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Lei Municipal N" S9ll2OL9
De 12 de dezembro de 2019

Altera dispositiuos da LEI MUNICIPAL N'402/2075, que dispõe
sobre o Plano de Cargos, Carreíra e Vencimenúos dos
Profi.ssionais do Magistério e demais Seruidores da Educaçdo
do Munícípio de Sdo Francisco do Conde, para di.spor sobre
nouos pardmetros para euoluçdo funcional dos seruídores e dd
outras prouidências.

Art. 14. Esta Lei altera dispositivos da Lei Municipal ne 402, de 15 de
outubro de 2015, para dispor sobre novos parâmetros para evolução funcional dos

servidores.

Art. 2o. Os incisos IV e XVII, do Art. 9P da Lei Municipal na 402, de 15 de

outubro de 2015, passam a ügorar na forma seguinte:

Art. 90

I-

'W - CARREIRk é a linha estabelecid,a para euolução em cargo d.e

igual rwmenclatura e na ÍLesnla categoría funcioual, de acordo com o merecimento

e antiguidod.e do servidor." (NR)

'XVII - REFERENCIA: A posição do Seruídor, disposta em ordem.

crescente na faixa de uenc tos do cargo, identificados pelas letras 'A" a "L"
Anzxo IV d.esta Lei, co

d.e antiguid.ade i' (NR)
ente oo auatuço horízontal, dc acordo conx o cr LO

L )
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GABINETE DO PREFEITO

O PREFEITO DO MUMCÍHO DE SÃO FRANGSCO DO CONDE, EStAdO dA
Bahia, no uso de suas atribuições legais que lhe são outorgadas pela Lei Orgânica
Municipal e demais dispositivos legais,

Faço saber que a Câmara de Vereadores DECRETA e eu SANCIONO a

seguinte Lei
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ArL 3e. O art.90 da Lei Municipal ne 402, de 1.5 de outubro de 2015, passa
a vigorar acrescido de três incisos, numerados como VI, XII e XVII, renumerando-se
os atuais incisos:

Art. 70 -

'1/I - CATEGORIA FUNCIONAL - é o agrupamento de cargos
classificad.os segundo o grau de conhecimentos ou de habilidades erigidos;

XII - ESTRUTURA DE CARGOS - é o conjunto de cargos ordenados
segundn os diuersos grupos ocupacionais e categorias funcianais correspondentes;

XWI - LOTAÇÃO - é o número de cargos de categoria funcional
atribuíd,o a cad.a órgão da adrninistração pública direta." (NR)

Afi, 4q. O Art.25 da Lei Municipal na 4A2, de 15 de outubro de 2015, passa
a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 25 - A Euolução Funcinnal é o procedimento do Plano de
Carreira que permite a mouimentação do Seruídor integrante d.o Magístério Público
Municipal, d,e uma referência para outra no ntes,rlo níuel d,o cargo a. que pertence
ou de um níuel para outro, d,esd,e que atend,id,os os pré-requisitos preuistos e

submetid,o à aualiaçõo d,e desempenho, obseruadas as tuorrlas estabelecídas nesta
Lei e em Decreto específico e regulamentador. " (NR)

AÍL 50. O § 2a do Art. 28 da Lei Municipal ne 4O2, de 15 de outubro de
201í passa a úgorar com a seguinte redação:

Art. 28

'§ 2" - A aferição d.e desempenho será baseoda rn definbãa d.e

objetivos, d,e ind.icad,ores e de avaliaçãa de resultados, permitindo ualorizar a
contribuiçãa útil d.ad.a pelo Seruidor, conforme critérios estabelecidos em

regulamento próprin, atraués de Decreto d,o Chefe do Poder Execuriuo. " (NR)

Art. 6e. O Art. 29 da Lei Municipal ne 402 de 15 de outubro de 2015, passa

a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 29 - O Seruídor Público que cumprir os requisitos estabelecidos
no artigo anterior desta Lei passaró para a referência seguinte, fazendo jus a um
acréscimo, de 1,00% (um ínteiro por cento) sobre o vencirnento anterior.

Parágrafo Único. A Progressão Horizontal estó limitad.a a 12 (dozc)

referêncías, i icod.as nas tabelas constantes no Anem IV pelos letras 'A" a "L",
permtt atnplitude máxima de 12,00% (doze inteiros por cento) entre

I e o uencimento final." (NR)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
End. PreÇe da Indepondênoá, 3/n - Canao, Sâo Frâncisco do Conde-BÂ
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AÍt. P. A Lei Municipal ne 402/2015, passa a ügorar acrescido do Artigo
30-A com a seguinte redação:

'Art. 30-A - Med.iante Decreto Regulamentador as Progressões
Horimntais serão processad,as e conced,id.as pelo Poder Executíuo Municipal, após
relatório escrito d.a Comíssãa d.e Aualíação, deuídamente instruíd.o, com a
apresentação das notas alcançadas pelos seruid,ores no,s aualiações de desempenho
e propondo seus respectiuos auanços no Plano de cargos e salári,os, confornTe
disposto na Anexo IV d,esta lei. " (NR)

Art. 8q. O § 2e do Art. 33 da Lei Municipal ne 4021201,5, passa a viger com
a seguinte redação:

Art33 -

'§ 2" - Cabe, exclusiuannente, à Comissãa dc Aualiação emitir
relatório escríto, deui.dannente instruído, conl a apresentaçãa dns dncumentos
comprcbatófias apresentados pelos seruid.ores quando da apresentação do
requerimento d,e eooluçãa uertical e seus respectíuos auanlços de remuneração, nos
termos dos drtigos. 35 e 36 desta Lei e decreto regulamentador. " (NR)

Art. 9a. Os incisos I, II e trI do Art. 35 da Lei Municipal ne 4O21201,5, passa
a üger com a seguinte redação:

Art. 35 -

"I - Curso de Pós-graduação, corn carga horária mínima de 360
(trezcntos e sessenta) horas: 05%o (cinco por cento);incidente sobre a referêncía que
se encontra no níuel inicial;

II - curso d,e mestrada: 10% (dez por cento) incid.ente sobre a
referência que se erlcontra tw níuel inicial;

III - curso d,e dnutorado: 15o/o (quinze por cento) íncid'ente sobre a
referêncía que se encorltra no níuel iniciol. " (NR)

Art. 10. Os incisos I, II e III do Art. 36 da Lei Municipal na 40212015, passa

a üger com a seguinte redação:

Art. 36 -

'I - curso d,e pós-grad.uação (360 horas): 05% (cin

II - curso de mestrado: 10% (dez por cento);

III - curso de doutorado: 15% (quinzc por cento).

co por cento);

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
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Parógrafo único. Seró concedido o percentual de 05% (cinco por
cento) a título de Progressãa d.e Vencimento, para os Seruidores ocupantes d,e cargos
que não tenham como requisito mínimo d,e escolarid.ad,e a graduação em níuel
superior e que tenham concluído curso em Instituiçãa de Níuel Superior reconhecida
pelo Ministério de Educação." (NR)

AÍt. 11. O Parágrafo único do Art. 38 da Lei Municipal ne 4021201.5, passa
a viger com a seguinte redação:

Art. 38 -

"Parôgrafo único. Caberó, ex.clusiuamente, à Comíssão de
Aualíoçãa, solicitar w Departamento de Recursos Humanos da Secretaria
Municipal de Gestão Adminístratiua, os dados referentes oos Seruidores,
objetiuando complementar a Aualíação de Desempenho. " (NR)

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

São Francisco do

S ALMEIDA

e an
Secretário de vemo

val or
cretário de Gestão Administrativa

e erÍa
urídico do Município

de dezembro de 2019.
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