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Lei Municipal N" S9Oí2OL9

De 12 de dezembro de 2019

Altera disposiüuos da LEI MUNICIPAL N" 401/2015, que dispõe
sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Seruídores
Públicos, integrantes do Quadro Permanente do Poder Execuüuo
do Município de Sao Francisco do Conde, para dispor sobre
rauos parâ.metros para euoluçdo funcíonal dos seruíd ores e dd
outras prouídên cias.

Art. 14. Esta Lei altera disposiüvos da Lei Municipal nq 401, de 15 de
outubro de 2015, para dispor sobre novos parâmetros para evolução funcional dos
servidores.

ArL 2e. O § 1q, do Art. 2e da Lei Municipal na 401, de 15 de outubro de
2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 20 -

"§ 1'. O Plarw de Cargos, Carreira e Vencimentos ínstitui conjunto
d,e normas dc remuneroção d.íspostas na forrna de cargos, carreiras, closses, níuel e
faixas de uencimentos, possíbilitando o d,esenuoluirnento profissional do Seruidor
hiblico de forma transparente e meritocrática, segundo os critérios de progressão
horizontal e uertical definid.os na forma desta Lei." (NR)

Art. 30. Os incisos III e XI, do Art. 7e da Lei Municipal na 401, de 15 de
outubro de 2015, passam a vigorar na forma seguinte:

Art. 70

'III - CARREI!--D ^' é a linha estabelecida para euolução em ca de
igual nottle clatura e na rlesnla categoria funcinnal, de acord.o com o mereci

e do seruidnr." (NRl
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais que lhe são outorgadas pela lei
Orgânica do Município, e demais dispositivos legais,

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

seguinte Lei:



'XI - REFERENCT* A posição do Servid.or, d.isposta em ord,em

crescente na faixa d,e uencimentos do cargo, idzntificados pelas letras 'A" a'7," do
Anerc IV desta Lei, correspondente ao auanço horizontal, de acordo com o critério
de antiguídadei'(NR)

ArL 4e. o art. P da Lei Municipal na 401, de 15 de outubro de 201§ passa
a vigorar acrescido de três incisos, numerados como IV, VIII e )([, renumerando-se os

atuais incisos:

Art. 70 -

'W - CATEGORIA FUNCIONAL - é o ogrupamento de cargos
classificad.os segunda o grau de conh.ecimentos ou de habilid,odes exígidns;

WII - ESTRUT'URA DE CARGOS - é o conjunto d.e cargos
ord.enados segundo os d,iuersos grupos ocupacianais e categorins funcionais
correspondentes;

XI - LOTAÇÃO - é o número de cargos de categoria funcíonal
atribuíd,o a cad,a órgão d,a ad.ministraçãa pública direta." (NR)

AÍt. 5e. O Art. 19 da Lei Municipal na 401, de 15 de outubro de 2015, passa
a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 19 - A Euolução Funcianal é o procedimento dn Plano de
Carreira que permite a mouimentação d,o Seruid,or hiblico Municípal de uma
referência para outra no mesmo níuel do cargo a que pertence ou dc um nhtel para
outro, d.esde que atend,id.os os pré-requisitos preuistos e submetida à aualioção dz
d.esempenho, obseruadns cts twrÍLlrs estabelecid.as nesta Lei e em Decreto específico
e regulamentadar. " (NR)

ArL 60. O § 2a do Art. 22 da Lei Municipal nq at{)1, de 15 de outubro de
2015, passa a ügorÍr com a seguinte redação:

Art.22

*§ 2" - A aferição d,e d,esempenho será basead,a na d,efinição d,e

objetiuos, d,e ind,icadores e de aualiação d.e resultados, permitindo ualorizar a
contribuição útil d.ad.a pelo Seruidor, conforme crítérins estabelecidos em
regulamento próprin, atraués d.e Decreto do Chefe d.o Pod,er Executivo." (NRl

ArL P. O Art. 23 da Lei Municipal ne 401, de 15 de outubro de 2015, passa
a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 23 - O Seruidor hiblico que curnprir os requisitos estabelec
anterior desta Lei passará para a relerência seguinte, fazend.o jus a

1,00% (um inteiro por cento) sobre o uencitnento anterior.
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Parágrafo Único. A Progressão Horízontal está limitad,a a 12 (doze)
referêncins, indicadas nas tabelas constantes no Anero IV pelas letras 'A" a 'L",
permitindo uma amplitude máxima de 12,00% (d,oze inteiros por cento) entre o
uencirnento inicial e o uencímento finol. " (NR)

Art. 84. A Lei Municipal ne 4OU2015, passa a vigorar acrescido do Artigo
24-A com a seguinte redação:

'Art. 24-A - Medinnte Decreto Regulamentador as Progressões
Horizontais serão processadas e concedidas pelo Pod,er Executiuo Municipal, após
relatório escríto da Comissão d,e Aualiaçãn, d,euid,amente instruíd.o, com a
apresentaSo d,as notas alcançad,as pelas seruid.ores nas aualiações d.e d.esempenho
e propondn seus respectiuos auatuços no Plano dc cargos e salá,rias, conforme
dísposto no Anexn IV d,esta lei. " (NR)

AÍt. 9o. O Art. 27 da Lei Municipal na 401, de 15 de outubro de 2015, passa
a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 27 - As linhas de Progressãn Vertical, correspondentes às
titulações e percentuaís, não serão cumulatiuas e incídirãn sobre o uencimento
percebidn no níuel inici.al da caneira, nos seguintes percentuais:

I - curso d,e pós-grad,uaçoo (360 horas): 05% (cinco por cento);

II - curso d,e mestrad,o: 10%o (dez por cento);

III - curso d,e doutorado: 15o/o (quinze por cento).

Porá.grafo único. Será conced,ida o percentual de 05% (cinco por
cento) a título de Progressãa de Vencimento, para os Senidores ocupdn tes de co,rgos
que não tenham como requisito nínim.o de escolaridade a graduação em níuel
superior e que tenham concluíd,o curso em Instituição de Níuel Superinr reconhecida
pelo Ministério de Educação." (NR)

Art. L0. O § 2q do Art. 28 da Lei Municipal na t[01, de 15 de outubro de
2015, passa a ügorar com a seguinte redação:

'Art.28

requerimento de euolução uertical e seus respectiüos auatuços de remuneração,
tennos do ArL 27 desta Lei e decreto regulamentad,or. " (NR)

AÍL 11. O ParágraÍo único do Art. 30 da Lei Municipal ne 401, de 15 d
oufubro de 2015, passa a ügorar com a seguinte redação:

§r.r,u,
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§ 2" - Cabe, extlusiuatnente, à Comíssã.o de Aualiaçã.o emitir
relatória escrito, deuidamente instruído, corl a apresentação dos documentos
comprobatórios apresentados pelos seruidores quando da apresentação do

(
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Art.30
'Parágrafo único. Caberó, exrlusiuamente, à Comissõo d,e

Aualiação, solicitar ao Departamento de Recursos Humanos d.a Secretaria
Municipal d,e Gestã.o Ad.ministratiua, os dados referentes aas Seruíd,ores,
objetiuando complementar a Aualioção de Desempenho. " (NR)

ArL 72. Esta Lei entra em ügor na data da sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

São Francisco do Conde, em de dezembro de 2019.

ALMEIDA

{,
San Santos

de Administrativa

Teixeira

J do Município
J
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