correspondência devolvida)
AUTUADO AUTO
Umberto Jacemil da Silva  9881

Comunicação de aplicação de Auto de Infração e Multa por desrespeito ao artigo 1º da
Lei 4148/96, dando cumprimento ao artigo 3º, parágrafo 2º,  com prazo para recurso
de 30 dias, a partir da data de publicação desta. (recusou-se a assinar e receber)
AUTUADO AUTO
Estevão José G. de Carvalho  9984

Comunicação de aplicação de Auto de Infração e Multa por desrespeito ao artigo 38 da
Lei 3832/94, dando cumprimento ao artigo 179, inciso III, com prazo para recurso de
15 dias, a partir da data de publicação desta. (Não localizado)
AUTUADO AUTO
Daniel Carlos Françoso  10013
Comunicação de aplicação de Auto de Infração e Multa por desrespeito ao artigo 1º da
Lei 2371/82, dando cumprimento ao artigo 18, com prazo para recurso de 10 dias, a
partir da data de publicação desta. (Não localizado)
AUTUADO AUTO
Daniel Carlos Françoso  10014

Comunicação de aplicação de Auto de Infração e Multa por desrespeito ao artigo 244
da Lei 1929/75, dando cumprimento ao artigo 102, inciso V, com prazo para recurso
de 30 dias, a partir da data de publicação desta. (recusou-se a assinar e receber)
AUTUADO AUTO
Evaldo Lopes Lanches ME  10016

NOTIFICAÇÃO
Of. 361/06 – Ref. Processo 13.435/06
Ilmo. Sr. João Francisco Lopes

Vimos pelo presente instrumento notificar do deferimento do recurso inter-
posto, sendo concedido 90 (noventa) dias – a partir da data de publicação desta – para
a construção do passeio público.

Informamos que deverá interpor o recurso após a conclusão do serviço den-
tro do prazo estipulado.

Observamos que o não atendimento deste, estará sujeito às demais sanções
administrativas e judiciais cabíveis. (correspondência devolvida)

Secretaria de Saúde
Mário  Ramos de Paula e Silva

Secretário

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO NO PERÍODO DE 08/07/06 A 10/07/06
PROCES. INTERESSADO
15359/06 CINTIA SEGURA DE SOUZA
13757/06 AUGUSTA MOREIRA DOS SANTOS
9248/06 ESPAÇO D’INCAO CENTRAL DE AULAS E CURSOS LTDA
2743/05 ROSELAINE APARECIDA BRAIDOTTI GOMES ME
12867/06 BIERTRINKEN DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
31959/04 CRISTIANE DA ROCHA MARTINS ME
29547/04 S. DA C. BORTOLIM ME
4665/04 ANDREA DE CARVALHO COMBUSTIVEIS
19304/00 PAULO SÉRGIO CARDOSO
16645/06 ANTONIO JOSE DA SILVA
12640/06 MARIA JOSÉ FANTINI
6134/06 ANTONIO MARTINS TORRECILHA

13791/06 RUBENS DE JESUS RIBEIRO
15305/06 CLAUDINÉIA DA SILVA AQUINO
8876/06 CONCEIÇÃO CONSTANTINO
2508/06 NEIDE APARECIDA CORREA
11764/03 CRECHE COMUNITÁRIA PINGO DE GENTE
20394/05 PAULO DONATO ALVES NASCIMENTO
20700/05 PAULO DONATO ALVES NASCIMENTO
43917/05 ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU
9796/03 CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON
11766/03 CEVAC – CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA
14353/06 MARCIA FABIANO ALVES
12910/06 JADSON MARCELINO LEONEL DE OLIVEIRA
9439/06 NELI PEREIRA DOS SANTOS
2516/06 E.E. SALVADOR FILARDI
43418/05 CAROLISE BONILHA
31885/05 CAMPAGNUCCI & CAMPAGNUCCI LTDA
1390/06 ARTE VIDA ESCOLA INFANTIL E BERÇÁRIO LTDA ME
25764/05 E.D. CORRAL GONÇALVES ME
14237/04 MANOEL JERONIMO DA SILVA
36610/05 MARIA LUIZA BAILONE
31516/05 JOSÉ RIBEIRO DA SILVA
6231/06 SELMA GALHARDO
1902/06 RAQUEL APARECIDA PEREIRA DA SILVA
15313/06 ANTONIO CARLOS PEDROSO DA SILVA
1858/06 ADENILSON CORDEIRO RAMOS DE OLIVEIRA
9096/06 JOÃO BATISTA DOS SANTOS
664/06 DANIELA MENDES ARRUDA ME
18891/04 JAD ZOGHEIB E CIA LTDA
12660/06 MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA
12628/06 IVANI RODRIGUES
8417/06 GERALDO APARECIDO DO NASCIMENTO
11367/06 GIULIANA CONSTANTINO FREITAS ME
11366/06 RODRIGO CONSTANTINO FREITAS ME
11405/06 MARTA ANGÉLICA BENTO DE ALMEIDA CASA DE CARNES ME
11486/06 JOSÉ ROBERTO MARIANO DE SOUZA
37869/05 LUIS EDUARDO FONTES
12663/06 LEDA APARECIDA DA SILVA COVOLAN
11765/03 CRECHE COMUNITÁRIA PINGO DE GENTE
27885/03 FAVINHO DE MEL S/C LTDA ME
511/06 OLAVO SEVERINO NETO
39742/05 VITALINO DE  OLIVEIRA
43743/05 QUITÉRIA ANGELO DA SILVA
9441/06 GABRIEL THEODORO DE SOUZA
11519/06 AMÉRICO FRANCISCO ZUIANI
14504/06 ROSANGELA CORRADINI
15348/06 ED CARLOS DA CONCEIÇÃO
6232/06 ANTONIO PEREIRA
27708/05 MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO
12656/06 FRANCISCO DE ASSIS CLAUDINO
39835/05 DOUGLAS DOS REIS

ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO NO PERÍODO DE 08/07/06 A 10/
07/06
PROCES. INTERESSADO N° SÉRIE
41691/05 CLEUZA GARCIA NICOLINI ME 10506 A-2
41691/05 CLEUZA GARCIA NICOLINI ME 10504 A-2
41691/05 CLEUZA GARCIA NICOLINI ME 4760 C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO NO PERÍODO
DE 08/07/06 A 10/07/06
PROCES. INTERESSADO N° SÉRIE
39367/04 TIO PARA BAR E RESTAURANTE LTDA ME 5069 C-1
39367/04 TIO PARA BAR E RESTAURANTE LTDA ME 5068 C-1
39367/04 TIO PARA BAR E RESTAURANTE LTDA ME 5065 C-1
31613/05 RENATO FERNANDES PIRES BAR ME 5383 C-1
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12841/03 TÂNIA REGINA BOSSI RUIZ ME 5271 C-1
12841/03 TÂNIA REGINA BOSSI RUIZ ME 5252 C-1
12841/03 TÂNIA REGINA BOSSI RUIZ ME 5251 C-1
12841/03 TÂNIA REGINA BOSSI RUIZ ME 5357 C-1
12841/03 TÂNIA REGINA BOSSI RUIZ ME 5253 C-1
13453/06 INDÚSTRIAS TUDOR SP DE BATERIAS LTDA 5123 C-1
13453/06 INDÚSTRIAS TUDOR SP DE BATERIAS LTDA 4924 C-1
26497/05 PAULO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS ME 5257 C-1
18295/06 AILTON FERNANDES PEREIRA 6480 A-2

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/07/06 A
03/07/06
PROCES. INTERESSADO DIAS N° SÉRIE
11433/06 JOSE MAURO PAPASSONI ME * 6209 C-1
11435/06 VERA LÚCIA DE AGUIAR PAPASSONI ME * 6210 C-1
11437/06 RENATA RODRIGUES AGOSTINHO EPP * 6207 C-1
18292/06 MARIA TEREZINHA DE ALMEIDA LIMA 60 0616 C-1
18293/06 NILMA FERREIRA MOREIRA 120 8050 A-2
17635/06 MARIA ELENA S. FERNANDES BAURU ME * 6226 C-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO NO PERÍODO DE 08/07/06 A
10/07/06
PROCES. INTERESSADO N° SÉRIE
14936/05 A FAUSTINO FILHO EPP 5839 C-1
14936/05 A FAUSTINO FILHO EPP 5838 C-1

RECUSA DE ASSINATURA EM AUTO DE INFRAÇÃO NO PERÍODO DE 08/07/
06 A 10/07/06
PROCES.  INTERESSADO N° SÉRIE
18249/06 JOSÉ CARLOS GUILHERME 6418 A-2
18250/06 MAURO CAETANO FERREIRA 6419 A-2

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
DE MULTA NO PERÍODO DE 08/07/06 A 10/07/06
PROCES. INTERESSADO N° SÉRIE
21415/05 TÂNIA REGINA BOSSI RUIZ 23949 A-1
11376/06 SUPERM. VIEIRA DIAS DA SILVA DE BAURU LTDA26134 A-1
364/06 M.H.L. DA COSTA ME 26138 A-1
6042/06 ELIAS MENEZES DA ROCHA 26587 A-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
NO PERÍODO DE 08/07/06 A 10/07/06
PROCES. INTERESSADO DIAS N° SÉRIE
11371/06 BAURU PET’S DIST. DE RAÇÕES LTDA ME * 5311 C-1
11374/06 PERALTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA * 26137 A-1
11373/06 MARCO AURÉLIO MONTEIRO 30 5312 C-1
11660/03 CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE 240 25898 A-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MUL-
TA NO PERÍODO DE 08/07/06 A 10/07/06
PROCES. INTERESSADO N° SÉRIE
39841/05 ELAINE COSTA RUIZ LEÃO BAURU ME 00842 C-1
42912/05 L.G. SOUZA BAURU ME 01062 C-1
26498/05 KEILA MIRELLE DIAS SOARES ME 22056 A-1
16359/05 EDINA APARECIDA COLAÇO PIMENTEL 23717 A-1
427/06 ELIZABETE APARECIDA CARDOSO ME 3085 C-1
1861/06 ALESSANDRO RODRIGUES 00964 C-1
541/06 VINICIUS EDUARDO MAURICIO 21276 A-1
35820/05 CLARICE FÁTIMA MALMONGE 01125 C-1
49776/05 COMERCIAL VERDE NATIVA LTDA EPP 00976 C-1
49776/05 COMERCIAL VERDE NATIVA LTDA EPP 00978 C-1
618/05 A LENILA F. MARTINS EMPÓRIO ME 25601 A-1

RECURSO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA NÃO APRE-
CIADO POR PROTOCOLO FORA DO PRAZO LEGAL NO PERÍODO DE 04/07/

06 A 05/07/06
PROCES.  INTERESSADO N° SÉRIE
09901/04 ANTONIO CELIO BATISTA FERREIRA 4882 C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
DE ADVERTÊNCIA NO PERÍODO DE 08/07/06 A 10/07/06
PROCES. INTERESSADO N° SÉRIE
473/04 EDESIO JOSE MORGAN ME 26046 A-1
473/04 EDESIO JOSE MORGAN ME 26047 A-1
473/04 EDESIO JOSE MORGAN ME 26050 A-1
473/04 EDESIO JOSE MORGAN ME 26051 A-1
473/04 EDESIO JOSE MORGAN ME 26048 A-1
473/04 EDESIO JOSE MORGAN ME 26049 A-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO
DE MULTA NO PERÍODO DE 08/07/06 A 10/07/06
PROCES. INTERESSADO N° SÉRIE
33263/05 ROSA HELENA CARVALHO GILIOLI EPP 4061 C-1
33263/05 ROSA HELENA CARVALHO GILIOLI EPP 4059 C-1
33263/05 ROSA HELENA CARVALHO GILIOLI EPP 4060 C-1
42895/05 PEDRO PEREIRA DA SILVA 1818 C-1
3832/06 CATARINA TORRES DOS SANTOS 2259 C-1

RECURSO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA NÃO APRE-
CIADO POR NÃO CABER RECURSO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO NO
PERÍODO DE  08/07/06 A 10/07/06
PROCES.  INTERESSADO N° SÉRIE
21645/05 EDENILSO BATISTA DO NANSCIMENTO ME 1821 C-1
14803/04 JOSÉ ROBERTO GARCIA BAURU ME 2789 C-1

RECUSA DE ASSINATURA EM NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE
MULTA  NO PERÍODO DE 08/07/06 A 10/07/06
PROCES.  INTERESSADO N° SÉRIE
422/06 MITUE M. MYAGUI 2262 C-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NO PERÍODO DE 08/07/06 A
10/07/06
PROCESSO 14492/06
INTERESSADO JUCILEI PAPOTI DE OLIVEIRA
REQUERENTE JUCILEI PAPOTI DE OLIVEIRA
CPF 145.831.398-02
CRO-SP 58.904

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NO PERÍODO DE 08/07/06 A 10/07/06
PROCESSO 25407/03
INTERESSADO MARINALVA APARECIDA TIENGO ME
CNPJ 03.406.581/0001-54
ENDEREÇO(DE) RODOVIA MARECHAL RONDON KM 343
ENDEREÇO(PARA) AV. DR. NUNO DE ASSIS, S/Nº, Q. 20, LADO IMPAR

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 08/07/06 A 10/07/06
PROCESSO 21457/04
R. SOCIAL(DE) REGINA RODRIGUES AGOSTINHO MORETTI ME
CNPJ 06.283.095/0001-84
R. SOCIAL(PARA) ALICE GONÇALVES DE AGUIAR ME
CNPJ 02.952.843/0001-13

Seção III
Editais
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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Edital de Pregão Eletrônico nº 092/06 - Processo Administrativo nº 14.733/06 - Pregão
Eletrônico n. º 049/06, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PRE-
ÇO POR LOTE – Objeto: Aquisição de diversos materiais para limpeza e descartáveis
– Interessada: Diversas Secretarias. Data do Recebimento das propostas: 25(vinte e
cinco) de julho de 2006 até as 08:30(oito horas e trinta minutos).  Abertura da Ses-
são: 25/07/06 às 08:30 horas. Inicio da disputa de Preços: 25/07/06 às 10:00(dez
horas).  Informações na Divisão de Licitações, Av. Dr. Nuno de Assis n.º 14-60 – 1º
andar – Sala 02, Jardim Santana – Cep. 170020-310, no horário das 08:00 às 12:00 e das
14:00 às 18:00 horas e fones (14)3235-1337 ou (14)3235-1357. O edital estará disponível
através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, O referido edital também
poderá ser acessado através do site www.licitacoes-e.com.br, onde se realizará a ses-
são do pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. Bauru, 10/07/
06 – Ana Carolina Carvalho Fraga - Diretora da Divisão de Licitações.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Edital de Pregão Eletrônico nº 131/06 - Processo Administrativo nº 14.733/06 - Pregão
Eletrônico n. º 050/06, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PRE-
ÇO POR LOTE – Objeto: Aquisição de diversos materiais para limpeza e descartáveis
– Interessada: Diversas Secretarias. Data do Recebimento das propostas: 25(vinte e
cinco) de julho de 2006 até as 14:30(catorze horas e trinta minutos).  Abertura da
Sessão: 25/07/06 às 14:30 horas. Inicio da disputa de Preços: 25/07/06 às 15:30(quin-
ze horas e trinta minutos).  Informações na Divisão de Licitações, Av. Dr. Nuno de
Assis n.º 14-60 – 1º andar – Sala 02, Jardim Santana – Cep. 170020-310, no horário das
08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas e fones (14)3235-1337 ou (14)3235-1357. O
edital estará disponível através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, O
referido edital também poderá ser acessado através do site www.licitacoes-e.com.br,
onde se realizará a sessão do pregão eletrônico, com os licitantes devidamente
credenciados. Bauru, 10/07/06 – Ana Carolina Carvalho Fraga - Diretora da Divisão de
Licitações.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Edital de Pregão Eletrônico nº 132/06 - Processo Administrativo nº 14.733/06 - Pregão
Eletrônico n. º 051/06, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PRE-
ÇO POR LOTE – Objeto: Aquisição de diversos materiais para limpeza e descartáveis
– Interessada: Diversas Secretarias. Data do Recebimento das propostas: 26(vinte e
seis) de julho de 2006 até as 08:30(oito horas e trinta minutos).  Abertura da Sessão:
26/07/06 às 08:30 horas. Inicio da disputa de Preços: 26/07/06 às 10:00(dez horas).
Informações na Divisão de Licitações, Av. Dr. Nuno de Assis n.º 14-60 – 1º andar – Sala
02, Jardim Santana – Cep. 170020-310, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00
horas e fones (14)3235-1337 ou (14)3235-1357. O edital estará disponível através de
download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, O referido edital também poderá ser
acessado através do site www.licitacoes-e.com.br, onde se realizará a sessão do pre-
gão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. Bauru, 10/07/06 – Ana
Carolina Carvalho Fraga - Diretora da Divisão de Licitações.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Edital de Pregão Eletrônico nº 133/06 - Processo Administrativo nº 14.733/06 - Pregão
Eletrônico n. º 052/06, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PRE-
ÇO POR LOTE – Objeto: Aquisição de diversos materiais para limpeza e descartáveis
– Interessada: Diversas Secretarias. Data do Recebimento das propostas: 26(vinte e
seis) de julho de 2006 até as 14:30(catorze horas e trinta minutos).  Abertura da
Sessão: 26/07/06 às 14:30 horas. Inicio da disputa de Preços: 26/07/06 às 15:30(quin-
ze horas e trinta minutos).  Informações na Divisão de Licitações, Av. Dr. Nuno de
Assis n.º 14-60 – 1º andar – Sala 02, Jardim Santana – Cep. 170020-310, no horário das
08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas e fones (14)3235-1337 ou (14)3235-1357. O
edital estará disponível através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, O
referido edital também poderá ser acessado através do site www.licitacoes-e.com.br,
onde se realizará a sessão do pregão eletrônico, com os licitantes devidamente
credenciados. Bauru, 10/07/06 – Ana Carolina Carvalho Fraga - Diretora da Divisão de
Licitações.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -
Edital de Licitação n. º 119/06 - Processo Administrativo n. º 12.438/06 - Modalidade:
Convite n. º 054/06 – Regime Empreitada por Unitário – Tipo Menor Preço Unitário -

Objeto: Aquisição de peças para usina de asfalto - Interessada: Secretaria Municipal
de Obras. Entrega dos envelopes 19(dezenove) de julho de 2006 – até as 12:00 horas
na Sala 02 – Divisão de Licitações. A sessão de processamento do convite será reali-
zado na sala de reunião da Secretaria Municipal da Administração, sito na Avenida
Dr. Nuno de Assis, 14-60 1º andar - sala 08 – as 14:00(catorze horas e trinta minu-
tos) após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do
certame. O edital de licitação poderá ser adquirido junto à Divisão de Licitações -
Seção de Gestão de Compras, até o dia 18 de julho de 2006, ou pelo site:
www.bauru.sp.gov.br, demais informações poderão ser obtidas pelos fones 0xx14-
32351537 ou 0xx14-3235-1337. Bauru, 07/07/06 – Ana Carolina de Carvalho Fraga –
Diretora da Divisão de Licitações.

presidente@daebauru.com.br
planejamento@daebauru.com.br
juridico@daebauru.com.br
financeiro@daebauru.com.br
administrativo@daebauru.com.br
tecnica@daebauru.com.br
produção@daebauru.com.br

E-MAIL DOS DIVERSOS SETORES DO DAE

imprensa@daebauru.com.br
cpd@daebauru.com.br
compras@daebauru.com.br
rh@daebauru.com.br
geo@daebauru.com.br
gabinete@daebauru.com.br
dao@daebauru.com.br

DAE
Departamento de Água e Esgoto

José Clemente Rezende
Presidente

Seção IV
Autarquias e Empresa Pública

————————————————————————————————-
PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93

————————————————————————————————-
AVISO DE ABERTURA DE LICIT AÇÃO DO DEPARTAMENT O DE ÁGUA E ES-

GOTO DE BAURU/SP
————————————————————————————————-
l Informações
Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João n.º 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-
020, Bauru/SP, no horário das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6173 ou (14) 3235-
6166. Os editais de Pregão Eletrônico do DAE estarão disponíveis através de download
gratuito no site www.daebauru.com.br. Os referidos editais também poderão ser
acessados através do site www.licitacoes-e.com.br, onde se realizarão as sessões de
pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
————————————————————————————————-
Processo Administrativo n.º 4.599/2.006 - DAE
Pregão Eletrônico n.º 98/2.006 - DAE
Objeto: Aquisição de diversos materiais de saneamento, conforme especificações no
Anexo I do edital.
Pregão Eletrônico por meio da internet, de acordo com a Resolução n.º 30 de 24/06/05
– DAE
Data de recebimento das propostas : 24/07/06, até às 08:30 horas.
Abertura da Sessão : 24/07/06, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços : 24/07/06, às 09:00 horas.
Pregoeiro : Miriam de Freitas Estrêlla
————————————————————————————————-

EXTRATO DE CONTRATOS - DAE
PUBLICAÇÃO PARA FINS DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93.

Processo  n.º : 2.164/2006  -  Pregão Eletrônico nº 048/2006
1º Termo de Aditamento ao Contrato n.º: 063/2006
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
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Contratada: Reghimix Concreto Ltda.
Objeto: Correção da quantidade do item 01 do contrato nº 063/2006.
Assinatura: 28/06/2006

Processo  n.º :  3.420/2006  -  Pregão Eletrônico nº 075/2006
Contrato n.º: 109/2006
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Clarifil Rheiss Saneamento Ambiental Ltda..
Objeto: Aquisição de areia rolada e crepinas para filtros da ETA.
Nota de Empenho: E00.684/EA000, de 20 de junho de 2.006.
Assinatura: 28/06/2006
Vigência do Contrato: 02 (dois) meses.
Valor: R$ 14.808,00 (Quatorze mil, oitocentos e oito reais).

Processo  n.º :  4.592/2006  -  Dispensa de Licitação
Contrato n.º: 118/2006
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Pontepedras Mineração e Britagem Ltda.
Objeto: Aquisição de pó de pedra.
Nota de Empenho: E00.685/EA000, de 20 de junho de 2.006.
Assinatura: 04/07/2006
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 7.975,00 (Sete mil, novecentos e setenta e cinco reais).
Base Legal: Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações.

Processo  n.º :  5.274/2006  -  Dispensa de Licitação
Contrato n.º: 123/2006
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: MM & Testa Locações de Veículos Ltda. - ME.
Objeto: Contratação de locação de veículos.
Nota de Empenho: E00.765/EA000, de 06 de julho de 2.006.
Assinatura: 06/07/2006
Vigência do Contrato: 04 (quatro) meses.
Valor: R$ 6.600,00 (Seis mil e seiscentos reais).
Base Legal: Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações.

Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru
Pça João Paulo II, s/n.º - Terminal Rodoviário

Serv. Atend. Usuário : 0800 994599
http://www.emdurb.com.br

Pabx : ( 14 ) 233 9000

emdurb@emdurb.com.br financeiro@emdurb.com.br
licitacao@emdurb.com.br contabilidade@emdurb.com.br
compras@emdurb.com.br sistemaviario@emdurb.com.br
multas@emdurb.com.br areazul@emdurb.com.br
transportes@emdurb.com.br expediente@emdurb.com.br
limpezapublica@emdurb.com.br presidencia@emdurb.com.br
informatica@emdurb.com.br juridico@emdurb.com.br
comunicacao@emdurb.com.br visual@emdurb.com.br
administracao@emdurb.com.br pessoal@emdurb.com.br
desenvolvimento@emdurb.com.br rh@emdurb.com.br
planviario@emdurb.com.br operviaria@emdurb.com.br
transespeciais@emdurb.com.br transcoletivo@emdurb.com.br
camaratarifaria@emdurb.com.br tesouraria@emdurb.com.br

EMDURB - Empresa Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Rural

Luiz Célio Bucceroni
Presidente Interino

Em cumprimento à emenda nº 45 de 22/09/99 à Lei Municipal, artigo 56, vem publicar os
valores referentes aos vales compras fornecidos pela EMDURB no mês de Junho de
2006.

Beneficiário          Atendidos      Vales distribuídos    Valor
Funcionários  547                 1.641                     R$72.204,00
Aposentados e Pensionistas               22                      66                     R$2.904,00
TOTAL                                                                       1.707                      R$75.108,00

           LUIZ CÉLIO BUCCERONI
            PRESIDENTE – EMDURB

COMUNICADO

A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru/SP
COMUNICA,  em face a Lei nº. 4.566/00, que os recursos administrativos abaixo discri-
minados, serão apreciados em reunião dia 19 de julho de 2.006 (Quarta-Feira), a partir
das 19:00 horas, na ordem relacionada, na Rua Nicolas Moreno Munhoz 2-50, Jardim
Contorno, a saber:
01-0928/06 21-1083/06 41-1116/06
02-1022/06 22-1084/06 42-1117/06
03-1029/06 23-1086/06 43-1118/06
04-1035/06 24-1087/06 44-1119/06
05-1036/06 25-1088/06 45-1120/06
06-1041/06 26-1093/06 46-1121/06
07-1046/06 27-1094/06 47-1122/06
08-1047/06 28-1095/06 48-1123/06
09-1050/06 29-1102/06 49-1124/06
10-1052/06 30-1103/06 50-1125/06
11-1055/06 31-1104/06 51-1126/06
12-1056/06 32-1105/06 52-1127/06
13-1058/06 33-1106/06 53-1128/06
14-1061/06 34-1107/06 54-1129/06
15-1067/06 35-1108/06 55-1130/06
16-1069/06 36-1110/06 56-1131/06
17-1074/06 37-1111/06 57-1132/06
18-1076/06 38-1113/06 58-1133/06
19-1079/06 39-1114/06 59-1135/06
20-1082/06 40-1115/06 60-1140/06

Bauru, 07 de julho de 2006
Presidente da JARI

COMUNICADO
A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru/SP
COMUNICA,  que os recursos administrativos INTEMPESTIVOS  abaixo discrimina-
dos, ou seja, foram protocolados fora do prazo legal, conforme art.285, parágrafo 2º do
CTB, constará na pauta de reunião dia 19 de julho de 2.006 (Quarta-Feira), a partir
das 19:00 horas, na Rua Nicolas Moreno Munhoz 2-50, Jardim Contorno, a saber:
01-1049/06
02-1053/06
03-1060/06
04-1089/06
05-1091/06
06-1099/06
07-1112/06

Bauru, 07 de julho de 2006
Presidente da JARI

FUNPREV - Fundação de Previdência dos
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru

Maria Inês Sander

Presidente
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www.funprevbauru.com.br

Criada pela Lei 4830 de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir o Regi-
me de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais Efetivos da
Administração Direta, Autárquica, Fundacional e da Câmara Municipal e os
recursos Previdenciários.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas

ENDEREÇO
Rua: Joaquim da Silva Martha, nº 13-44, Vila Santa Izabel – CEP: 17014-

010
E-mail: funprevbauru@terra.com.br

ALTERAÇÃO DOS TELEFONES
Fone / FAX: 3227-1444; 3223-7000; 3223-7901; 3223-7719

Portaria da Presidência

Portaria nº 086/2006
Aposenta voluntariamente, a partir de 10 de julho de 2006, o Sr. Júlio Francisco de
Amarins, portador do RG nº 11.225.659 e CPF nº 707.840.198-00, servidor da Prefeitura
Municipal de Bauru, no cargo efetivo de Ajudante Geral, padrão 3-E, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, conforme procedimento administrativo nº
2173/2005, uma vez atendidas as condições estabelecidas no art. 40 parágrafo 1º incisos
III letra “b” da Constituição Federal.

Bauru, 10 de julho de 2006.

Publicação centralizada e coordenada na Divisão de Atos Oficiais da Secretaria dos Negócios Jurídicos e determinada pela Chefia de Gabinete do Prefeito Municipal de Bauru. Praça das
Cerejeiras nº 1-59 CEP 17014-500 Bauru - São Paulo.
Esta publicação circula às  terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados  e  é distribuida gratuitamente, podendo ser encontrada na Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Secretarias
Municipais e  Administrações Regionais da Prefeitura Municipal de Bauru, DAE - Departamento de Água e Esgoto, EMDURB - Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e
Rural de Bauru, FUNPREV - Fundação de Previdência do Servidores Públicos Municipais  Efetivos de Bauru,  Departamento de Administração de Materiais e nas bancas de jornais
e revistas de Bauru.

Diário Oficial de Bauru
 E-MAIL:

diariobauru@yahoo.com.br

diariooficial@bauru.sp.gov.br

PODER LEGISLATIVO
Antonio Carlos Garms

Presidente

Atos da Mesa Diretora

ATO DE MESA Nº 007/06

A Mesa da Câmara Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, no uso das
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 23, inciso III,  r
e s o l v e:
Artigo 1º - Fica a Diretoria Financeira autorizada a proceder a seguinte suplementação
de verba no orçamento vigente, na função 01 – LEGISLATIVA:

Func. Programática Elemento      Descrição                                       Valor – R$

01.122.0001.2005                     Gestão do Sistema Administrativo da  CMB

3.3.90.18     Auxílio Financeiro a Estudantes                   1.000,00

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL 8666/93

PROCESSO DA 008/06
CONVITE 005/2006
Objeto: Aquisição de Combustíveis e lubrifcantes para os Veículos Oficiais da
Câmara Municipal de Bauru.
Decisão do Presidente: Acata a decisão da Comissão de Licitação, bem como
Parecer da Consultoria Jurídica mantendo a  INABILITAÇÃO da empresa E.A.
Tuschi Combustíveis.
Esclarecimentos na Diretoria Administrativa da Câmara, endereço: Praça D. Pedro
II, 1-50
Data da decisão: 07/07/2006

CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU
Praça Dom Pedro II, 1-50

Fone: 3235-0600

3.3.90.30     Material de Consumo      29.000,00

3.3.90.3      Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica    120.000,00

T O T A L                150.000,00

Artigo 2º - Para atender às suplementações acima, serão utilizados os seguintes recur-
sos:
Func. Programática   Elemento    Descrição            Valor – R$

01.122.0001.2005                   Gestão do Sistema Administrativo da CMB

                                     3.1.90.01     Aposentadorias e Reformas                    30.000,00

                                     3.1.90.03     Pensões                    20.000,00

                                     3.1.90.11     Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal           100.000,00
T O T A L                  150.000,00

Artigo 3º - Este Ato entrará em vigor nesta data e terá uma cópia encaminhada à
Secretaria Municipal de Economia e Finanças, para que esta disposição seja ajustada
ao balancete do corrente mês, observado o que preceitua a Lei nº 4.320/64, em seu
artigo 42.
Bauru, 04 de julho de 2006

ANTONIO CARLOS GARMS
Presidente

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA JOSÉ CARLOS DE SOUZA PEREIRA
                         1º Secretário                                 2º Secretário

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo em Exercício

Editais e Avisos
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Publicação centralizada e coordenada na Divisão de Atos Oficiais da Secretaria dos Negócios Jurídicos e determinada pela Chefia de Gabinete do Prefeito Municipal de Bauru. Praça das
Cerejeiras nº 1-59 CEP 17014-500 Bauru - São Paulo.
Esta publicação circula às  terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados  e  é distribuida gratuitamente, podendo ser encontrada na Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Secretarias
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Av. Dr. Nuno de Assis, 14-60 - Fone: 3235-1038
Horário de Atendimento – de Segunda à Sexta-feira - das 8:00 às 12:00

e das 13:00 às 18:00 horas
INTERNET:     E-mail: meio_ambiente@bauru.sp.gov.br

ATENÇÃO
*A Substituição/supressão só poderá ser realizada após a publicação do deferimento (autorização) no Diário Ofi-
cial do Município.
*As despesas com a substituição/supressão, ficarão a cargo do requerente.
*Após a publicação do deferimento no Diário Oficial do Município, terá o requerente o prazo de 30 (trinta) dias para
efetuar o corte e de 15 (quinze) dias, à partir daí, para plantar uma árvore (Lei 4714/01, art. 34).
*As mudas deverão ter  altura igual ou superior a 1,50 metros, serem plantadas com tutor e estarem protegidas com
gradil (Decreto 8806/00, art. 1º, parágrafo único).
*Espécies adequadas para arborização urbana:

Sob rede de iluminação pública: arvoretas ou árvores de pequeno porte. Ex. : Manacá da Serra, Falsa
Murta, e Flamboyanzinho.

Oposto rede de iluminação pública: árvores de porte médio. Ex.: Oiti, Quaresmeira, Unha de Vaca e
Falso-Chorão.
*Não plante palmeiras na calçada.
*Cortes e podas de árvores não autorizados pela Secretaria, são infrações passíveis de multa.
Plantio: colocar a muda na cova (50 x 50 cm, com 60 cm de profundidade), cobrindo-se aproximadamente 5 cm da
parte superior do torrão de terra em que estava plantada a muda.
*Canteiro:  de 50 x 50cm, com recuo de 50 cm da face externa da guia até o centro do
canteiro.

Secretaria do Meio Ambiente
Carlos Alexandre Menezes Barbieri

Secretário

DECRETO REGULAMENTADOR  Nº 7.978 – 27/05/97
SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

Praça das Cerejeiras 1-59, 2º andar – 3235-1097

ENDEREÇO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
Administração Regional Independência Rua Guatemala,nº 8-39  -Fone: 3236-1514
Administração Regional Falcão/Industrial Rua Domingo Bertoni 7-50 - Fone: 3218-4021
Administração Regional Bela Vista Rua Santos Dumont 14-43  - Fone: 3212-1315
Administração Regional Centro Rua Aparecida 9-01, fundos - Fone: 3232-3603
Administração Regional São Geraldo Rua Carlos Galiters, qt. 02 s/n. - Fone: 3239-2766
Administração Regional Mary Dota Rua Izzat Muhammad Saaed 2-4  - Fone: 3239-7963
Administração Regional Redentor/Geisel Av.Cruzeiro do Sul 27-50  - Fone:  3203-1890
Distrito Tibiriçá Rua João Figueira de Mello, Quadra 03, s/n - Fone: 3279-1145

Secretaria das Adm. Regionais
Nelson Ribeiro da Silva

Secretário

Secretaria da
Agricultura e Abastecimento

Maria Eugênia De Pizzol Silva Gracia
Secretária

Av. Com. José da Silva Martha, QD.36 –60 -  Recinto Mello Moraes
Telefone: (14) 3236-6219, 3236-4885 e 3236-2088

Horário de Atendimento: de 2ª a 6ª feira das 8:00 às 12:00 horas
                                                                              das 14:00 às 18:00 horas

INTERNET :: http://www.bauru.sp.gov.br
Email:  agricultura@bauru.sp.gov.br

Locais de Feiras Livres administradas pela SAGRA
TERÇA-FEIRA

Bairro Endereço Quadras Horário
Vista Alegre Alamedas dos Gerânios 4 e 5 6:30 às 11:00
Altos da Cidade Rua Manoel Bento Cruz 3 6:30 às 11:00
Vila Independência R. Cuba 10 e 11 6:30 às 11:00
Pres. Geisel Rua Justino R. Leonardo 1 e 2 6:30 às 11:00

QUARTA-FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Nova Esperança Rua Manoel F. Inojosa 5 6:30 às 11:00
Altos da Cidade Rua Floriano Peixoto 8, 9 e 10 6:30 às 11:00
Vila Falcão Rua Albuquerque Lins 10 6:30 às 11:00
Vila Industrial Praça Antonio Pedroso S/N 6:30 às 11:00
Mary Dota Sede da Regional Mary Dota S/N 16:00 às 20:00

QUINTA-FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Vila Cardia Rua Ezequiel Ramos 12 e 13 6:30 às 11:00
Pq. Paulistano R. Minas Gerais 13 6:30 às 11:00
Bela Vista R. Silva Jardim 14, 15, 16 e 17 6:30 às 11:00

SEXTA-FEIRA .
Bairro Endereço Quadras Horário
Jd. Redentor Rua Santa Paula 3, 4, 5, 6 e 7 6:30 às 11:00
Centro Rua Virgílio Malta 14 e 15 6:30 às 11:00
Vila Santa Luzia Rua Bauru 7 6:30 às 11:00
Vila Independência Rua Tamandaré 32 6:30 às 11:00
Pres. Geisel Sambódromo - 17:00 às 21:00

SÁBADO
Bairro Endereço Quadras Horário
Vila Souto Rua Carlos de Campos 10 a 13 6:30 às 11:00
Vila Seabra Rua Marcílio Dias 5 6:30 às 11:00
Octávio Rasi Praça Aristides de Moraes 1 6:30 às 11:00
Pq Jaraguá Rua Carlos Pereira Bicudo 3 6:30 às 11:00

DOMINGO
Bairro Endereço Quadras Horário
Centro Rua Gustavo Maciel 4, 5, 6 e 7 6:00 às 12:30

Rua Ezequiel Ramos 6
Rua Júlio Prestes 2

Edson Gasparini Rua dos Gráficos 3 6:00 às 12:00
Beija Flor Rua Vicente San Roman 8, 9 e 10 6:00 às 12:00
Bela Vista Rua Silva Jardim 11 6:00 às 12:00

Rua Afonso Simonetti 12
Rua Alto Acre 11
Rua Nicola Avalone 11

OBS: Nos locais onde são realizadas as feiras livres, as ruas ficarão interditadas. De terça-feira a
sábado no período das 6 horas às 12 horas e aos domingos das 5 horas às 13 horas.



Corregedoria Geral Administrativa
 Jose Onofre Roda

Corregedor

Secretaria dos Negócios Jurídicos
Emerson Silva Ribeiro

Secretário

Secretaria de Desenvolvimento
Econômico Walace Garroux Sampaio

Secretário

Secretaria de Cultura
José Augusto Vinagre

Secretário

Secretaria de Esportes e Lazer
Edison Moraes Maitino

Secretário

Secretaria da Educação
Ana Maria Lombardi Daibem

Secretária

Secretaria de Planejamento
Leandro  Dias Joaquim

Secretário

Secretaria do Bem-Estar Social
Egli Muniz
Secretária

Secretaria de Saúde
Mário  Ramos de Paula e Silva

Secretário

Secretaria de Economia e Finanças
Edmundo Albuquerque dos Santos Neto

Secretário

Secretaria da Administração
Fernando Ferreira Jorge

 Secretário

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria de Obras
Elaine de Cássia Orti de Araujo

 Secretária



COHAB - Companhia de Habitação
Popular de Bauru

Edison Bastos Gasparini Júnior
Diretor Presidente

www.funprevbauru.com.br

Criada pela Lei 4830 de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir o Regi-
me de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais Efetivos da
Administração Direta, Autárquica, Fundacional e da Câmara Municipal e os
recursos Previdenciários.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas

ENDEREÇO
Rua: Joaquim da Silva Martha, nº 13-44, Vila Santa Izabel – CEP: 17014-

010
E-mail: funprevbauru@terra.com.br

ALTERAÇÃO DOS TELEFONES
Fone / FAX: 3227-1444; 3223-7000; 3223-7901; 3223-7719

presidente@daebauru.com.br
planejamento@daebauru.com.br
juridico@daebauru.com.br
financeiro@daebauru.com.br
administrativo@daebauru.com.br
tecnica@daebauru.com.br
produção@daebauru.com.br

E-MAIL DOS DIVERSOS SETORES DO DAE

imprensa@daebauru.com.br
cpd@daebauru.com.br
compras@daebauru.com.br
rh@daebauru.com.br
geo@daebauru.com.br
gabinete@daebauru.com.br
dao@daebauru.com.br

DAE
Departamento de Água e Esgoto

José Clemente Rezende
Presidente

Seção IV
Autarquias e Empresa Pública

Seção III
Editais

FUNPREV - Fundação de Previdência dos
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru

Maria Inês Sander

Presidente
Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru

Pça João Paulo II, s/n.º - Terminal Rodoviário
Serv. Atend. Usuário : 0800 994599

http://www.emdurb.com.br
Pabx : ( 14 ) 233 9000

emdurb@emdurb.com.br financeiro@emdurb.com.br
licitacao@emdurb.com.br contabilidade@emdurb.com.br
compras@emdurb.com.br sistemaviario@emdurb.com.br
multas@emdurb.com.br areazul@emdurb.com.br
transportes@emdurb.com.br expediente@emdurb.com.br
limpezapublica@emdurb.com.br presidencia@emdurb.com.br
informatica@emdurb.com.br juridico@emdurb.com.br
comunicacao@emdurb.com.br visual@emdurb.com.br
administracao@emdurb.com.br pessoal@emdurb.com.br
desenvolvimento@emdurb.com.br rh@emdurb.com.br
planviario@emdurb.com.br operviaria@emdurb.com.br
transespeciais@emdurb.com.br transcoletivo@emdurb.com.br
camaratarifaria@emdurb.com.br tesouraria@emdurb.com.br

EMDURB - Empresa Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Rural

Luiz Célio Bucceroni
Presidente Interino



Chefia de Gabinete

Comissões Permanentes

Cultura, Esportes, Lazer e  Turismo

Meio Ambiente, Higiene,
Saúde e Previdência

Educação e Assistência Social

Obras, Serviços Públicos e Transportes

Economia, Finanças e Orçamento

Justiça, Legislação e Redação

CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU
Praça Dom Pedro II, 1-50 - Fone: 3235-0600

http://www.camarabauru.sp.gov.br
Participe: sessão@camarabauru.sp.gov.br

Contato: informática@camarabauru.sp.gov.br
Relação dos e-mails dos vereadores

garms@camarabauru.sp.gov.br farianeto@camarabauru.sp.gov.br
limajunior@camarabauru.sp.gov.br bene@camarabauru.sp.gov.br
futarosato@camarabauru.sp.gov.br parreira@camarabauru.sp.gov.br
batata@camarabauru.sp.gov.br luizbarbosa@camara municipal.sp.gov.br
marceloborges@camarabauru.sp.gov.br majo@camarabauru.sp.gov.br
paulomadureira@camarabauru.sp.gov.br pauloeduardo@camarabauru.sp.gov.br
primo@camarabauru.sp.gov.br rodrigoagostinho@camarabauru.sp.gov.br
salvador@camarabauru.sp.gov.br

Atos da Presidência

PODER LEGISLATIVO
Antonio Carlos Garms

Presidente

Atos da Mesa Diretora

Pauta das Sessões

Editais e Avisos

Atos das Comissões

Atos da Diretoria


