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   LEI Nº 5737, DE 06 DE MAIO DE 2009 
P. 10671/09 Reajusta vencimentos, salários, 

proventos e pensões, e concede abono 
salarial aos servidores públicos 
municipais. 

 
 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal de Bauru 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei 
 
 
Art.   1º   -  As escalas salariais de vencimentos dos servidores – 08 (oito) e 06 (seis) horas diárias 

ou 40 (quarenta) e 30 (trinta) horas semanais da Prefeitura Municipal de Bauru, do 
Departamento de Água e Esgoto – DAE e da Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais – FUNPREV, ficam reajustados em 6,0 % (seis  por cento), a 
partir 1° de março de 2009, referente a reposição do período de março de 2008 à 
fevereiro de 2009. 

 
 
Art.   2º   - Em observância ao art. 85, da Lei 4830/02, combinado com o Decreto Federal 6765/09, 

ficam reajustados em 6,0 % (seis por cento) os benefícios de aposentadoria e pensão, a 
partir de 1º de fevereiro de 2009.  

 
 
Parágrafo único -  Para os benefícios de aposentadoria e pensão, concedidos com fundamento no art. 7º da 

Emenda Constitucional nº 41/2003 e arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2003, 
o índice previsto no “caput” deste artigo será aplicado a partir de 1º de março de 2009. 

 
 
Art.   3º   -  Fica instituído aos servidores  públicos municipais ativos um abono  não incorporável e 

não considerado para quaisquer efeitos legais, no  percentual de 20% (vinte e por cento) 
do valor de referência atual  e escala  de seus respectivos cargos efetivos, com vigência 
a partir de 01 de maio de 2009, pago mensalmente, até o mês de fevereiro de 2010. 

 
 
§     1º     - O abono não será devido nas seguintes situações: 
 

I   - Afastamento de servidores sem prejuízo de vencimentos, salvo nos seguintes 
casos, quando será pago pelos respectivos órgãos empregadores: 
 
a)  arts. 61, e incisos, e 171, 171-A e 171-B, da Lei 1.574/71; e,  
b) licença tratamento saúde, até 15 dias. 

 
II  - No caso previsto no “caput” do artigo 97, da Lei 4830/2002, 
III - Aos servidores que tenham falta injustificada no mês de referência. 

 
§     2º     - O valor do abono será considerado para fins da Lei nº 4706/01, que instituiu o benefício 

da assistência médica aos servidores públicos municipais. 
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§     3º     - O abono de que trata este artigo não será considerado nos seguintes casos: 
 

I   - contribuição  previdenciária; 
II  - concessão do vale-transporte; 
III - vale-refeição, 
IV - gratificação natalina. 

 
 
Art.   4º   - Com vigência a partir de 01 de maio de 2009, será pago mensalmente, até o mês de 

fevereiro de 2010, a todos os servidores públicos municipais inativos e pensionistas, um 
abono no percentual de 20% (vinte e por cento) do valor dos proventos e pensões, não 
incorporável e não considerado para quaisquer efeitos legais, inclusive para fins de 
gratificação natalina.  

 
 
Parágrafo único - Os recursos referentes ao abono concedido aos inativos serão suportados 

financeiramente pelos órgãos empregadores, ficando desde já autorizada a Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais – FUNPREV - a efetuar os respectivos 
pagamentos, sendo que até 30 de dezembro de 2009 os órgãos empregadores repassarão 
àquela Fundação, integralmente, o valor correspondente do ano, com correção 
monetária, nos termos da lei. 

 
 
Art.   5º   - Os abonos de que tratam os arts. 3º  e 4º  desta Lei, nos meses de março e abril serão 

devidos no percentual de 25 % (vinte e cinco por cento), observando-se as respectivas 
condições estabelecidas nos citados dispositivos, compensando-se ou deduzindo-se se 
assim necessário, nos termos do Decreto nº 10.893, de 23 março de 2009. 

 
 
Art.   6º   - O valor de face do vale-refeição de que trata a Lei  5365/06, passa a  ser de  R$ 6,00 

(seis reais). 
 
 
Parágrafo único - O teto de remuneração previsto no parágrafo único do art. 1º da Lei 5365/06, para fins 

de percepção do vale-refeição, passa a ser de R$ 1.010,00 (um mil e dez reais). 
 
Art.   7º   -  O vale-compra de que trata a Lei nº 5.323/05, regulamentada pelo Decreto nº 

10.189/06, passa a ter seu valor alterado para R$ 200,00  (duzentos reais), a partir de 01 
de abril de 2009. 

 
Art.   8º   - O percentual do abono de que tratam os art. 3º e 4º, serão aplicados, respectivamente, 

sobre a grade salarial e  proventos e pensões, sem o reajuste  previsto no art. 1º e 2º 
desta Lei. 

 
Art.   9º   - Fica assegurado aos Diretores de Departamento a gratificação prevista no inciso I do 

art. 28 da Lei nº 3373, de 29 de julho de 1991, no valor de 50% (cinqüenta por cento), 
nos meses de março e abril de 2009, retornando a gratificação, após isto, ao patamar de 
30% (trinta por cento). 
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Art.   10   - As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pelas verbas próprias do orçamento 

vigente. 
 
 
Art.   11   - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março 

de 2009. 
 
  Bauru, 06 de maio de 2009 
 
 
 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

LUIZ NUNES PEGORARO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 
 
 

RENATO GRAGNANI BARBOSA DA SILVA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA 
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS 

 
Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 
 
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
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