-âmara Munici

MUNICíPIO DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

o Fu nc

PROJETO DE LEI N.006, DE 01 DE MARÇO DE 2022.

Altera dispositivos das Leis n's 617, de 26 de
dezembro de 2003 e 762, de 10 de julho de 2007, e
dti outras providências.

O PREFEITO DE BARREIRÂS, ESTADO DA BAIIIA, no uso das atribuições legais, faz
saber que a Câmara Municipal de Barreiras aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Aí.

1' A Lei n'617, de 26 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as seguintes alterações:

'Att.57.
(...)

IV - Gratificoção de Condição Especial de Trabalho-GCET; (NR)
Subseçõo

IV

Da GratiJicação de Condição Especial de Trabalho-GCET

Art. 61. Á Gratiftcação de Condição Especial de Trabalho - GCET poderá ser
concedida alravés do Chefe do Poder Executivo, com oJim de:

I - compensar o trabalho

extraordinário não eventual, prestado antes ou

depois do horririo normal;

II - remtmerqr o exercício

de atribuições que exijam habilitação específica ou
demorados estudos e criteriosos trabalhos técnicos:

III - frar
te

o semidor em determinadas localidades para

fins de desempenho

mporário de atividades e spec iais-

1". A Gratificaçõo mencionada neste arligo poderá ser concedida,
acumulando-se mais de uma das hipóteses nele contidas, quando

§

concorrere m as circunsÍônc ias indicadas.

§ 2"- Na hipótese de

acumulação

por concorrência das

circunstâncias

enumeradas nesle artigo, a Grofirtcação será concedida até o limite previsto
no orligo 6l-Á desta lei, incidente sobre o vencimento do cargo ocupado pelo

servidor.

Art. 61-Á. Á Gratificação de Condição Especial de Trabalho - GCET será
calculada com base no valor do vencimento do cargo efelivo ou comissionado
e, também, do salário-base dos contratados Íemporariamente para o exercício
defimções públicas, aÍé o limirc de 100 9ó (cem por cento).

Art. 61-8. O semidor perderá o direito à Gratificação por

Condições

Especiais de Trabalho, quando afastado do exercício funcional, salvo nas
hipóteses legal mente jusr ificáveis.

Art. 61-C. A GratiJicação por Condições
o vencimento do cargo de provimento
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de base para cálculo de quaisquer oulras vqntagens, salvo as relativas à
remuneração de férias e gratiJicação natalina.

l'.

O servidor que esteja percebendo a Gratificação disciplinada nesta
Subseção e venha a substituir ocupanle de cargo que não a Wrceba, lerá
assegurada a continuidade do seu pagamento, nas bases em que lhe lenha

§

sido concedida-

§ 2'. Na hipótese do parágrafo anterior, se o substituto e o substituído
perceberem ambos a mesma Gratificação ou se apenas o substituido a
perceber, o substituto, durante o período de substituição, farui jus à vantagem
no mesmo percentual concedido ao substituído, adotondo-se como base de
cálculo o valor do vencimento do cargo desle último.
Art. 61-D.

faltas ou penalidades que impliquem em
remuneração do servidor, esse desconto alcançará,
proporcionalmente, a parcela conespondente à Gralificação de Condição
Nas ocorrências de

na

desconto

Especial de Trabalho.

Art. 6l-8. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho debará de
ser paga, tão logo desapareçam as circunstâncias que molivaram a sua
concessão.

Art. 61-F. Compete à Secretaria de Ádministração o acompanhamenlo e o
controle fnal das despesas com a Graíficação de Condição Especial de
Trobalho - GCET.

Arr. 61-G. Á Gratificação de Condição Especial de Trabalho - GCET seni
concedida observando-se, ainda, o disposto em regulamento a ser expedido
pelo Chefe do Poder Execulivo Mtmicipal. " (NR)

ArÍ. 2' A Lei n'762, de l0 dejulho
"Art.

de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações:

30.

XXV I. GratiJicaçtio

Art.3.

de Condição Especial de Trabalho-Gc ET

". (NR)

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Barreiras, em

0l

de março de 2022.
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