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PREFE|TURA MUNTCTPAL DE SÃO FRANCTSCO DO CONDE Ê
GABINETE DO PREFEITO

O PREFEITO DO MTJNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE EStAdO

da Bahia no uso de suas atribúções 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 :

Art. 14. Esta Lei altera dispositivos da Lei Municipal nq 403, de 15 de outubro
de 2015, para dispor sobre novos parâmetros para evolução funcional dos servidores.

Art. 20. O § 2e do Art. 2e da Lei Municipal ne 401, de 15 de outubro de 2015,

passa a úgorar com a seguinte redação:

ArL 20 -

"§ 2". O Plano dc Cargos, Carreira e Vencimentos institui conjunto de
normcrs d,e remuneração dispostas na forma de cargos, carreiras, classes, níuel e faixas
de uencimentos, possibilitando o desenuoluirnento profissinnal do Seruidor Público de

forma transparente e meritocrátíca, segundo os crítérios de progressã.o horizontal e

uertical defínidos na forma desta Lei." (NR)

Art. 3o. Os incisos III e XI do Art. 6o da Lei Municipat nq 403, de 15 de outubro
d,e 201,5, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 60

I-

'III - CARREIR -L é a linha estabelecida para euoluçãa em cargo de

nomenclatura e rla mesntd categorin funcinnal, d,e acordo cotn o merecimento
tíguida.de do seruidor." (NR)
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'XI - REFERÊ,NCIb A posição dn Seruidor, disposta em ord.em

crescetute na faixa de uencimentos d,o cargo, identificadns pelas letras 'A" a 'T'" do

Anerc IV d.esta Lei, correspondente ao auanço hoizontal, d.e acordn com o critérin d,e

antisuida.d.ei' (NR)

ArL 4a. o art.6e da Lei Municipal No 403, de 15 de outubro de 2015 passa a

vigorar acrescido de três incisos, numerados como [V, Vm e )O, renumerando.se os atuais
incisos:

Art. 60 -

'W - CATEGORIA FUNCIONAL - é o agrupamento d,e cargos
classificad,os segund,o o grau d,e conhecimentos ou de habilida.des exigidos;

WII - ESTRUTARA DE CARGOS - é o conjunto de cargos ordenados
segundo os diuersos grupos ocupacionais e categorias funcinnais correspondentes;

XI - LOTAÇÃO - é o número de cargos de categori.a funcianal atribuído
a co.d.a órgão da administragão pública direro. " (NR)

Afi. 5e. O Art. 18 da Lei Municipal nq 403, de 15 de outubro de 2015, passa a
vigorar com a seguinte redação:

'Art. 18 - A Euolução Funcional é o proced.imento do Plano d.e Carreira
que permite a mouimentaçãa do Seruidor hiblico Municipal da órea da Saúde de uma
referência para outra no tnesnl,o níuel do cargo a que pertence ou de um níuel para
outro, desd.e que atendi.d.os os pré-requisitos preuistos e submetido à aualiolãa d,e

desempenho, obseroadns as nortncts estabel.ecidas nesta Lei e em Decreto específico e
regularnentad.or. " (NR)

AÍL 6e. O § 2q do Art. 2l da Lei Municipal ne 403, de 15 de outubro de 2015.
passa a vigorar com a seguinte redação:

Arr.21

objetiuos,
contribui

'§ 2' - A aferiçãa d,e dcsempenho seró baseod,a na d,efinição d,e

ind.ica.dores e d,e aoaliação de resultad.os, permitindo ualorizar a
útil dad,a pelo Seruidor, confornte critérios estabelecidos em regulamento
ués d.e Decreto do Executiuo." (NR)
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AÉ f. O Art.22 d.a Lei Municipal ne 403, de 15 de outubro de 2015, Passa a

vigorar com a seguinte redação:

'Art. 29 - O Seruidar hiblico que cumprir os requisitos estabelecid'os
rw artigo anterinr d.esta Lei possaró para a referência seguinte, fazenda jus a unt
acréscimo, dp 1,00% (um inteiro por cento) sobre o uencimento anterior.

Parágrafo Único. A Progressão Horizontal estd limitad.a a 12 (doze)

referênci.as, indirod.as nas tabelas constantes no An'em IV pelas I'etros 'A" a '7.",

permitindo uma amplitude móima d.e 12,00o/o (doze inteiros por cento) entre o
uencimento inicial e o uencímento finol. " (NR)

AÍt.80. A Lei Municipal ne 4JJ,312015, passa a vigorar acrescido do Artigo 23-A
com a seguinte redação:

'Art. 23-A - Medinnte Decreto Regulamentador as Progressões
Horizontais serão processad.as e concedídas pelo Poder Executiuo Municipal, após
relatórin escrito da Comissão d.e Avaliação, devidamente instruído, cont a
apresentaçãa dos nrl.tas alcançadas pelos seruidares nas aualíagões d,e d.esempenho e

propondo seus respectirlos auanlços no Plano d,e cargos e salárins, conforme disposto na
Anexa IV desto Zei. " (NR)

AÍL 9a. O Art.26 da Lei Municipal nq 403, de 15 de outubro de 2015, passa a
vigorar com a seguinte redação:

'Art. 26 - As linhas de Progressão Vertícal, correspondentes às
titulações e percentuais, não serão cumulativas e incid,irão sobre o uencimento
percebido no níuel inícíal d,a carreira,, nos seguíntes percentuais:

I - curso de pós-grad.uaçãa (360 horas): 05% (cinco por cento);

II - curso d.e mestradn: 10% (d,ez por cento);

III - curso d.e doutorad.o: 15% (quinze por cento).

Parágrafo único. Será concedido o percentual d.e 05o/o (cinco por cento)
a título de Progressão d.e Vencimento, para os Seruid.ores ocupo,ntes d.e cargos que não
tenham como requisito mínimo de escolarid.ad,e a graduação em níuel superinr e que
tenhann concluída curso eúL ltustituiçãa d.e Níuel Superior reconhecíd,a pelo Ministérin
de Ed,ucação." (NRl

AÍL 10. O § 2e do Art.27 da Lei Municipal na 403, de 15 de outubro de 201í
a seguinte redação:

rt. 27 -
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"§ 3" - Cabe, erclusiuamente, à Comissõo dc Aualiaçãa emítír relatório
escrito, d.euidamente instruído, cotn a a.presentação dos documentos comprobatórios
apresentadns pelos seruidares quando d,a apresentaçãa do requerimento d,e evolução
vertical e seus respectiuos auanços d,e remuneração, nos termos d,os artigos, 35 e 36
desta Lei e d.ecreto regularnentad,or. " (NR)

ArL 11. O Parágrafo único do Art. 29 da Lei Municipal ne t103, de 15 de outubro
de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.29 -
*Parágrafo único. Caberó, exclusiuamente, à Comissãa de Aualiação,

solbítar oa Departamento d.e Recursos Hurnanws da Secretaia Municipal d,e Gestão
Adrninistratíua, os da.dns referentes aos Seruidores, objetioand,o complementar a
Aualiação d,e Desem.penho. " (NR)

ArL 12. Esta Lei entra em úgor na data da sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

São Francisco do Conde, e de dezembro de 2019.
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