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LEI E7UãX'S, DE í8 DE NOVETBRO DE ãrcg.

Oispõe soàrp o Plano & Gargos, Carreira e

Salánbs dos ServÍdores b Poder Lqislativo
de Baneiras, Esúado de BAHIA e dá outas
provi&ncias.

A PREFEITA ilUNICIPAL DE BARREIRÂS, Estado da Bahia, no uso de suas

atribuiçôes legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica

sancionada a seguinte Lei:

CAPíruLO I

DISPTO$çÔES PRELMIHARES

Seção I

Da lnstituição do Plano e seu ÂmbiO de Aplicação

AÍt í" - O regime da Câmara Municipal ê Estatutárirc sendo que a presente lei que

organiza os caÍgos ptrblirc do Poder Legblativo em caneiras funcinnais, criando

cargos e t agffi, tendo corno fundamento§, a valorizaçào da funçáo pública, a
profissionalíza@ e o aperÍrekpoamento do servidor, bem corno a melhoria dos níveis de

eficência do serviço prÉlbo, para os servllores ocupantês de cargo eÍetivo,

integrantes das Categorias Funcionais Básicas, TécÍrico e Superior, os quais Íormam o

quadro de pessoal do Poder Legblativo, abrangirtoe na forma desta lei.

PgÉgrafo único. Os dispositivos &sta lei estaráo fundados nos princípios

consútucionais da @alktade, [uaHade, lnpes-soalidade, moralilade e eficiência, na

valorização do servidor, na eficácia das a@s institucbnais e das polÍtir:as públicas.

^ÍL 
?. O Plano de Cargos, Caneira e Salárbo aqui estabeleci.ro tem corno principais
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| - valodzaçâo, profissinnalizaçáo e o deserwolvínento pr&sinnal do servilor público

de modo a pesibilitar o estabebcÍnento de baietüia dre caneiras, mediante

cÍescimeÍúos hoÍizoírtal e vertical;

ll - mobilidade, no6 limite bgab vpentes, por meio da articulação de cargos,

especialidades e caneiras com os diversos ambientes organizacionais da

Administração, a frn de permitir a pÍestação de serviços publicos de excelência;

lll - edoção de insüumentc gereÍrciais dê polÍlica pessoal integradoe ao plenejaÍnento

estratégbo da Ctknara Muniripal.

Seção ll

tlo Gloerário

AÉ 3lo. Para c eftitos desta lei entende.se por:

| - fuea de Anração - cada rrna da céhrhs do aúibuiçõe e respomabiliJades em que

pode estar subdivitilo um cargo, abndila sua natuÍeze prürÉria;

ll - Caryo - é a unidade funcionel básica, criada por lei, que expÍêsrxl um conjunto de

atribuições, deveí€s e responsabiliJades acometidas a um sêÍvido(a) público(a), com

denominaçáo própia e núÍNeÍo ceÍio, dênfo da eêüuhr.a oígânizacaonel;

lll - Caneira - úai*óíia profissional #lecirta para cada um dos cargos eíetivos

abrangitos por esta lei, oqanizados coníorÍne as suaa especialklades, classes e

pdÍ6es atsaÉ do encademerb de r*Éncias;

de conhecimentos, habilídades e atitudeslV - CoÍnp€{ências - 4rupaÍnento
inte , segundo padrÕes previamente conhecidoo, que se
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através do comportamento profissional e oonübrpm para o alcance do resultado

esperado no úabalho;

V - Formulário de Avaliação de Reconhecinento pessoal e prdssional 
- instrumento

no qual eíão contidas infiormaçôes reúErenEs a aspêctos quantitativos e quelitativos
que indbarn ÍÍÉÍib do servftior € quo pGsa conduzir seu exercicio profissional a
patamaÍes mais elevados de cornplexila&, cÍiação e irovaçâo, ot{etivando a
realiza@o do Cescfrnento Vertical por l,lerecimento.

Vl - Formulárb de Gesüro PÍdssiooel - iÍrsfirrÍÍrêÍflo no qual estão contiros registros
de aspectos refeÍente ao exerclcio profissircnal do seÍvidor no periodo abrangklo,
consiíerando o resultado da avaliaçâo de conrpetênciaa e a capacitaçáo por ele
realizada, previstos para o Procedimento de Crescimento Horizontal;

Vll - ca@oda Furcbnal - agrupeÍÍpÍrto de caryos oom a ÍÍEsma esco&ariJade e
aúibuigõee de conpbrilade semelhanb;

Vlll - Reileéncia - agrupaÍnenb de cargos de meerna &noíninaçâo, numa escala
cÍescente de rrerrcimentos básioos, decoíÍente da aíeriçâo de rÍÉÍito no exercício
profissional, pasivel de mudança #evés de eÍovação no prccedirrento de
Crescimento Vertir:al;

lX - Vencinento - é a contrapresteção devkÍa peh câmara ao servilor em úrtude do
real desempenho dG atibui<pôes rÍtiÍEntes ao seu caÍgo, náo incluindo outras
vantagens financeiras, tab corno grfficaÉes e dkrirnab;

X - Remuner4ão - é a sorna do vencimento Msbo do cargo acresci«ío das demais

vantagens financeiras;

Xl - Classe - É a h{ra aüibuída à irientificaçâo ô vencfrnentro do servidor.

Av. Clériston Andrade, 729 - Cenlro
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Xll - Faixa de vencinrentos - é a escala de vencinentc e)eressc em moeda @ÍÍeí e
apliráwl .ros cÍlÍgm a titr.rb de reúibukpo financeira;

xlll - Nírrel - pciçâo na Íaixa de rrendmentos, reultiado da combinaçáo da classe e
PadÉo esúabebciros peÍa o caÍgo, passível de mudança afavés de apÍovação no
Proced imento de Crescinento HoÍizontal;

xlv - PÍocodiín€nto de Transifo - pÍocodiÍn€nto de natureza kansitória, etíavés do
qual é pcsbilitada ae ocupeÍfrs atuab de c.rrgqr quê scrão extintos @m a sua
vacância.

xv - Quadro de Pessoal - É o corúunto dG caÍgos qu€ integram as partes permanente

e Transitória;

a) Parte Pemanenb - corpreendira pêbs servirJores que ateídam a todc os
requisitoe prevbtoe nesta ld, para o exercÍcio do cargo ern que Íorem eíquadÍedos, de
caÉter definitivo;

b) Parte Trarxútóda - corpreendira peloE sêÍviroíE gue no íÍrdnefito da implantação

desta lei seiam enqudrdos ro quadro de caneira.

CAPÍruLO II

GATEGORTAS Ft t{CtOt{AtS

Art 40- os cargm efulivc qr.re formarn o Quadro de pessoal do poder Legislativo

estêio reunilos eÍn quatro Categorias Funcionais, definiios em funçáo do grau de

insüuçâo Msica rcqueriJa, conbrmc Ancxo l.

fut 5'. Para efrito desta Lei, ficaÍn estabeleciras as seguintes CaegoÍias Funcionais:

Barreiras-BA - CEP 47.801-900
Tel.: ) 3ô13-959Í I Fax: 36'13{710
www. barreiras. ba. gov.br
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| - Categoria Funcbnal Auxiliar;

ll - Categoria Funcirnal Agente;

lll - Categoria Furrcional de Assistente;

M - Categoria Funcional Técnico;

V - Categoria Funcirnal Superix.

cAPmrLo m

DA ITWESTIDURA

ArL 6'A invesilidura nG cargos regkíc poí esta ld daÍ-sê-á poí concuÃlo publbo de
provas ou de provas e tifuloe na parte permanente, na classê l, no primeiro padrão e
reÊrência coÍÍaponoente ao caÍgo pÍ€teÍrdfuro, das categorias Funcirnais Auxiliar,
Agente, AssisfieÍrte, Técnico e/ou Superbr.

AÉ r- constituenr requbitos mlninc de escobrilade para investidura nc cargos:

cabgoria Funcirxrel Aurlürc conctituído pela cabgoíb funcional especiÍicada na
foma a scAuir

Egcolaridadc ensiÍto trÍdeÍnental incornpbto:

Aurilier de Scrúçoc GeÍ.b.

categoda Funcional Ageiú: comtifuÍdo peu c*goÍia funcixral especificada na

forma a seguir:

Eccolrddrde: Ensino Fundarental Conpleto:

Agenb ,Âgolrbdcsowiçorlc

Bâitiê ras

PoÉaria e totorista.

Barreiras-BA - CEP 47.801-900
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cabgoÍi.l Funcional Assiebnb: constituído pela categoÍia funcbnal especificada
forma a seguir:

Esco*rridade Ensino Médio Cornpleto:

Agente Ad,minirüetivo, Telofonirte e Dftlibdor.

c.bgori. Funcinnrl rócnico: constituído peta caegoÍia furcional especificada (curso
técnbo na árca) a seguil:

Escolerldedc: eneim iládb cornpteno ê cuÍso técnico conpaüvd oom o caÍgo,
conforme regulamontaÉo desta lei;

Técnlco em Cont bllldú, Tócnlco cm lnúormáfica.

Cabgoria Funclooel SuporbÍ: consüuÍdo

seguir:

Escolaridade: nível superior cornpÍeto.

Advogado e Jomaliota.

peh categoÍia funcional especilicada a

Bãrfiê Ías
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Arü r As categoÍias ocupacimais acima discriminadas &ssi6cam-se de acordo com
o nível de ensino, culas classes sáo compctas por nÍveis de vencinrento reajustáveis
estabelecUos nêsta lei.

Parágraío único. o seryiror Trancitório que não possuiÍ hebili@o exigila para a
classe na nova caneira, peÍmanêcerá no níver atirpirlo no enquadranento, apenas
progredirdo quando abnder oe requisitoo de escohririade prcüstos nesta Lei.
AÉ 9c. É vedaoa a passa(Fm do serviror de um caqo para oúro sem conc,rso
Público.

AÉí0. os caíg* têrâo sua afibuições prdssionaB e suas denominaçôes, conforme
Anexos.

§ ío Os caqoe erbtenbs na pÍesente Lei tiveram ali suâs deÍrominações modilicadas
em f-ace da anbÍior, conforme o Anexo ll.

§ ? FbdÍr iníituídG por esta rei c cargm constanteo do Anexo il, devrdo à
especialidade de suas atibuir;ões e nÍ\,el de foímaÉo.

§ 3P Fican exffie os caÍgos coírstantes no Anexo !r, em deconência do não
atendimento das atuab exigências para a atuaçào nas fun@es púbricas assegurados
os direitoo adquiriros aos atuab oopanbs, até qr.re se dê a yacância do cargo.

CAPITULO IV

DO COI|CURSO púalrco

AÍt íí. o concürso público, conr caÉter eliminaúio e dassificatório, poderá ser
coíÍrpo6to das s€guinbs etapas:

| - de caráter obr[atório:

o
Barreiras-BA - CEP 47 801-900
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a) prova obretiva de conhecinento;

b) emÍmê Ínádkp oo+adonar, qre podêrá abreng.r todc oe exaÍn€6 peÍtinentes à
aferifo das condípq de saúde f,sir:a e mental dos candklatos.

ll - de carábr facuttativo:

a) prova pÉti:a,

b) prova de ütulos;

c) prola de aptidão f,sica;

d) avaliaçâo psi@lógica, com arÉlise de perfl para o caÍgp.

AtL 12- o €diüt do conorrco pritrl[oo dcfiítinl G Í€gÍü eqecmcas para participação e
eproveçâo, coÍibÍdo obr[atoriamcntc:

| - a froçâo (h etepas prevt*as no aírríIo anbrior pare o cerEne bern corno as
respectivas fases distintas;

ll - o limita de caíúidatoo dasincadG enr cada etapa, que poderão parthipar das
etapas posbÍbrÊs;

CAPITULOV

DA TRÀ'ETÓRI,A DE CARREIRA

Seção I

Da Progroesão Horizontal

Av. Clórlston drade, 729 ' Centrs
Barrelras-BA - CEP 47 801-900
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An t3._Epg1Fstro HoÍizontal€nsiste na pcsagern de uma refeéncb para a
seguinte, dento da rrEsme classe, de acordo cqn a Í€gubmentaÉo da presente lei.

Art t't- Poderâo concoreÍ ao Prooedinento de ProgÍBsâo HoÍizontâl os servidores
atiros, perteúnEs tanto à parte permanente quaítto à parte Transitória do euaclro de
Pessoal, desde que pÍeoncfik as as seguintes condições:

| - ser estável;

ll - estar em eúetivo exerdcb de ati\rirade;

lll - ter c,umpriío o inGrsücio de 03 (anos) anos de eHivo exercício na refurência de
YenciíneÍto em gue se enconúa.

lv - ter ot[ido parecer favoráyel na últina avalira@o ê poírtua@ mínima ex(kla
estabebcua em regubmento específico, conforme furmulárirc de gestâo profissional.

AÉ 15. A progíess& poÍ bíÍrpo de exerclcio no ctrÍgo darce-á de forma Honzontal,
autoínaticaÍnênE, fueceíÉo ao intêístlcio dc 03 (tês) ano6 de eúetivo cxerclcio, até
o limite do último nrver «te rrêncirnento, garantinô a pÍogrêssáo para o níver
imediaEnente sr.rperirx ao que estiver pciobndo o servllor, coníonne - Ánexo v.

§ ío. os Plooedinrenios de progÍctsão Horizontal oonerão a cada 03 (trÉs) anos na
Ínesma refuÍência.

§ 2. Para a Progressao HoÍizoíttel comilerar-se.á o resultado do processo de
avaliação de cüÍrp€fiêírda ÍeaFzado no intersücb, condiionada ao núnrero de vagas
destinadas pera c caígG e óígâG do poder regishriro, confonne a ÍegulamentaÉo
desta lei.

Bãiüíê ras
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AÉ í6. o servilor em eHivo exercício que obtiver classificaçâo para o procedimento

de Progressáo HoÍüontal, avançaÉ 01 (um) níner, com ganho de 4% (quaúo por
cento), reiniÍando-§e entfu, nova contagem de tenrpo, regisüos, anotações e
avalia@s para fins de apuraÉo de progressão.

AtL 17. A pÍogrGsáo clos servüores obêdêcerá à disponibiliriade financeíra e limites
impostoo pela Lei de Responsabifidade Fbcal pare gastos corn forha de pagamento de
pess'el e teÉ preratência o servilor munirÍpal que contar com maior lempo de serviço
prrblbo no ceÍgo.

Art í6' o serviror púbrico habiritado pera o processo de progressâo e não
conternplado com o avanço de uma referência, eÍn razão das rimita@es previstas no
art{p anhrior, teÉ prinrklade no póximo procedirrento de progÍêssáo horizontal.

ArL í9. o sewiríor que não obti\êÍ o ffial de pontos mínirno necessário para avaliaÉo
Íavorável por ocasião de apuÍaÉo, peÍmanecerá no pdrão afuar em que se encontrar,
devendo reinkjar novo cumpriÍnento do intectícb.

Art 20. Para partbipar do procedinrento de pÍogressâo Horizontal, o servirior deverá
apresentaÍ devklamente preenchirto, o Reqr.rcrimento de @stão profissional, junto à
comissâo de Avaliaçáo Técnica scdorial do órgâo responsárrel por este finaliriade.

AIL 21- os cÍitério6: assituitade, pomraklede, drscidrp, ín€tas, inidativa e
relacbnamento inbrpessoal, e seus respectivos pesc, dilizados pare o procedimento

de Progressão l-lorizdtal, bem corno o conbúdo do Formulário de c,estáo profissional,

seráo regulaÍnentados eÍÍr ResoluÉo espectfica.

SeçIo l!

Da PÍogr€Eão Vertical

Barrelras-BA - CEP 47 80í-900
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AJL 22' A Promoção veÍtical consiste ne passagêÍn de uma crasse para outra
irnediatamente supeÍior, condicbnda às disponibilktades oçaÍnentáÍia, financeira e
abertura de vagas pet, ilresa Dirctora, de acordo corn a rcgurarrentação da presente
Lei.

PaÉgrrio único. As vagâs seÍâo abêÍtc coÍúoÍÍne necêssirades funcionais da
Câmara Munirinl, poÍ Grupo Funcbnal e setrs resp€ctiyos segmêíüG.

AÉ 23. A pÍogÍ"ssâo por ternpo de exercício no caígo dar-se-á de foma Vertical,
autorndi:aÍnenb, obêfuÍdo ao interíício de 03 (tÉs) anG dê efietivo exercício, até
o limite do último níver de vencimento, garanündo a pÍogÍessão para o níver
imediatamefte superio ao que estirrer poeinirnado o servitor, confome - Ánexo lll.

§ 1o. os Proe<linenbs ê pÍogÍessâo veÍtbal ocoíÍerâo a da 02 (dois) anos na
mesma refunência.

§ ? A progressào por NÍlrel agrupa os cargoo em erevaçõê§, em cada uma das
classes horizontaknenE, coíÍedos e krentificados por asariwnoa arábicos,
dibrenciadc pelo perçert,al acre€(ido de 5% (cinco poÍ cento) a 20% (vinte por
centio) ente ehs deperúendo da graduaçâo atingirra, cuja tabera se encoÍrtra
especificada no Anexo lll.

M- A. Os servilorcs dc gn pos funcioneb supeÍioÍ, técnico, assistenE, egente e
Auxilhr serâo eHinado§, poÍ Nível, consoante grau de escoraridade abaixo
discrÍninado:

! - CebgoÍ*r Funcionel ! - Auriliar

Nível I - inícb da candra; (erusirn fundarnantal incoínpleto)

Barrelrae-BA - CÉP 47 801-900
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Nível I! - condusão do ensino fundamental.

ll - Cebgorür Funcional ll - Agenb

l{ível I - início da caneira; (ensino fundamental coínpleto)

Nív€l !l - condusão do ensino médio.

NÍvel lll - ensino irédio Íneis habilitaçâo ern curso profissionalizanb EspecÍfico ne ât@
que atua.

lll - Cebgorb Funcionel lll - Arsbbnb

Nivel I - inlcio da caneara; (eíxtiÍto Médio CdÍrpleüo)

t{ível ll - ensino illédio; condusâo de cursoo especÍficos da área em
soma de carga horária eeja de, no mínimo, ígO (cento c oitenta) horas.

que atua cuja

tahrd lll - ênsiÍro lródb mab habtrftaçâo em qrÍso prdssilxralizante EspecÍfrco na
área qrJe atua.

lV- Cebgod.r Funcional ÍV - Tócnico

Nivel | - início da caneira; (olso técnico Conpleto)

Níyel ll - concft.,"áo de cuÍsos e.pecfficc da área em que at,a, cuja soma de carga
horária s§a de, no minimo, igo (cento e oitenta) horas.

, Clóriston Andrade, 729 - Cento
BarrElrag-BA - CÉP 47 801-900
Íel; (77130í 3.059't I Far: 3613.0710
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Níre| lll - cmdusáo de qrrcoa especirlcos da área em que attra, oja soma de carga
hoÉria sga de, no minimo, 240 (duzente e quarenta) horas.

V- CebgpÍi! Funcionel V-Superi,or

l{ivel I - inícb da caneira (ensiro srperix conpsto)

ilít d ll - Ensino supêÍior en póegraduaçáo tato sensu ou súicÍo sensu
(Espeddi@o);

Nivel lll - Ensino Superio,r com Mestado;

Iilíyêl lV- Ercino Sr.per*x com Doubrado.

Par{peio Únto: os cursos condr.rrfu dererâo ser obreatoriaÍÍrent€ Íeconhecidos
por inslitu(Íes tcgarnene arrbíizadeo c obedeoêíeín ao cÍitéÍio de dniJade com as
atribuk;ões decenrpenhada peb serviror.

AÉ 25. PodGr& concoÍrrr ao procedirrnto de
atiyc, peÊÍrcenEs às pailes permanente do
preenchkÍas as seguintes condições:

| - ser estável;

ll - estar em efiáivo exercício;

Promo@o VêÍticel c servklores

Quadro de Pessoal, desde que

lll - ter cumprilo o interstício no minimo de 03 (tÍê§) anos corespondente à classe
imed iatamente inbrior à carrcira;

W
Itãitíê Ías
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]V - teÍem co'duído os 
".rÍs.nt 

corc§pmdêÍrcs ao aítiro anterbr otjetinmente a
capacidade, e qualificaçào funcionar para preno exercicio das aúrbueÕes da categoria à
qual concone.

v - ".eÍúcÍ 
os requbitc de cresce inerrbtamenb superkr àq,era q,e pêÍtence,

desde que dentro da mesrna caÍreire;

AÉ 26. o Procedinrento <te promoçáo veÍticar será composto de 01 (uma) etapa:

§ 10. Apreeenta@ e variraçâo dos doamentos exigirros para ascensáo à chsse
knêdiataÍneÍilê superirx, conforme dbposto nos artigos acfrna.

AtL 2l- A progressáo veÍti:al dos servirlores obedeceÉ à disponibiliÍade financeira e
limites impoetoo peh Lei de ReeponsabiriJade Fiscer para ga.tos corn forha de
pagarÍrenb <re pessoal e teÉ prenatêntà o sêÍviroÍ muni}|ral que contaÍ corn mabr
teÍnpo dê sêÍyiço Hrblico no caÍgo.

AÉ 2e. o 
'esukado 

final do prcoedinento <b prwnoção veÍtbal obe&cerá à odem de
c*assifi caçao dc candiíetos_

A.t 20. Após a rearizaçâo <Ío procedirpnüo de prornoçáo vêÍticar, fica a câmara
Municipal autorizada a efetivar a ascensáo para a classe imediaranrente superírx, de
aooído com o n&nc{o de vagEs prcvistat enr Lei.

cAPrnn_oYt
EilAUADRAreNTO, CRIAçÃO, }IOEiEI.ATI,RÀ EXNTçÃO E YAGAS DE

CARGOS

Seção I

Do Enquadramenb

Av, Clárldon dradc, 729 = Oentro
Barrelrer'BA . CEP 47 801=900
lol,t l77l 36í3.e$í I Ftxt 3C1?.07 l0
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AÍt 30. os servidores do poder Legbhtir/o, üfuhres de cergos e enpregos de
proúmento eíetivo, serEto enguadrados ÍKls cÍrÍgos preüstos no anexo l, tomando-se
por base atíbu(fes da nresrm nafuÍêza, Íneouno grau de responsabirirrade e
compl*illade do§ caÍgos que estiverem ocupando na data de v§ência desta Lei,
observando ÍigoÍcaíÍteÍtte o disposto nesie capÍfu1o.

AÉ 3t. lnexbtindo coin<*rrância de rderência de valor do vencimento, o servidor seÉ
enquadrado na re{brência imedíatamente seguinte da Íaixa estrabêbcira paÍe o 

".rrgoalvo de erquad ramento.

ArL 32- Em hipüese arguma, o serviror pribrico seÉ enquadrado tornando-se por
base, cargo qr eÍnpÍego que oorpa por rnotivo de suHituifo ou outro moüvo.

AÊ 33' O emuadramento doo servirores de grupo. funcinnab, auriliar, agente,
assistenb, técÍrico e superirx obêdêcêrão obíigatóíia e cumutatimmenb as cond(pes
estabebcil* no Art. 24.

Art 3a. 03 at* cokriy* de erquadramento serão baixadoo ff"'és de Resoru@,
sob a forma de ristas norninab, pero preeirJente da câmara Munir*ral, até 9o (noventa)
dias apóa a enüada em vsor desta Lei, de acordo corn o disposto neste capífuro.

Paágraúo tlnbo: ourante o púirzo estabeboito no caput deste ad{p, vipram as
estruturas, ceígrG e rcspecrivas bbehs satarbis, beín coíno graüfcaçoes equivalentes
à lei ebreda ê rolrogade poÍ esta Lei.

AÉ 35- Para o enq,adreíÍEnto serão cq*ireradcxr os seguintês Íatores:

| - Noínenddura e atribuirpõee do caÍgo público guê oepa;

tt - raU 

§n*nenros 
do caryo;

Bâitiê ras
Barreiras-BA - CEP 47.801-900

www. barrei ras. ba. gov.br
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1ll - Experiência exigila;

lV - Grau de escolarirade exigklo;

v - outras habilitações e qualificações exigilas para o exercícb legal da profissâo.

AÍt 38. os caryor ptÍôlicos vagoo exbtentes no euadro de pessoal da câmara
Municipal de Banciras anb da data da pubrica@o desta Lei e G gue vagarem em
razão do enquadramento, frcarâo aubrnati:anrenb eúnte.

AÉ 37. o servkíor púõrico quê entefldeÍ que seu cnquadraÍÍEnto bnha sido feito em
desacordo 

"om 
es ndrnas desta Lei, poderá, Íro pÍazo de até 30 (binta) dias, a contar

da data de publicaÉo dõ ,btas norninab <te erquadramento, dirigir ao pÍesidente da
Câmara Municipal a peüçâo de Íeúsão de enguadrarnento, devidamente fundamentada
e protocolada.

§ 1o. o Presi«tente da câmara Munidpal, após consuna à cornissão centrar de
Avaliação, deverá decidir sobre o requeriJo, nos 30 (tÍinta) dias uteis que se
sucedeÍem à data de Íeccbiíflento do rêgueÍiÍnento, ao firn doo quab será dada ao
servilor público cência do despacho.

§ P. Em 60 de indefeÍinenb do peduo, o responsáver pero órgão de Recursc
Humanos daÉ ao servirror púbrico conhecimênto dos moti\ros respeaivos, benr corno
solici&ará sua assinafura no documento a ele pertinente.

§ 39. sêÍrdo o pedido ftúeriro, a ernênta da decbáo do presiJente da câmara
Municipal deverá ser pubrir:ada em até 3o (rinta) dias, contados do téÍmino do prazo
fixado no §1o deste art{p, sendo m eÊibs financeircs d€coíÍêntes da revisão do

Av, Clérigton Andrade, 729 - Cenlro
Barreiras-BA - CEP 47,80'l-900
Tel; (77l.30í3-950í / Far: 36í347í0
www. b arreiras.ba, gov.br
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enquadramento reff@tivoG à data de publicaçâo das listas nominais de
enquadrarnento.

Seção lt

Da Grieção dc Gergro

AÉ 3E- A cÍinÉo de novos caa6, quo posúeÍ*rímcntê re fuarem nGcclsárbs ao
melhor furrcirnanrcnto da eeüutura fundond do podêÍ LegfrBlati\,o, será estabebciria
atravÉs de Lei.

Scgao llt

Dr llomcnchürn

AÉ 3e. oo cargm d.lab reccbem nova ÍroÍÍEndâtue, corúonne Anexo [.

Seçao lV

DE EíinÉo de Gargoo

AÍt 'o. csn a vacáncia, c caÍgos da pert" TransitóÍie do quadro de pessoar do
Poder LegbHivo, serâo êxtintos.

ScçãoV

Das Vagas

AÉ 4í. serão crhda noyas vag.ilr nG caEos dascÍiminadc no Anexo il, confoÍme
necesilade <b Poder Legislativo

Seção Vl

Itãiííê Ías
Av, Clórlston Andrade, 729 - Centro
Barrelras-BA - CEP 47.801-900 )
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Ih lmphnteglo do pleno

AÍL 12. A imptar@ão do plano de q,e trah êsta k i, far-se-á em conformidade oom o
que 6ê sêgUG:

| - Enquadmrenb dc t& .' soÍviroÍes ds ecoÍdo coín o teínpo de serv(:o até a
ügência deeta Lei; -i

ll - Enqudramerilo dê todos os seÍvifoíe. de acordo corn a quafifica@ profissionar
até a vi1ência dcsta Lei;

lll - Enquadraínonto do todo6 os soÍrriroíBs de acordo corn o mérito profissionar até a
vigência d€€ta lei.

PeÉgreío Úntco. ot 6oÍrri(h€s breo progrecsâo na careira frmcionar à partir das
qualificagões, habiliteçücs e cuíÍrpÍiÍneírto de teíÍrpo de servirlo prcüstoe nesta Lei.

cepÍrulovlr
DAJORXADA

AÍt tl3. A irda de ffiho dc scrvitocc pode sêÍ de 20, 30 ou .l() troras
semanais.

§ 10. A lxnada rle ffiro será t efrrkh enr ediüal de concurso.

§ 20. Paaa cfuito do cábulo, scrâo omrilerades:

l- para a lomada de rabalho de 20 (viÍrte) horas seÍnanab: r20 (cento e ünte) horas
mensais or (X (quatro) horas diárias;

Bâitíê Ías
,729 -

Ba iras-BA - CEP 47.801-900
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ll - para a Fmada de reberho ê 3() (üiÍtta) rroa semanab: íg0 (cerÍo e oitenta)
horas mensab ou 06 (seb) horas diárias;

lll - para a ioínada de .o (q.,a,enta) horas semanab: ãD (duzentas) horas nrensais ou
08 (oito) horae diáÍias.

§ 3P' os sorvidores p€ilnanGcerâo nas FÍnsdas de úabaftE gr.re ediwrem qrmpÍindo
na data da publicaçâo deste Leí.

CAPÍruLOVXI

DOS VEXCttEiÍTos

^tL 
4- or vencínentoc dos soÍviroÍos p.brips do poder Legis&rtivo soínente @erão

ser firadoo ou abÍados por lei, obeerrrado ab pÍiyatirc de llesa Dfudora.

§ 1o' os rcncinerüe dc carg* ptsü"o§ e 6 vantagens pêímanentes são
inedutíveis, rcssalvado o disposto na Coílsliüritso Federal.

§ 2". A fuaçao dos p€drõcs de vencirpnbe e denrab coínponeohs do sistenra de
remunera@ doo servidoÍ€§ tb poder Legislatiyo observaÉ:

| - a nahnnza, o grau de rcepomatÍ[dade e a comphxirade doe cargoo púbricm q,e
cornpõeín o seu quadro de pecsoal;

ll - oo requisitoe de escoraÍirade e erperiência pere a iny€stidure Írcs ceÍgos;

lll - as peerlbriHa doo cargrc.

AÍt 45' os cargoo te pwinento €früvo do euadrc de pessoar do podeí Legbrativo
estão porNhrdcpadÍSdc vencimentos, confoÍme Anexo V desta

&itíê Ías
Ba iras-BA - CEP ,f7-80'l-900
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§ 10- cada classe conesponde wna fâi' de veítciÍnento, coínposta por 10 (dez)
padrões, repÍesentados por búas.

§ 2". o aumento do vencinento respeitará a polltica de rernuneraçâo definirJa nesta
Lei' bem cooro sêu escalonaÍneflto e Íespectivos dbtanciaÍnentos percentuais entre os
níveis e padrões-

Art 'lo. A maior ÍEínuneÍaçâo, a quahueÍ tifuro, tribuída aos se*iroíes, oHeceÉ
esúitamente ao disposrtrc no Art. 37, Xr, da constituiçâo Federal, seÍdo iÍnediatamente
rcduzitoe àqueb rimitê qu.iBqueÍ valoÍss percebilc ern <resacordo com estia norma,
não se a&ÍritiÍrdo. nert" ceso, a inrlocação de direito adquirito ou peÍcepção de
êxoeoao a qua§uer tÍfu|o.

CAPITULO IX

fi}S DIRE]TOS E VAIIITAGENS

Art 47 - os seÍvidoíes da câmara de Baneiras terão isonomia de rencimentos para os
caqos dc atrbufrgõcs §uais ou asscnplhadas dente os @eres Executivo e
Legblativo, resselvada as vantagEns de caÉter indiviJual e as relativas à nafureza ou
ao local de trabalho.

Art 48 ' Adrlcarn-se aoo serviJorcs da câmara Municipar, oe dircitos seguintes:

I - Selário base nâo irÊrix ao SaHrb Mlnimo fixado enr Lei Federal;
ll - lrÍeddibilijade de saláric Base, sarvo enr convênÉo ou acordo coretivo;
lll - Décimo Terceiro salárb com base na remunera@ inEgral ou no valor da
aposentadoria;

M - SaláÍb FamÍlb para seus dependentes;

Bârfíê Ías
www-barÍeiras,ba. gov-br
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v - DuraÉo de ffialho nonnal não superirr a oito horre dÉdas e quaÍenta e oito
hoÍes soínaneb;

Vl - Repouso ssnanal remunerado, pÍ€feÍeÍlcialíneíüe aos doÍÍtiÍtgos;
Vll - Remuneração do servÍço extraoÍdinário, supcrbr no mÍnimo em 50% (cinqüenta
por ccnto) a do normal;

Vlll - Gozo de férias an,ais remuneradas, oom peb rnenoo, um teÍço a mais que o
saHrio normal;

lX - Licença à gestante, ÍE nunerada de 1&) (cento e oibnta) dias;
X - LiceÍrça à patemirade, nos temc da Lei;

Xl - Mkinnal de ÍêÍÍrunerâção paÍa as ahridades pênosÍls, insarr.rbres ou per(psas, na
forma da Lei;

xll - Proib(* «re dibrença de salárioo, de exerclckrs de funções e de critérios de
admissôes por mctito de sexo, ilde, cor ou estado cMl;

c^Pfn LOX
rro stsTErA DE AVALTAÇÃO OE COTpETÊr{CtAs E qrALtFtcAçÃo DE

PESSOAL

AÉ trg. Fba cÍiado o sbtema de Avaliaçâo dê coínp€{ências de pessoal, instrumento
de gestáo de pessoas que objetiva o desenvoMrnento profissional dos servirJores e
orienta suas pcsibilirades de cíesciÍnento prdsrsional, refleúindo as e:gec{ativas e
necessidades do Poder Legislaliuo.

PaÉgreío únbo. compete a llesa DiÍetora a gestão do sbbma de Avaliaçâo de
Competência de Pessoal.

Art 50. A Avaliarp te cornpetên<*rs de pessoal é r.cn sisbína dê abÍ(Éo do
desempenho do seÍvidoÍ, c será utilizada para fins de programa@ de a@s de

e corno critério para a e\roluçáo funcíonal,

s
. Clériston Andrade, 729 - Contro

Barreiras-BA - CEP 47.801-900
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I - os progrâmas de qualifica@ profissirnal;

ll - as <íemab aç6es deeenvofuirre peb poder legisrativo para o alcance de seus
objetivos.

§ 10. AAvaliaçâo das Compet€ncias poderá seÍ úilizada para:

I - acompanharnento gerencial;

ll - desenvolvinrento na carrcira;

lll - prograrnas de qacita@o.

Art 5í. A qualíficação profissional dos servilorea deverá resultar de programas de
capacitaÉo competiveis conr a natureza e as exi;ôncia «tos respecrivos caÍgG, tendo
por objetivos:

I - o desenvolvimento tle competêmna, contrecinenbs, hdÍlllad€s e atihrdes
neccssárias ao <lcserpenho dae üibuip0e do caEo;

ll - o 4erhfoanrenb des snpetcndas necessáÍias ao dêseínpenho de funções
técnicas, de assêBsoraÍnento e de direçáo.

AÉ 32. o serv*lor efietivo e estárd gue estircÍ no erscícb da úilxripes do cargo
em caneira de ca@orh Furcixrd supeÍioÍ, poderá, a critério da lllesa DiÍetore,
ÍequeÍeÍ lbeÍtça, senr prejuÍzo da Íemunefação do carw, ou financiamento parcial pelo
Poder Legislativo, para rcariza@o de qrrcos de pós-graduação em irestrado,
Doutorado e Pós-Doutordo, desdc quc Íxrstrma o cornprornisso de deÍesa de
dÀ*serta@ e de bse ern Ena conrpdiwl com a área de ãti\rirade do ceÍgo que o.Upa
na aamin§ púbtir:a muni:ipat.

Bâiííê Ías
. Clériston Andrade, 729 - Centro

Barreiras-BA - CEP 47.801-900
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§ íc' Para obteÍçâo dê ri:ença ÍeÍÍrunerad" ,, financianento parcial pera câmara
MunkÍpal, o servirlor finnaÉ comprornisso, ÍÍrêdbnte Eímo de confissâo de dívirja, de:

| - imediaEnente epós o Íetomo ou concrusáo do curso, se manbr no eÍetivo exercício
do cargo durante perlodo eual ao do afastaÍnento ou ao de duraÉo do cuÍso;

ll - nâo desistir do .'rrco e conduir todas as suas Íases, indusive deilesa de dissertação
ou bse, quanô coubeq

lll - ressarcir c varores de financiarrento ou da Íeínuneração ÍBcobiJe na hipótrese de
demissáo ou desistência do curso.

§ ?. Na hipüese de decqmprinrento das condkrões definiJas no paÉgraÍo anterircr,
incidká obÍigaÉo de ressarcimento total ou proporcionar dc mlores do financbmento
obtilo ou do ÍÍrontante da rcnrwrra@ percebkta no pGÍrodo do afatamento.

§ 3P. A ir6a DiÍdofra avarbÉ c cÍitéÍios de conveniârcb, oportunirtade e
disponibtllklade financeira pare a coílcesáo dos beírdcios referidos no "capuf deste
ailigo' bem como estabereerá o rinib de bêírcficbs sinurüineos para cada órgáo.

§ 4o. o fnancàrrento parciar +r[ra-sa também aG cuísos d. pós{raduaÉo no níver
de EspecializaiÉo, nas ÍnêsÍnas coÍrdiçÕes rcilerilas no "caffi desb ailso.

§ 51 A coflcessáo dos beneÍidos prevbtos neste eÍtigo conesporde a uma única
oporfunkÍade paftr cuÍso6 de pós€raduaçáo, eÍn Meshado, Doutorado e pós_
Doúolado.

§ 6P.A licença Íêínunerada nfu se aprba ac cuÍsos de pó6{,"dua@ no nÍver de
espeqa

CIDADEMÃE Av. Clériston Andrade, 729 - Centro
Barreiras-BA - CEP 47.801-900
Tel.: (77) 36í3-959í / Fax: 36í3-9710
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Hiüüê Ías



PREÍEIIURA ilIUlIICIPAl DE BÂRREIRAS . BA
CllPl: I 3.ó1t4.405/000 I -95

AÍt 58- os programas de q,arificaçâo profissixral deverâo eshr de acordo com:

| - as priodlade dat diverta áreas do poder Legblativo;

ll - a politha de rccursos hwnanc;

lll - a polÍti:a ê capedüeção defmiia pela llesa Diretora

lV - a dísponbiiilade orçamentárb e fnanccira.

CAPÍruLOXt

DA POLÍNCA OE REGURSOS HUTANOS

AÉ 5't, A polÍlica de cargos e a g€§tâo de caryros, caneiras e salárioe de todos os
servidores do Poder Legblativo, compete à Mêsa Diretora.

cAPÍn LOX|
DAS TXSFOS|çÕES rms E TRANS]TóRIAS

AÉ 55. Fica vedado aos apqêírtados quabquer das brmas de cÍescimento e
transição previstc neste Lei.

AÍt 56. Aqrrelês seÍviloíês íirros que esüro há mab de i0 (dez) anos, até a
publica@ desta Lei seín enqudraíneítto, dev€rão sêr automaticamente enquadrados
para não serem pleludicade ern funçáo da náo observâncb anbri:r, preservando-se

asstun os prindpioe legais e o Dfoeito adquirito.

*

AÉ 57. A Tabeh de vencfunenbs prcvista Anexo V, será devido pertir da
publ @lêtivoE de enquedramento.

Ifilíê Ías
Av. Ctériston Andrade, 729 - Centro
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AÉ 5t. A cada ano, após ttefinHa a píopo.ta orçanentáda do Munacrpb de Baneiras,
serão 

",Çediros 
pda M"ua Diretora c denrab cÍitéÍios de concessâo de progressôes

e proÍnoções pÍopGto8 pcla comissâo de Avaliaçáo TécnkE, cujes atÍibui@s,
responsabirkrades e composição serâo objeto de Resoluçâo especrfica.

Panigraío único. os dêínab cÍitéÍbs rerrcirnadoo no caput deste aÍtigo definirão,
tendo em vista as drsponit ridd€s orçaÍneírtáÍias, c quanürativc de progressões e
pÍoÍno@s possírreb e a srra disüibuipo por nível.

Ârt 59. o President, da c&nara Munidpar reguramentaÉ a progÍêssão e a pÍonoçáo,
poÍ ato pÍópÍio, até 1Bo (cento e oitenta) dhs a contar da entrede enr vtpr desta Lei.

AÉ 60. o serviÍor po(H apíê.entar a ,eerna doctrrrentação para coírcorer ao
cresciÍÍEÍüo horizontal e ao cÍesciínento rrertir:al.

AÉ 6í. São parEs iÍrbgrantes desta Lei os seguintes furexos:

I - Anero t - Atibuipões e escolar*Jade exigiJas;

ll - Anoro [ - Cargo por C*goria; Cargm tb Norcndatura modificada: Cargos
Insütuídos, Cargc em Ertinçáo;

lll - Anexo lll - Nlveis <le Calegoíi{r - píogÍêssâo Vertir:al

lV - Anero lV - euadro de Cargos e Vagas de provirnento Efetivo
(ÍrEltoilt{AçÃonnclgescoL^RtoADE CARGA HOR^Rn)

V- Anexo V - Tabeb Sahrial - pÍogressâo Horizontal

Biitíê Ías
Av. Clériston Andrade, 729 - Centro
Barreiras-BA - CEP 47.80'l-900
Tel.: (77) 3613-959í / Fax: 3613-97í0
www. barreiras.ba.gov.br
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AÍt 82. Além dos 
'enciÍnento. 

e das rantagens já previstas ern hi, as gratifcações e
adickrnais seguirâo G rnesnos princípios do Regirne Estatutárb de servidores
Municipais.

Art 63. os ca$s omissoo dc dircito dc scrvüoree dcste poder Legbrativo estarão
garantilos na loi EírÍ2ooil qre dispôe sobre o plano de cargc e salários rtos
Servidores Públioc MunirÍpais.

Art 64. os casc ornissc porrrentura obseÍyados na efetiva@ do enquadramento
dos servirlores, serâo decididos pere M€sa Diretora, ouvila a comissáo de Avaliaçâo
Técnica Setorial.

Art 65. As <teepea d€coÍÍBnto§ <ra apfica@ d""ta rea coíreÍão poÍ conta do
orçamenb propÍb do podor LegbHiE.

AÍt G6. Fi-nr expresseÍÍEnb Íevogedos c aÍtirG q,e ffiam do prano de cargos e
saÉrioo da Lei no r7or2fi7, peÍmanecendo em yiJor as demab dbposições.

Ait 67' Esta Lei entraÉ enr v(Ior na date de sua pubriaçâo, revogadas as disposiçôes
em conúário.

Bãiííê Ías
Av. Clériston Andrade, 729 - Centro
Barreiras-BA - CEP 47.801-900
Tel.: (77) 3613-959í / Fax: 36í3-97í0
www. barreiras.ba.gov.br

CIDADEMÃE



PRETEIIURA ITIU]IICIPAI DE BARREIRAS . BA
CIIPJ: 13.6Y1.405/000 I -95

ANEXO I

ESCoLARIDADE E ATRtBUtçôes oe cARGos

AUXUAR SERV(}OS GERATS:

ESCOLARIDADE: FUNDAMENTAL TNCOMPLETO

ATRIBUçÕES: Exec,tar seívina auxilbÍes necessáÍbs ao born andaÍnênto das
ativiJades ptrbli(§ êxeÍoeíldo tarefas de nafuÍeza operacircnar em úgâos púbricos
municipab, rimpeza e conseívaÉo de instataçõe§ e equiparnentos públbos; verificar a
qualklade de alirnentos, bem sno o pÍazo <le valirJade; zebr pelos equhamentos da
copdcozinha; mar er a higk nê no hcal de tabalho; servir alimentoo. ExerceÍ outras
atividades conehs e afins.

AGENTE ADffiIISTRATIVO:

ESCOI-AR[}AÍ)E: FUNDAMENTAL COMPLETO

ATRIBUçÔES: Atendimento ao gibrbo, execuçào de ativirrades de caráter
admhisffiivo no sêír/iço púbrbo, etaooaçao, envio e recebiínento de
corÍe§poíldêflci§ 6 doqrÍÍr€ntos, elaõoÍeçâo de Í€ilatóÍio§, digitação de doorÍnentâÉo
em geral, aquivo tb docunrentos, realizarçâo & outras ativillades administrativas
neceasádas ao born andamento do serviço público municipal supervisignar trabalhos
adminisffiivc d€soÍrrrolviros por equircs auxifiares. Exercer atividades cte
arquivamento de docrríÍEÍrtc. Erercer ouüas arrvidades conel#s e dns.

AGEXTE Í'E FORTAR1A

ESGOLARIDADE: FUM)AGI|TAL COFLETO
ATnNBUIçÕcs: Executa as atividedes tle conservação dre instalações dG pÍédios,

&itiê Ías
Barreiras-BA - CEP 47.80'1-900
Tel.: (77) 3613€59Í I Fax: 3613€710
www.barreiras. ba. gov.br
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estrletirento de primeiros contatos corn o púbrico, bern como o úansporte ou
caÍgas eín wíc,bs ídoÍizdc, Recepçào ao publbo, execuçáo de ato§
administrativc. marÉados diversos na forma dos decretos normativos reguradores
própríos;

TOTORISTA AUTO LEVE . CATEGORIA "8"

ESCOLARIOAOE: FUNDAMENTAL COMPLETO

ATRIBUçÔES: corúuzir veÍc,bs aubmob's destinados ao transporte dê
passageiros e caryÍrs; recolher o veícub à garagem ou local deetinado quando
conduída a jomada do dia, cornunbando qua§uer defeito porvenfura exbtente; manter
os veÍculoo em perfeitas corúiçoes de funcionarnento; fazer reperos de emergência;
zelar pela conseÍveção do verculo que rhe for entreg,e; encerÍegaÍ-se do tÍansporte e
entega de conespondência ou de carga que lhe for confiada; promover o
abastecimento de combustíveb, fuua e óho, verificar o funcinnamento do sistema
eléüico, lâmpadas, faróis, sinabira, buzinas e indi:adores de dircção; providenciar a
lubrificaçâo quardo irÉicada; nerificar o grau de denskjade e nível da água da bateria,
bem corno a cakrrdo dc prcus; Írsponsàf,izaÍ-sê peh Ênarrentas que
acompanhaÍn o veíanb; acompanhar e ajudar e execuÉo dc servir;os de conserto e
manutençâo do reícuro. Exercer outras atfuirrades coneratas e afins.

ASSISTE}ITE ADM{STRATIVO

ESCOI-ARIDADE: T,IÍVEL MÉDlo COMPLETO

ATRIBUIçÔES: Exec,tar üabalhoo que envolnam a interpretaçáo e aplicaçáo das leis
e nornÍIs adminisffiivas; rcd[ir elpediente adminbüativo; proceder guarda e
disúibu(5o de material. Redsir expedientes administrativc, tais corno: Ínemorandos,
carh' oúlcb6, eratórbs; Íevisar quanto ao aspecto Íêdacionar, ordens de serviço,
insfirções, exposiÇ6es de motirios, orbntar coleta de preços de maEriab; eÉtuar ou
orientar o , confurên<*r, ennazenageÍn e consena@ de

&itíê Ías
Av. Clériston Andrade, 729 - Centro
Barreiras-BA - CEP 47.801-900
Tel.: (77) 36í3-9591 / Fax: 3613-0710
www. barreiras.ba.gov.br
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oubc suprinente, manteÍ afualizados e regisúos de estoqr.rc; fazer ou orierúar
levantarneÍrtc de bens paüimoniab; opemr coÍr terminais ebmnicos. Executar
sêryiços de apob nas áreas de reqrrsos h,manos, adminisfaçâo, finanças e rogística;
atender fumecedores fomeoendo e receberÉo infomagões sobre produtos e se*iços.
Exercer or.Éras atiyidadcc conehas e afins.

DlGITADOR

ESCOLARIDADE: ruÍr/EL MÉDIO COMPLETO

ATRIBUçÔES: operar equipanrentos destinados à dsitaçáo. Dsitar e verifrcar dados
com vbtas a posbÍbí processemeflto eleffinico e coníerêrrcia. Ajustar equipamentos
de acordo corn o meio a ser utirizado: diecoo magrÉtirrcs, fitas magnéticas, cartões,
disquetes, etc. inteÍpídaÍ Írs mensagens fonrecitas pera máquina (computador - cpu)
deteciando dadoo inconetos, visando a adoÉo de nredilas de aiustarnentoe e ÍepaÍo§
do sistenra. ManEÍ o controb dc doctmentc bntes de ddc. Efetuar o controre de
taÍeÍes Íecebk as, em execuÉo e conduidas. lnformar problernas detectados nos
dc.rmentos a seÍqn digitadq e solicitar c eadarecinentc ou rcvisÕes aos órgãos
interessadc. No{ificar as inegubritades oboervadas rx> funcionaÍnento do
êquipaÍíEnto utilizado para entrade de dadoo. Zelar pela conseívação a boa utilizaÉo
dos equhaÍnentos sob sua responsabiridade, sorirÍtarÉo junto a chefia, os serviços de
manuten@ a frn de garentiÍ o born desempentro dos rnesnrc. Exercer outras
ativktades correlatas e afns.

TELEFOüIITITA

ESCOT-ARIOAIIE: illVEr rÉoo coMpLETO
ATRIBTTçÕÉS: operar corn aparerircs tereúôna(§ e Ín€s* de rigaçâo; eÍeürar as
Igaçõês pedidas; íEcbeÍ e trrrrÊ rrryers; ârú a ffi htsrrc e extemas;
rcceber crsn# *gEítbs, flloE,do no ürlro de onÉrràs s.ra origem, irora enr qr.re bi
Íegisfado 

tr 
ddG de controte; preü

Bâitiê Ías

nfrnaçOes rctacirrda

Av. Clériston Andrade, 729 - Centro
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ÍepeÍüÉo; fazer pequenoo repaÍo§ em aparelhos teleíôírk!§ e rresas ê hgaçáo;
@.8 svif ê €rgêdÉo e qhtaÉ a publico; pcttr.cnG seÍvip dc digitaçáo;
íecebÍ irbmar e ersrú*rr o Êôtco rc úgác coínpetentes, oÍbúaÍ e irfurnar o
publico, bern conp sol,cirnar peqJêír* proorerrc sobÍe csunbs de sua alçada;
corÜob e fecda a er@ e saija de publico, espert*nerrc ern bc* ê grade
afluêncb' orbntar, &tri e verificar re tareías de guarra e rimpeza na repeÍtições;
responsatrtase peh áoaÉo de avisos, oídeils da Íepaíiião e or.üc ifrrres a
publico; dãêqEÍaúsa a4eúese rcdanaçõescras pêssoes que atender; anotar
e transÍniüÍ recados; execr.ltar tsêfs.

Écuco Er trFoRrÁrrcA

ESCOI.ARIDAOE: ilÍVEL NÉUO COMPLETO

ATRlBulÇÕEs: Prestar supoÍb técnico ac usúrircs de mirrocomputadores, no
tocante ao uso de sdrrrare básico, apricativos, servíços de infurmátir:a e de redes em
geral; diagncticar probbmas de hardrarc e sofrwarc, a partir de solicita@s recebídas
dos usuárioe, buscarÉo sor,ção para os mesrps o. sorkitando apoio superio[
contribuir ern treinanrentos de usuários, rx) r.Kro de ÍecuÍsos de iÍrfurmátira, incluando a
pÍeparação de ambbrte, equiÍraÍÍlento e maErial dirático; rqtizar elaboraÉo de
apresenta@s multimídia; auxiliar na organização de aquivoo, envio e recebimento de
documentos, pertinenes a sua área de atua@ pa"" assêgurar a pronta localizaçáo de
dados;ze*ar pela guada, conseÍvaçâo, ÍnenúênÉo e rimpeza dc eguipamentc,
instÍuÍnentos e materiab uúlizadG, bern como do local de habalho; exeqrtar outÉs
tarefas coneffis conforme neceaskiade ou a critério de seu superior

TÉc. ET Go}ITABI-IDADE

ESCOIIRIDAÍ}E: NÍVEL MÉDlo COMPLETO/ TÉCNrcO EM CONTABILIDADE
ATRlBulçôEs: organizar os sêíviços de contatrilktade da câmara traçando o prano
de contesüHÍra de tivÍG, docuÍnentos e o

Ilãitíê ras

ÍÍÉtodo de escrifuraçâo

Av. Clériston Andrade, 729 - Centro
Barreiras-BA - CEP 47.801-900
Tel.: (77) 3613-9591 / Far: 3613{7í0
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contole contábil e orçamentário; coordenar a análise e a classificação contábil dos
documentos conprobatórios das opcraçôes realizadas, de natureza orçamentária ou
não de acordo corn o plano de contas da câmara; acompanhar a execução
orçamentáriia, orbntar e supervisionar todas as tarefas de escrituração, elaborar o
balanço geral e outroo deínosnrelivos conElds; informar pÍoc6§sos, emitir pareceres,
organizar relatóÍios sobre a situalÉo contábil e fnranceira e pafimonial da cámara.
Exercer ouüas atividades conelatas e efins.

JORNALISTA

ESGOI.ARIOADE: XIVEL SUPERIoR

ATRIBUIçÕE9: Apoiar a coordenaçâo do setor própÍro no atendinerÍo de demandas
da impÍensa, na intennedi@o de todos os coírtatos conr a mídia, na idenüficação de
fatos e matóÍias que denrandern divulgaÉo e ehboraçâo de peças de veicuração;
redbir rcleases e bxtc a seÍem encaminhdos à imprense; divusar, intema e
extemaÍnente, os trabalhos realizade peb Conselho; rcdigir matérias jomalísticas;
colaborar paÍa qrre c conselheirre se mantenhan iníornrados sobÍe a sua áreâ de
atuaçâo e pÍepará-b para entrevistas e atendimento à imprensa; produzir as matérias
para o jomal com inÍormatirros; paíhirr da êlaboraçáo, organizaçáo e
acompanhamento de seminários, êiras, eposições e ouEo§ e\rentos relaciona<tos às
ativklades da Câmara; executar tare{as afins.

ADVOGAÍ'O

ESCO-AR|DAÍ,E: nÍrrcL SUPER|OR COM INSCR|ÇÃO NA OAB
ATRIBUçÔES: Repreeentar a cârnara ern julzo ou Íora deb, nas ações eÍn que esta
s{a autora, É ou intelessda. acompanhar o anddÍrento do processo, até a decisão
final do litÍgio. pÍ6tar servi;c jurÍdboo às unkiacles administraüras da prefeitura,
emiündo paÍEoeres sobre os assuÍrtos fucab, Fabalhistas, adminbtrativos,

constifucftmais, civb e oufos aüavés de pesquisas da

Bâitíê Ías
Av. Clériston Andrade, 729 - Centro
Barreiras-BA CEP 47.80'l-900
Tel.: (77) 36í3-9591 I Fax: 36Í3€710
www. barreiras.ba.gov.br
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jurisprudência dortinas e insúuÉes regulamentares. daboraÉo de documentos de
natureze juridba, bem como proietc de rei, decretos, poÍtarias, instÍu@s e
assemelhados- elaborar paÍeceres. pronovêr cobrança amigáver e/ou judicial de
dÍvftÍa. promorrer/acompanhar processos administrativos (disciplinar,tributário, referente
licita@s e cont-ato§, e outm). Exercer oubas conelatas e afns.

Itãitíê Ías
Av. Clériston Andrade, 729 - Centro
Barreiras-BA - CEP 47.80'l-900
Tel.: (77) 36í3-9591 / Fax: 3613.9710
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ANEXO II

CARGOS FOR CATEGORIA

NOTENCTÂTURAS TOOIFICADAS

cARGos txsrruioos

cARGos Er ExTNçÃo

Auxiliar Auxiliar de Serviços Gerais

Agenb Agente Administrativo, Agente de portaria e Motorista
Assistente Assistente Admínisbativo, Dsitador, Telefonista

Técnico fecnico

Superior Advogado e Jomalista

CARGO NOTENCLAruRA TOOIFICADA
Assistente Contabil'rradê Técnico em Contabilktade

Operador em Computador Tecnico em lnformática

Auxiliar de Serviços Gerais

Assistente Arquivista

Assistente bibliotecáÍic

Assistente de Owiriorb

Analista cle Sistema

Assistente de Almoxarifado

Agente de tteív(:os GeÍais

Itãitíê ras
Av. Clóriston Andrade, 729 - Centro
Barreiras-BA CEP 47.801-900
Tel.: (77) 36í3-959í / Far: 36í3-9710
www, barreiras. ba. gov.br
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ANEXO il
pRocnessÃo vERTtcAL

IÍveIs GATEGoRIA SUPERIoR

Níveis Ii

Nivel I BASE

Nível ll 5o/o

Nivel lll 10Yo

Nível lV 15o/o

Nivel ! - Ensino Superirx compteto

Nível ll- Ensino superior com pó§{radueÉo Lato sensu (EspeciarizaÉ.o);
l{ível lll - Ensirrc supericr com pósgraduação stricto sensu(Mestrado);
t{ivel vl - Ensino superbr com pósaraduaçáo stricto sensu (Doúorado).

ilÍvEts cATEGoRtA FUNctoNAL rÉcxtco

Niveis It

Nível I BASE

Nivel ll 20%

Nível lll 2oo/o

Nível I - Ensino Técnico cornpleto.

Niyel ll- condusão de êuÍsos específrcos da área eín que afua, orja soma de carga
horária seja de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) horas;

Nivel lll - conclusão de c,rsos específrcos da área em que atua, cura soma de carga
noraria se§ no mínimo, 240 (duzentos e quarenta) horas.

Av. Clériston Andrade, 729 - Centro
Barreiras-BA - CEP 47.801-900
Tel.: (77) 36í3-959í / Fax: 36í3-9710
www.barreiras. ba.gov.br
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rÍvels oA cATEGoRtA FUHctoftAL AsstsrEitrE

NÍveis I

ü

trlíveí Í BASE

Nível ll 20%

Nível lll 2Oo/o

Nivel I - inicio da cerÍeira; (ensino Médio)

Nível ll - ensino IVIédio; conclusáo de cursos específtcos da área em que atua cuja
soma de capa horárb seia de, no mínimo, 190 (cento e cÍbnta) horas.
Nível lll - ensino Médio mais h&ilitaçâo ern curso prdssionalizante Específico na
área que atua.

NíVEIS DA CATEGoRIA FUiIcIoNAL DE AGENTE

Niveis It

Nível I BASE

Nível ll 20%

Nível lll 20%

Nível I - início da caneira; (ensino furdarnental completo)

Àlivel ll - corrclusáo do ensino médic.

Nível lll - ensino Médio mab habilitação em curso Profissionalizante Específrco na área
que ahn.

, Clérleton Andrade, 729 - C€nko
BarrelraE-BA - CEP 47.80í -900
Tel.: (77) 36í3-959í / Frx: 36í347í0
www, b arreiras.ba,gov.br
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ilÍVcts CATEGORIA FU]IICK)ilAL DE AUXILIAR

Níveis It

Nível I BASE

Nível ll 20Yo

Nível I - inicio da caneira; (ensino fundaÍÍEntal incornpleto)

Nível ll - condusâo do ensino ftrndanental.

Biiiíê Ías
Av. Clériston Andrade, 729 - Centro
Barreiras-BA - CEP 47.801-900
Tel.: (77) 3613-9591 I Fax: 3613€710
www. barreiras.ba.gov.br

CIDADEMÃE



PRTTEIIURA IUIU]IHPÂI DT BARREIRAS . BA
CllPl: 13.6Y1.405/000 t -95

ANEXO IV

oexommçÃoruAcAs,EscorÁRtDADE CARGI xonÁnrl

Av. Clériston Andrade, 729 - Centro
Barreiras-BA - CEP 47.801-900
Tel.: (77) 3ô13-9591 / Fax: 3613-9710
www.barreiras. ba. gov. br

Denominação Escolaridade

Auxiliar de Sewiçc
Gereb

Fundamental

incompleto

Agente Adminisüaüvo Fundamental coÍnpleto

Agante de Serviço de

Fundarnental compbto

Fundamental completo

Assisbnte Admin istraüvo
Nível medio Completo

Nivel ÍÍÉdio

Completo

Nível Médio

Compláo

Técnico em Contabilidade
Nível méd io/Técnico

Técnico em lnformática
Nível médio/Técnico

na área

Advogado Nível Superior

CoÍnpleto/OAB

Nível Superior

Compledo

Bhiiíê ras
CIDADEMÃE

Vqns
Exastentos

Vegns

criada
Carga horária

Semanal

07 40h00m

05 40h00m

05 40h00m

lrotoÍista
02 40h00m

08 40h00m

Dagitador
00 02 36h00m

Telefonista
03 3ôh00m

02
00

40h00m

03 40h00m

01
20h00m

Jornalista
01

40h00m
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