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 PROJETO DE LEI Nº. 019, DE 21 DE MAIO DE 2009.

“Altera na Lei Municipal nº 768/07, que dispõe sobre o Plano 

de Carreira e Remuneração do Pessoal do Magistério do 

Município de Barreiras, as disposições contidas no Anexo III - 

Tabela de Vencimentos, ajustando-a ao piso salarial nacional 

dos profissionais do magistério conforme Lei Federal n. 

11.738/08, e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da 

Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada a 

seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam expressamente alteradas as disposições 

contidas no Anexo III – Tabela de Vencimentos, da Lei 

Municipal nº. 768/07, que dispõe sobre o Plano de Carreira e 

Remuneração do Pessoal do Magistério do Município de 

Barreiras.

Art. 2º - Fica estabelecido o piso salarial dos profissionais do 

magistério público municipal da educação básica, nos moldes 

previstos pela Lei Federal nº. 11.738, de 16 de julho de 2008.

Art. 3º - Esta Lei produzirá seus efeitos retroativos ao mês de 

janeiro de 2009, conforme dispõe a Lei Federal nº. 11.738, de 

16 de julho de 2008.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº. 019/2009.

É com elevado apreço que vimos à presença de V. Exas. com a 

finalidade de enviar, para análise e devida aprovação, Projeto 

de Lei que “Altera, na Lei Municipal nº 768/07, que dispõe 

sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Pessoal do 

Magistério do Município de Barreiras, as disposições 

contidas no Anexo III – Tabela de Vencimentos, e dá outras 

providências”.

Com o intuito de minimizar as significativas perdas relativas 

aos salários dos servidores públicos municipais nos últimos 

anos, e objetivando ajustar o piso salarial dos servidores da 

educação do Município, ao piso salarial profissional nacional 

para os profissionais do magistério público da educação básica 

em R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, nos 

moldes previstos pela Lei Federal nº. 11.738/08, o Poder 

Executivo Municipal apresenta o presente Projeto de Lei, a fim 

de conceder aos servidores da educação um reajuste médio 

fixado em 19,2% (dezenove vírgula dois por cento), sendo 

acrescido a cada nível 1% (um por cento) a mais, mantendo 

assim os níveis divisores entre as classes, o que implica dizer 

que a classe mais baixa (classe I) receberá um reajuste fixado 

em 20,2% (vinte e virgula dois por cento), assim 

sucessivamente até a maior classe (classe VII), que por sua vez 

receberá um aumento total e máximo de 26,2% (vinte e seis 

vírgula dois por cento).

Consignamos que, para a viabilização da concessão do reajuste 

o Município receberá mensalmente por parte da União uma 

complementação que possibilitará aos cofres públicos 

municipais conceder um aumento significativo ao vencimento 

de seus honrados professores.

Cumpre-nos ainda consignar, que nos da Lei Federal nº. 

11.738/08, o reajuste acima mencionado deverá ser concedido 

de forma retroativa ao mês de janeiro de 2009.

Contudo, claro está o interesse dessa administração pública em 

honrar com as previsões legais e mais que isso, procurar 

sempre respeitar e valorizar seus dignos servidores.

Diante do exposto, cremos firmemente no acolhimento das 

presentes razões por parte dos Ínclitos Edis integrantes 

desta Casa Legislativa a fim de que seja aprovado o anexo 

Projeto de Lei, sob o regime de URGÊNCIA 

URGENTÍSSIMA.

Renovamos protestos de respeito por esta Casa Legislativa.
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PROJETO DE LEI Nº. 020, DE 21 DE MAIO DE 2009.

“Altera o 2º da Lei Municipal nº. 824, de 19 de fevereiro de 

2009, que alterou a Lei Municipal nº 675, de 21 de junho de 

2005, que por seu turno alterou as Leis Municipais 572/2002 e 

585/2003, e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da 

Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada a 

seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam expressamente alterados os Anexos I e II do 

artigo 2º da Lei Municipal nº. 824/09, que alterou a Lei 

Municipal nº. 675/05, que por seu turno alterou as disposições 

contidas nas Leis Municipais nº. 572/02 e 585/03.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº. 020/2009.

É com elevado apreço que vimos à presença de V. Exas. com a 

finalidade de enviar, para análise e devida aprovação, Projeto 

de Lei que “Altera o 2º da Lei Municipal nº. 824, de 19 de 

fevereiro de 2009, que alterou a Lei Municipal nº 675, de 21 de 

junho de 2005, que por seu turno alterou as Leis Municipais 

572/02 e 585/03, e dá outras providências”.

Considerando as significativas perdas relativas aos salários 

dos servidores públicos municipais nos últimos anos, o Poder 

Executivo Municipal, encaminha o presente Projeto de Lei 

fixando o reajuste salarial para o exercício de 2009 em 10% 

(dez por cento), tendo em vista a inflação apurada pelo 

acumulado do IPCA/IBGE nos últimos anos.

Nesse contexto, claro está o interesse dessa administração 

pública em honrar com as previsões legais e mais que isso, 

procurar sempre respeitar e valorizar seus dignos servidores.

Diante do exposto, cremos firmemente no acolhimento das 

presentes razões por parte dos Ínclitos Edis integrantes 

desta Casa Legislativa a fim de que seja aprovado o anexo 

Projeto de Lei, sob o regime de URGÊNCIA 

URGENTÍSSIMA.

Renovamos protestos de respeito por esta Casa Legislativa.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
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PROJETO DE LEI Nº. 021, DE 22 DE MAIO DE 2009.

“Altera, no Plano de Cargos e Salários dos Servidores 

Públicos Civis do Município, as disposições contidas no 

Anexo II – Tabela Salarial, e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da 

Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada a 

seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam expressamente alteradas as disposições 

contidas no Anexo II – Tabela Salarial, da Lei Municipal nº. 

762/07, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos 

Servidores Públicos Civis do Município.

Art. 2º - Esta Lei produzirá seus efeitos retroativos ao mês de 

abril de 2009, conforme dispõe o artigo 5º, inciso XI da Lei 

Municipal nº. 762/07.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº. 021/2009.

É com elevado apreço que vimos à presença de V. Exas. com a 

finalidade de enviar, para análise e devida aprovação, Projeto 

de Lei que “Altera, no Plano de Cargos e Salários dos 

Servidores Públicos Civis do Município, as disposições 

contidas no Anexo II – Tabela Salarial, e dá outras 

providências”.

Com o intuito de minimizar as significativas perdas relativas 

aos salários dos servidores públicos municipais nos últimos 

anos, e em observância ao disposto no artigo 5º, inciso XI da 

Lei Municipal nº. 762/07, que estabelece a data base de 

reajuste dos vencimentos dos servidores ao mês de abril de 

cada ano, e fixa índice de reajuste salarial sobre a taxa de 

inflação medida pelo IPCA/IBGE, o Poder Executivo 

Municipal, encaminha o presente Projeto de Lei fixando o 

reajuste salarial médio para o exercício de 2009 variando de 

10% (dez por cento) a 53,59% (cinqüenta e três vírgula 

cinquenta e nove por cento), tendo em vista o acumulado do 

IPCA/IBGE nos últimos anos.

Ocorre que, ao longo dos últimos anos 21 (vinte e uma) 

categorias de servidores sofreram uma perda de ganho real 

muito acima da média das demais categorias, que por essa 

razão foram contempladas com um reajuste maior, variando do 

mínimo de 10% (dez por cento) ao máximo de 53,59% 

(cinqüenta e três vírgula cinquenta e nove por cento).

As 21 (vinte e uma) categorias contempladas com reajuste 

diferenciado estabelecido a cima de 10% até 53,59% são: 

Auxiliar Administrativo, Telefonista, Artífice, Auxiliar de 

Manutenção e Reparos, Fiscal de Obras, Guarda Municipal, 

Mecânico de Máquinas e Veículos, Mestre de Obras, Instrutor 

de Ofício, Eletricista, Soldador, Agente de Saúde, Agente 

Comunitário de Saúde, Agente de Controle de Endemias, 

Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Laboratório, Inspetor de 

Saneamento, Técnico de Enfermagem, Técnico de 

Laboratório, Técnico em Radiologia e Auxiliar de Consultório 

Dentário.

Cumpre-nos ainda consignar, que nos termos do artigo 5º, 

inciso XI da Lei Municipal nº. 762/07, o reajuste deverá ser 

concedido de forma retroativa a abril de 2009.

Contudo, claro está o interesse dessa administração pública em 

honrar com as previsões legais e mais que isso, procurar 

sempre respeitar e valorizar seus dignos servidores.

Diante do exposto, cremos firmemente no acolhimento das 

presentes razões por parte dos Ínclitos Edis integrantes 

desta Casa Legislativa a fim de que seja aprovado o anexo 

Projeto de Lei, sob o regime de URGÊNCIA 

URGENTÍSSIMA.

Renovamos protestos de respeito por esta Casa Legislativa.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
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