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LEI N° 259, de 24 de Abril de 2019.  

 

 

 
Dispõe sobre o Plano de Cargos, 

Carreira e Salários dos Servidores 

Públicos da Câmara Municipal de 

Cotegipe e dá outras 

Providências”. 

 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, 

no uso de suas atribuições legais e regimentais faço saber que a Câmara Municipal de 

Cotegipe aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
CAPÍTULO I 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º O Plano de Carreira, Cargos e Salários da Câmara Municipal de 

Cotegipe obedecerá à estruturação estabelecida nesta Lei. 

 

Art. 2º O presente Plano compreende os cargos, a carreira e a estrutura de 

salários dos servidores da Câmara. 

 

Art. 3º - O objetivo do plano é a eficiência, o desenvolvimento da gestão 

administrativa do Poder Legislativo e a valorização e capacitação do Servidor Público 

relativo à:  

– A adoção das bases iniciais para o ingresso e evolução na carreira 

profissional junto ao Legislativo Municipal; 
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I – A adoção de normas pertinente ao fluxo de valorização que permita ao 

servidor, qualidade de desempenho; 

 
II – Formação e capacitação permanente do servidor; 

 
 

III – A isonomia salarial entre os cargos e funções iguais ou assemelhados, 

compatível com a complexidade e responsabilidade da função. 

 
CAPÍTULO II 

 

DO REGIME DE TRABALHO DO SERVIDOR 
 

Art. 4º - O regime jurídico dos Servidores da Câmara Municipal de 

Cotegipe - BA, é o ESTATUTÁRIO, vedada, qualquer outra vinculação de Trabalho. 

 

Parágrafo Primeiro. O Regime Estatutário estabelece as relações jurídicas 

entre o Servidor Público e a Administração, com base nos princípios constitucionais 

pertinentes às relações de trabalho no âmbito da Câmara Municipal. 

 

Parágrafo Segundo - A contar da Publicação desta Lei, os Servidores da 

Câmara Municipal de Cotegipe, serão regidos pelo REGIME JURÍDICO ÚNICO, criado pela 

Lei n° 10 de dezembro de 1997.  

 

Parágrafo Terceiro - O REGIME JURÍDICO ÚNICO estabelece 

unilateralmente, o regulamento, as condições de exercício das funções, prescrevendo os 

direitos e deveres dos servidores e impondo requisitos de eficiência, capacidade, sanidade, 

moralidade e tudo o mais que julgar conveniente para investidura do cargo e desempenho da 

função. 

CAPÍTULO III 
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DAS DEFINIÇÕES FUNDAMENTAIS 

 
 

Art. 5º - Para estrutura desta Lei consideram-se as seguintes definições: 

 
 

I – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Pessoa legalmente investida no cargo 

da administração pública Direta, Autárquica ou Funcional, conforme os princípios 

estabelecidos no Artigo 8º desta Lei; 

II – CARGO PÚBLICO – Titularidade e responsabilidade criadas por Lei, com 

denominação própria, em número certo e pago pelos cofres da Câmara Municipal. 

 
III – CARREIRA – Agrupamento de cargos da mesma natureza ou atividade, 

escalonados segundo a responsabilidade e complexidade do serviço, com denominação 

própria, para acesso privativo dos titulares que o integram. 

 
IV – QUADRO PESSOAL – Conjunto de cargos e funções de provimento efetivo, 

escalonados em carreira, integrantes da estrutura organizacional da Administração da 

Câmara Municipal; 

 
V – QUADRO ESPECIAL - Conjunto de cargos e funções de provimento 

temporário, de livre nomeação e exoneração, identificados pela sigla DA (Direção e 

Assessoramento) escalonados em carreira, integrantes da estrutura organizacional da 

Administração da Câmara Municipal; 

 
VI – CATEGORIA FUNCIONAL – Agrupamento de cargos de provimento 

efetivo relacionados perante o grau de conhecimento e habilidade exigida; 

VII – NÍVEL – Posição hierarquizada dos cargos integrantes das categorias 

funcionais, correspondendo ao escalonamento da complexidade do trabalho e à estrutura de 

remuneração. 
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VIII – CLASSE – Conjunto de referências que compõem uma mesma faixa de 

vencimentos, simbolizados por letras; 

 
IX – REFERÊNCIA – Posição estabelecida para definir a mesma faixa de 

Vencimentos, relativas à classe, de acordo com normas de antiguidade e merecimento. 

 
CAPÍTULO IV 

 
 

DO PLANO DE CARREIRA 

 
 

Art. 6º - O Presente Plano de Carreira, Cargos e Salários, regulamenta as funções 

administrativas da Câmara Municipal e integra: 

 
I – Os Cargos de Provimento Efetivo; 

II - Os Cargos de Provimento Temporário; 

Art. 7º - Constituem etapas de carreira: 

I – o ingresso; 

II – a promoção; 

III – a progressão; 

IV – o acesso; 

V – o comissionamento; 
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Art. 8º - O INGRESSO de pessoal se fará mediante concurso público de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou da especialidade, atendido os requisitos de 

escolaridade e observada à ordem de classificação, reservadas as nomeações para os Cargos 

de Provimento Temporário ou Função de Confiança declarados nesta Lei, de livre 

nomeação e exoneração; 

 
Art. 9º - A PROMOÇÃO é a passagem do servidor ocupante de Cargo de 

Provimento Efetivo, para cargo vago imediatamente superior da mesma série de Classe, 

pelo critério de merecimento; 

 
Parágrafo 1º - Para candidatar-se à Promoção, o Servidor deverá satisfazer os 

seguintes pré-requisitos, além daqueles previstos no Estatuto: 

 
I – Encontrar-se em evidente exercício na condição de titular do cargo de 

Provimento Efetivo; 

 
II – Ter no mínimo, um ano de exercício no Cargo, depois de cumprido o Estágio 

Probatório e dois anos para as Referências seguintes; 

 
III – Não ter sofrido punição disciplinar nos 12 (doze) meses anteriores; 

 
 

Parágrafo 2º - Satisfeitos os pré-requisitos indicados no Parágrafo 1º, o Servidor 

poderá ser promovido a critério da Administração Municipal, observada a disponibilidade 

financeira; 

 
Art. 10º - A PROGRESSÃO é a movimentação do Servidor dentro das faixas de 

Referências e vencimento da Classe à qual teve acesso, em razão de seu aprimoramento e 

desempenho, com conseqüente elevação de rendimentos; 
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Art. 11º - O ACESSO é a passagem do Servidor ocupante de Cargo da Classe 

imediatamente anterior, para a expressão inicial da Classe imediatamente seguinte, sem 

prejuízos da sua remuneração atual, observada a qualificação funcional; 

 
Art. 12º - O COMISSIONAMENTO é o ato em que o Servidor é designado ou 

nomeado para exercer o Cargo de Provimento Temporário ou Função de Confiança, por 

indicação do Presidente da Câmara Municipal; 

 

 

CAPÍTULO V 

 
 

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 
 

Art. 13º - Os cargos de provimento efetivo são acessíveis aos brasileiros natos ou 

naturalizados, capazes, cujo ingresso se dará nas referências iniciais, após aprovação em 

Concurso Público; 

 
SEÇÃO I 

 
 

DAS VAGAS DOS CARGOS EFETIVOS 

 
 

Art. 14º - O número de vagas para cada cargo efetivo será aberto de acordo com as 

necessidades do Poder Legislativo, para a complementação do seu quadro, observando- se a 

composição dos quadros seguintes: 

 
INCISO I 

 
 

QUADRO PESSOAL I – VAGAS DOS CARGOS NÍVEL I: APOIO E MANUTENÇÃO 
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NÍVEL 

 

CARGOS 

 

VAGAS 

 
 

I 

 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

 
02 

  

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 
01 

  
AGENTE DE SERVIÇOS DE PORTARIA 

01 

  
MOTORISTA OFICIAL 

 

GUARDA MUNICIPAL  

01 
 

01 

 

 

 

INCISO II 

 
 

QUADRO PESSOAL II – VAGAS DOS CARGOS DE NÍVEL II: ASSISTENTE 
 

 
 

 

NÍVEL 
 

CARGOS 
 

VAGAS 

 
II 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

01 

 

 

 

SEÇÃO II 

 
 

DA ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS 

 
 

Art. 15º - A classificação dos cargos efetivos, por categoria funcional, se fará mediante a 

formação escolar, técnica e profissional do Servidor e a complexidade da função, conforme 
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os quadros que seguem: 

 
INCISO I 

 
 

QUADRO I – CATEGORIA FUNCIONAL: APOIO E MANUTENÇÃO 
 

 
 

 

CARGOS PERMANENTES 
 

ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL 
 

ESCOLARIDADE 

 
 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

 

Execução de atos administrativos, 

colaboração e suporte às atividades 

administrativas do legislativo; 

 

2º GRAU 

COMPLETO 

  
Limpeza e assepsia de órgãos, 

carga, descarga; 

1º GRAU 
INCOMPLE
TO 

AGENTE DE SERTVIÇOS 

GERAIS 

 
Recepção ao público, execução de 

atos administrativos, mandados 

diversos; 

 
1º GRAU 
INCOMPLE
TO 

AGENTE DE SERVIÇOS 
DE PORTARIA 

Execução de manobras e  direção 

dos veículos automotores, 

manutenção e vistoria dos veículos. 

 
1º GRAU 

INCOMPLE

TO 

 

MOTORISTA OFICIAL 

 

 

GUARDA MUNICIPAL 
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INCISO II 

QUADRO II – CATEGORIA FUNCIONAL: ASSISTENTE 

 

CARGOS PERMANENTES 

 

ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL 
 

ESCOLARIDA 
DE 

 
 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

 

Elaboração, execução, controle e 

arquivamento de atos administrativos; 

 

2º GRAU 

COMPLETO 

 

 

APÍTILO VI 
 

DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. 

 

Art. 16º - O Concurso Público é o meio técnico posto a disposição da 

Administração Pública para obter-se moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço 

público, e ao mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os interessados  que 

atende aos requisitos da Lei, consoante determina o Artigo 37º da Constituição da 

República. 

 

Art. 17º - O enquadramento do servidor para o cargo definitivo a que pertence, será 

em virtude da sua aprovação por Concurso Público; 

 
Art. 18º - O enquadramento do servidor à classe se dará mediante a referência 

inicial do novo cargo. 

 
Art. 19º - A conclusão e homologação dos resultados do Concurso Público darão 
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direito a todos os candidatos, observado o prazo de vigência daquele exame de seleção, 

serem nomeados obedecendo a ordem de classificação. 

 
Parágrafo Único – A nomeação a que se refere este Artigo, dentro das exigências 

previstas em Edital, serão de direito dos candidatos, até o limite previsto de vagas. 

 
Art. 20º - Os demais candidatos aprovados, após o limite permitido pelo Edital, 

ficarão mantidos no cadastro de reserva de concursados. 

 
Parágrafo Único – O banco de reserva de concursados terá validade idêntica a do 

concurso público. 

 
Art. 21º - Todo Concurso Público terá validade de dois anos podendo ser 

prorrogado uma única vez, por igual período. 

Art. 22º - As normas do Concurso Público, prazo de validade, número de vagas por 

cargo, os requisitos para a inscrição dos candidatos, o limite de idade e as condições de sua 

realização, serão fixadas em Edital. 

 
CAPÍTULO VII 

 
 

DOS CARGOS DE PROVIMENTO TEMPORÁRIO 

 
 

Art. 23º - Os cargos de Provimento Temporário são criados e definidos com 

denominação própria, pagos pelo Erário Político, nas condições previstas nesta Lei. 

 
Art. 24º - O provimento dos Cargos Temporários ou Funções de Confiança se fará 

através de nomeação, mediante livre escolha do Presidente da Câmara, devendo seus 

titulares, ser de inteira 

confiança, de comprovada experiência, idoneidade moral e aptidão para exercer as funções 



 

 
Estado da Bahia 

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE 
CNPJ: 63.079.305/0001-50 – 77-36212471  

públicas, optando-se, preferencialmente, por Servidores do Quadro de Pessoal, com carreira 

técnica e profissional, nos casos e condições previstos neta Lei. 

 
SEÇÃO I 

 
 

DOS CARGOS DE PROVIMENTO TEMPORARIO 

 
 

Art. 25º - As funções de confiança no âmbito da Câmara de Vereadores de Cotegipe 

são aquelas inerentes às atividades de direção, assessoramento, supervisão e coordenação e 

será exercida, preferencialmente, pelos servidores do quadro efetivo da Administração do 

Poder Legislativo. 

 
Parágrafo Único – Os Cargos de Provimento Temporário ou Funções de Confiança 

são agrupados em símbolos, conforme as especificações: 

 

 

 

 

QUADRO ESPECIAL 01

 

INCISO I 

DA DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS 



 
Estado da Bahia 

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE 
CNPJ: 63.079.305/0001-50 – 77-36212471 

CARGOS DE NÍVEL ESPECIAL: 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
 

 
 

QUANT. DENOMINAÇÃO SIMB. 

01 

 

01 

SECRETARIO DE GABINETE 

 

SECRETARIO 

PARLAMENTAR  

DA. I 

01 CONTROLADOR DA II 

 

INCISO II 

 
 

QUADRO ESPECIAL 02 

CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO: 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 
 

QUANT. DENOMINAÇÃO SIMB. 

02 ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA. III 

 

INCISO III 

QUADRO ESPECIAL 03 

CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO: 

MESA DIRETORA 
 

 
 

QUANT. DENOMINAÇÃO SIMB. 

01 SECRETÁRIO DE DIVISÃO DA III 

 

 

 

INCISO IV 

DA ESTRUTURA DOS CARGOS DE 

CONFIANÇA 
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CARGOS DE DIREÇÃO E 

ASSESSORAMENTO 

 
ATRIBUIÇÕES 

 

 

SECRETARIO 

GABINETE 

 

 

DE 

 
Planejamento, acompanhamento e controle das atividades 

da administração da Câmara e outras atribuições 

correlatas. 

 

 
CONTROLADOR 

INTERNO 

  

Acompanhamento, controle e fiscalização da legalidade, 

eficácia e eficiência da gestão contábil, orçamentária, 

financeira, patrimonial, de pessoal e administração e 

outras atribuições correlatas. 

 

 

 

ASSESSOR 

ADMINISTRATIVO 

  

Assessorar na elaboração de Leis e projetos sugeridas 

pela Mesa Diretora, bem como apoiar os Vereadores nas 

diversas atividades relacionadas ao mandato. 

 

 

 
SECRETÁRIO 

DIVISÃO 

 

 

 
DE 

Execução de tarefas relacionadas à rotina administrativa 

da Câmara, incluídas as atividades que exijam 

atendimento, digitação e arquivo e outras atribuições 

correlatas. 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 

 
 

Art. 26º - A estrutura de evolução funcional da Câmara Municipal 

será regida nas formas de Progressão Vertical e Horizontal. 

 
Parágrafo Primeiro – A Progressão Funcional Vertical é a 

movimentação do servidor público de sua classe definida inicialmente para a 

outra seguinte, gradativamente pela sua melhor qualificação, dentro do 

mesmo cargo. 
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Parágrafo Segundo – A Progressão Funcional Horizontal é a 

movimentação do servidor público de seu nível definido inicialmente para o 

outro seguinte, gradativamente observando-se os limites máximos de sua 

classe, critérios de antiguidade, avaliação de sua qualificação profissional e 

desempenho em sua função, segundo os critérios estabelecidos na Lei. 

 
Art. 27º - A Mesa Diretora da Câmara, promoverá a cada 05(cinco) 

anos a avaliação de Progressão Funcional Administrativa dos Servidores do 

Poder Legislativo. 

 
SEÇÃO I 

 
 

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL 

 
 

Art. 28º - A Progressão Vertical é a passagem de servidor público de 

uma classe para a imediatamente superior do mesmo cargo que ocupe. 

 
Art. 29º - Para fazer jus à progressão vertical, o servidor deverá 

preencher cumulativamente os seguintes requisitos: 

 
I – Ter avançado, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) das 

referências da Classe em que esteja posicionado; 

 
II – Não ter sido punido em processo disciplinar nos últimos 12 

(doze) meses que antecedem a progressão; 

III – Haver sido aprovado nas 2 (duas) últimas avaliações de desempenho. 

 
 

IV – Ter concluído o respectivo curso exigido para a Classe, 

constante no Art. 28º e seus incisos desta Lei. 

 
Art. 30º - Na progressão vertical, o servidor será enquadrado na série 
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seguinte do seu cargo, sendo-lhe assegurado em acréscimo nos seus 

vencimentos correspondentes a 2 (duas) referências. 

 

Parágrafo Único – É aplicável a progressão vertical aos ocupantes de 

cargos em extinção que possuam mais de uma classe. 

 
SEÇÃO II 

 
 

DA 

PROGRESSÃO 

VERTICAL DA 

CARREIRA POR 

CLASSE: 

 
Art. 31º - A etapa de Progressão Vertical do Servidor ocorre dentro 

do quadro de sua Categoria Funcional, após a decorrência do período e 

condições indicado pelo Art. 26º e definição elas seguintes tabelas. 

 
INCISO I 

 
 

TABELA DE PROGRESSÃO I 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: APOIO E MANUTENÇÃO 

NÍVEL CLASSES REQUISITOS 

 

 
 

I 

 
A 

B 

C 

 
1º GRAU INCOMPLETO 

1º GRAU INCOMPLETO (Acrescido e curso com carga horária de 

30h.) 

1º GRAU INCOMPLETO (Acrescido e curso com carga horária 

superior a 40h) 

 
 

INCISO II 
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CATEGORIA FUNCIONAL: ASSISTENTES 

TABELA DE PROGRESSÃO II 
 

 
 
 
 
 

NÍVEL CLASSES REQUISITOS 

 

 
 

II 

 
A 

B 

C 

 
2º GRAU COMPLETO 

 

2º GRAU COMPLETO (Acrescido de curso com carga horária de 

40h.) 

 

2º GRAU COMPLETO (Acrescido de curso com carga horária de 

80h) 

 

 

SEÇÃO III 

 
 

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL 

 
 

Art. 32º - O julgamento do servidor público municipal à Progressão 

Funcional Horizontal deverá enquadrar-se nos seguintes requisitos e 

normas: 

I – Houver completado dois anos de efetivo exercício no nível 

correspondente a sua referência: 

a) O tempo em que o servidor se encontrar afastado do exercício do 

cargo a que pertence por qualquer motivo, não será computado para efeito do 

que trata o Inciso I,  exceto nos casos considerados como de efetivo 

exercício. 

 
b) A contagem e pontos do tempo de serviço para o novo período 

será sempre iniciada a partir do dia seguinte à aquele em que o servidor 

municipal houver completado o período anterior; 

 
c) Não se interromperá a contagem de pontos do tempo de serviço, 

quando o servidor cumprir interstício aquisitivo para o exercício de cargo ou 

função de confiança. 
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d) Não terá vantagem à Progressão Funcional Horizontal, o servidor 

municipal que  

 

houver sofrido no período a ser computado, pena disciplinar formal 

de suspensão ou destituição de cargo em comissão ou função de 

confiança, por efeito de Inquérito Administrativo. 

 
Art. 33º - A primeira concessão da progressão horizontal dar-se-á 

após 24 (vinte e quatro) meses a partir da publicação desta Lei. 

 
SEÇÃO IV 

 
 

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL 

 
 

Art. 34º - A avaliação do Desempenho Funcional do Servidor é o 

instrumento utilizado para aferição do cumprimento de suas obrigações e os 

índices de evolução dos seus conhecimentos profissionais. 

 

Art. 35° - No regulamento de avaliação de desempenho funcional, 

serão estabelecidas normas que atendam à natureza das atividades 

desempenhadas pelo servidor público municipal e condições em que sejam 

exercidas, mediante as seguintes características fundamentais: 

 
I – Periodicidade; 

 
 

II – Contribuição do servidos público à realização dos propósitos da 

Câmara Municipal. 

 
III – Comportamento do servidor, relacionado à sua disciplina e 

caráter profissional; IV – Prévia análise dos requisitos de formação 



 
Estado da Bahia 

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE 
CNPJ: 63.079.305/0001-50 – 77-36212471 

profissional do servidor público. 

CAPÍTULO IX 

 
 

DA FORMAÇÃO, 

DISPONIBILIDADE E 

ENQUADRAMENTO DO 

SERVIDOR 

SEÇÃO I 

 
 

DA DISPONIBILIDADE DO SERVIDOR 

 
 

Art. 36º - Os Servidores da Câmara Municipal, dentro dos seus 

parâmetros e critérios do Chefe do Legislativo Municipal, poderão ser 

colocados a disposição de outros poderes na forma da Lei. 

SEÇÃO II 

DO ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR 

Art. 37º - O servidor público terá seu enquadramento na 

forma seguinte: I – Categoria Funcional; 

 

II – Nível; 

 

III – 

Classe 

Funcio

nal; IV 

– 

Referên

cias. 

Art. 38º - O enquadramento do servidor nas categorias funcionais 
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dos atuais cargos transformados ou transportados será efetuado de acordo 

com sua habilitação legal e seu nível de escolaridade exigido nesta Lei. 

 
Parágrafo Único – O enquadramento a que se refere este artigo 

abrangerá as categorias funcionais de Auxiliar, Operacional, Agente, 

Assistente, Técnico, Magistério e Superior. 

 
Art. 39º - O enquadramento constante no atual escalonamento de 

classe do servidor público municipal dependerá de comprovação de 

escolaridade e aperfeiçoamento adquirido em cursos de treinamento. 

 
Parágrafo Único – Os fatores a que se refere o Artigo anterior 

obedecerão aos seguintes critérios: 

I – O cumprimento integral da carga horária indicada nos requisitos 

da respectiva classe será acrescido de comprovação do aproveitamento em 

curso ministrado por entidade pública e/ou privada. 

 
II – Houver completado 03 (três) anos de efetivo exercício na referida classe; 

 

Art. 40º - O enquadramento nas referências será atribuído mediante a 

verificação do tempo de serviço integral prestado pelo servidor, observando-

se o período de 02 (dois) anos para cada referência. 

 
Parágrafo Único – O disposto neste Artigo não se entende aos servidores 

inativos. 

 
 

Art. 41º - As dúvidas e os casos omissos por ventura observados na 

efetivação do enquadramento do servidor público, serão decididos pelo 

Presidente da Câmara, ouvida a Comissão de Progressão Funcional 

Administrativa do Servidor. 

 
Art. 42º - Após nomeação e enquadramento no seu respectivo cargo, 

o servidor se submete ao estágio probatório durante o qual exercitará sua 
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capacidade, desempenho, probidade e dedicação ao serviço público, ficando 

sujeito à dispensa se comprovado, administrativamente, sua inadequação. 

 
Parágrafo Primeiro – O estágio tem a duração de 36 meses, a partir 

da data do enquadramento. 

 
Parágrafo Segundo – Comprovado durante o estágio probatório a 

inadequação do servidor para com o serviço público, observados os 

pressupostos de legitimação efetiva previsto nesta Lei, estará o mesmo 

passivo de dispensa mediante inquérito administrativo provocado pelo 

Diretor do Departamento de Administração. 

 
Parágrafo Terceiro – O levantamento dos elementos documentais 

necessários a apuração dos fatos que comprovem a inadequação do servidor 

público enquadrado as tarefas que vinha exercendo, será definido pelo 

Estatuto do Servidor. 

 
CAPÍTULO X 

DOS VENCIMENTOS 

 
 

SEÇÃO I 

 
 

DOS DIREITOS E VANTAGENS 

 
 

Art. 43º - Os servidores da Câmara de Cotegipe terão isonomia de 

vencimentos para os cargos iguais ou assemelhados dentre os poderes 

Executivo e Legislativo, reservadas as de vantagens de caráter individual e 

as relativas à natureza ou ao local de trabalho. 

 
Art. 44º - Aplicam-se aos servidores da Câmara Municipal, os direitos 

seguintes: 

 
 

I – Salário base não inferior ao Salário Mínimo fixado em Lei Federal; 
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II – Irredutibilidade de Salário Base, salvo em convenção ou acordo coletivo; 

III – Décimo Terceiro Salário com base na remuneração integral ou 

no valor da aposentadoria; 

IV – Salário Família para seus dependentes; 

 
 

V – Duração de trabalho normal não superior a oito horas diárias e 

quarenta e oito horas semanais; 

VI – Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 

VII – Remuneração do Serviço extraordinário, superior no mínimo 

em 50% (cinqüenta por cento) a do normal; 

VIII – Gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos, um terço 

a mais que o salário normal; 

IX – Licença à gestante, remunerada de 

cento e vinte dias; X – Licença à 

paternidade, nos termos da Lei; 

XI – Adicional de remuneração para as atividades penosas, 

insalubres ou perigosas, na forma da Lei; 

XII – Proibição de diferenças de salários, de exercícios de funções e 

de critérios de admissões por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 

 
Art. 45º - O servidor público terá como Salário Base inicial, seus 

proventos, conforme Grupo Ocupacional, Nível, Classe, Referências e 

Símbolos abaixo: 

 
INCISO I 

 

 
 

GRUPOS OCUPACIONAIS 

GRUPO OCUPACIONAL APOIO E MANUTENÇAO 

GRUPO OCUPACIONAL ASSISTENTE 

   

 

INCISO II 
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NÍVEIS 

NÍVEL – I - 

NÍVEL – II - 

 

 

INCISO III 
 

 
 

CLASSES 

A 

B 

 

C 

 

INCISO IV 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

I 

II 

III 

IV 

 

INCISO V 
 

 
 

SÍMBOLOS 

DA. I 

DA. II 

DA III 

 

SEÇÃO II 
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DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 
 

Art. 46º - O servidor público efetivo da Câmara Municipal, 

equiparado nas funções de confiança, conforme símbolo especificado no 

item V do artigo anterior terá acrescido percentagem sobre o salário base da 

seguinte forma: 

 
INCISO I 

 

SÍMBOLO PERCENTAGEM 

DA. – I 45% SOBRE O SALÁRIO BASE 

DA. – II 40% SOBRE O SALÁRIO BASE 

DA- III 35% SOBRE O SALÁRIO BASE 

 

Art. 47º - O Salário Base disposto no artigo 46º inciso I desta Lei são 

despesas decorrentes das verbas próprias, conforme a Lei Orgânica do 

Município de Cotegipe. 

 
Art. 48º - A revisão geral da remuneração dos servidores públicos da 

Câmara Municipal de Cotegipe sem distinção de grupo far-se-á sempre na 

mesma data. 

 
Parágrafo Primeiro – O Presidente do Poder Legislativo Municipal, 

poderá prever a previsão a que se refere o “caput” deste artigo, conforme 

verbas próprias, de acordo com a Lei Orgânica. 

 
Art. 49º - Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor, não 

serão computados nem acumulados para fins de concessão de aumento 

salarial sob o mesmo título ou idêntico fundamento. 

 
SEÇÃO III 

 
 

DA PROGRESSÃO DOS RENDIMENTOS 
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Art. 50º - O Servidor Público Municipal, conforme o artigo 46º e 

seus incisos, a partir da publicação desta Lei, perceberá seus vencimentos 

conforme as seguintes progressões: 

 
INCISO I 

 

NÍVE I  AGENTES E GRUPO OCUPACONAL – 

GRUPO DE APOIO E MANUNTEÇÃO 

CLASSE SALÁRIO BASE REFERÊNCIAS R$ 

A 998,00 I -1.047,90 II – 1.100,29 III – 1.155,30 IV – 1.213,07 

B 1.334,37 I – 1.401,09 II –1.471,15 III – 1.544,70 IV – 1.621,94 

C         1.784,13 I – 1.873,34 II – 1.967,01 III – 2.065,36 IV- 2.168,63 

 

 

INCISO II 
 

 
 

NÍVE II  GRUPO OCUPACONAL – ASSISTENTE 

CLASSE SALÁRIO BASE REFERÊNCIAS R$ 

A 2.079,16 I – 2.183,11 II – 2.292,27 III – 2.406,88 IV – 2.527,23 

B 2.779,95 I – 2.918,95 II – 3.064,89  III – 3.218,14 IV – 3.379,04 

C          3.716,95 I – 3.902,80  II – 4.097,94 III – 4.302,83 IV – 4.517,98 

 

 

INCISO IV 

 
 

Art. 51º - As normas de cálculo e percentagem constantes no artigo 

anterior prevalecerão das seguintes formas: 

I – SALÁRIO BASE – É a definição inicial agrupado a classe “A” e 

as demais classes conforme a expressão: 

 
EXPRESSÃO A 
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REFERÊNCIA I = SALÁRIO BASE DA CLASSE + 5% 

REFERÊNCIA II = SALÁRIO BASE DA CLASSE + 10% 

REFERÊNCIA III = SALÁRIO BASE DA CLASSE + 15% 

REFERÊNCIA IV = SALÁRIO BASE DA CLASSE + 20% 

 
CLASSE A = SALÁRIO BASE 

CLASSE B = SALÁRIO BASE + 10% 

CLASSE C = SALÁRIO BASE + 20% 

 

 

II – REFERÊNCIA – É a definição correspondente ao 

escalonamento progressivo da classe ao seu grupo, e prevalecerá conforme a 

expressão abaixo. 

EXPRESSÃO B 
 

 

 

CAPÍTULO XII 

 
 

DA REMUNERAÇÃO 

DOS CARGOS DE 

PROVIMENTO 

TEMPORÁRIO 

 

QUADRO ESPECIAL 

REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO 
 

 
 

SÍMBOLO DENOMINAÇÃO VALOR 

DA I SECRETARIO DE GABINETE 998,00 

DA II CONTROLADOR 2.500,00 
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DA III ASSESSOR ADMINISTRATIVO 998,00 

DA III SECRETÁRIA DE DIVISÃO 998,00 

 

 

CAPÍTULO XIII 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
 

Art. 52° - O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos 

do quadro da Câmara Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, será em anual 

em janeiro de cada ano, obedecendo sempre o indexador oficial utilizado pelo 

Governo federal. 

Art. 53°. As dúvidas e os casos omissos por ventura 

observados na efetivação ou enquadramento dos servidores serão decididos pela 

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Cotegipe. 

 

Art. 54º - As despesas decorrentes na aplicação desta Lei 

sairão dos recursos orçamentários próprios da Câmara Municipal de Cotegipe. 

 
Art. 55º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se a Resolução n° 04/95 e demais disposições em contrário. 

 

 Sala das Sessões, em 24 de abril de 2019. 

 

 

        Márcia da Silva Sá Teles  

        Prefeita do Município de Cotegipe-Ba 


