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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 15.550,  DE 16 DE AGOSTO  DE 2.021 

P. 112.716/2.021 Altera e Acrescenta dispositivos do Decreto Municipal nº 

12.343, de 10 de dezembro 2.013, que regulamenta a 

Escola de Gestão Pública – EGP, nos termos 

disciplinados pela Lei Municipal nº 6.061, de 26 de abril 

de 2.011. 

 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei 

Orgânica do Município de Bauru, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º Altera o art. 4º do Decreto Municipal nº 12.343, de 10 de dezembro 2.013, que regulamenta a Escola de 

Gestão Pública – EGP, nos termos disciplinados pela Lei Municipal nº 6.061, de 26 de abril de 2.011, 

que passa a ter a seguinte redação: 

 

“(...) 

 

Art. 4º Os Servidores Públicos Municipais que participarem de congressos, seminários, simpósios, 

certames culturais, técnicos e científicos e demais capacitações custeadas pela 

Administração Municipal ou pelo próprio servidor, no caso de afastamento autorizado, 

deverão apresentar relatório circunstanciado dos trabalhos e/ou atividades desenvolvidas, 

projeto de intervenção, se houver, e socializar o conhecimento adquirido para a Escola de 

Gestão Pública - EGP, através do Sistema de Documento Eletrônico, em até 60 (sessenta) 

dias contados após a participação, atuando como agentes multiplicadores.” (NR) 

 

Art. 2º Altera o art. 8º do Decreto Municipal nº 12.343, de 10 de dezembro 2.013, que regulamenta a Divulgação 

das Atividades da Escola de Gestão Pública – EGP, que passa a ter a seguinte redação: 

 

“(...) 

 

Art. 8º A Escola de Gestão Pública – EGP, providenciará a divulgação dos cursos custeados pela 

Administração Municipal ou pelo próprio servidor, no caso de afastamento autorizado, com 

o fulcro de possibilitar a socialização do conhecimento.” (NR) 

 

Art. 3º Altera o caput do art. 12, §4º e acrescenta neste os incisos I e II do Decreto Municipal nº 12.343, de 10 de 

dezembro 2.013, que regulamenta a Dispensa dos Servidores Participantes das atividades promovidas da 

Escola de Gestão Pública – EGP, que passa a ter as seguintes redações: 

 

“(...) 

 

Art. 12 Quando se tratar de atividades presenciais e/ou EAD (Educação à distância) os servidores 

públicos municipais, deverão ser dispensados anualmente de seu horário de trabalho em 

50% (cinquenta por cento) das horas exigidas para efeito de Progressão por Qualificação 

Profissional. 

 

(...) 

 

§4º Para participação nas atividades presenciais e/ou on-line (ao vivo), oferecidas pela Escola de 

Gestão Pública – EGP, os servidores públicos municipais deverão solicitar autorização de 

seu superior hierárquico: 

 

I – A autorização deverá ser solicitada no ato da inscrição no site da EGP; e 

 

II – Quando a autorização não ocorrer via sistema, o superior hierárquico deverá formalizar 

para a Escola de Gestão Pública – EGP, a autorização para participação do servidor.” 

(NR) 
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Art. 4º Acrescenta o §4º ao art. 14 do Decreto Municipal nº 12.343, de 10 de dezembro 2.013, que regulamenta a 

Emissão dos Certificados pela Escola de Gestão Pública – EGP, que passa a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 14  (...) 

 

(...) 

 

§4º Para obtenção de certificado referente à atividade EAD, o Servidor Público Municipal 

deverá obter no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) da nota.” (NR) 

 

Art. 5º Altera o caput do Art. 19 do Decreto Municipal nº 12.343, de 10 de dezembro 2.013, que passa a ter a 

seguinte redação: 

 

CAPÍTULO X 

DAS ATIVIDADES EAD 

 

“Art. 19 Não se aplicam as atividades EAD as disposições contidas no Parágrafo único do art. 9º; 

parágrafo único e caput do art.11; os §§1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 12; parágrafo único, 

incisos I e II e caput do art.13; §§1º, 2º e 3º do art. 14.” (NR) 

 

Art. 6º Acrescenta o Capítulo XI no Decreto Municipal nº 12.343, de 10 de dezembro 2.013, regulamentando as 

disposições finais: 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

“Art. 19-A Os cursos, capacitações e convênios serão oferecidos a todos os cargos da Prefeitura 

Municipal de Bauru, devendo ter prioridade de inscrição os servidores públicos municipais 

cujos cargos efetivos possuam correlação com o curso para fins de progressão, não se 

aplicando as atividades EAD.” (NR) 

 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Bauru, 16 de agosto de 2.021. 

 

 

 

SUÉLLEN SILVA ROSIM 

PREFEITA MUNICIPAL 

 

 

 

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO  

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

EVERSON DEMARCHI 

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 

 

 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 


