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PORTARIA GAB.  Nº 512, DE 04 DE NOVEMBRO 2009.

Nomeia Secretária da Creche
 João Paulo II

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que 
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei 
c/c o Art. 25 da Lei Municipal 0619/2003, resolve:

Art. 1º- Nomear, para provimento do Cargo em Comissão de 
Secretária Escolar da Creche João Paulo II, a Sra. Maria Clara de 
Oliveira, lotada na Secretaria de Educação com carga horária de 
40 horas.

Art. 2º- A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Bar-
reiras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Pre-
feitura e na Câmara Municipal.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e 
destitui eventual nomeação anterior.

TERMO DE POSSE

Aos quatro dias do mês de novembro de 2009, frente a Ex-
celentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jus-
mari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Secretária 
da Creche João Paulo II, a Sra. Maria Clara de Oliveira, CPF 
914379975-20, RG 08180380-04 SSP/BA, filha de Jerolino 
de Jesus Oliveira e Elza Batista de Oliveira, oportunidade em 
que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e 
das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o 
compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norte-
adores da administração pública, bem como  obedecendo  as 
normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes 
competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra. 
Prefeita  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua De-
claração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos 
Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o 
presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari 
Oliveira, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 04 de novembro de 2009.

Maria Clara de Oliveira 
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 513, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009.

Nomeia o Chefe de Setor de
Apoio à Indústria

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que 
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei 
c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu anexo 
I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º  Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6, 

de Chefe de Setor de Apoio à Indústria, o servidor Sr. José 
Marques do Rosario Bezerra, lotado na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Agronegócios.

Art. 2º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Bar-
reiras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Pre-
feitura e na Câmara Municipal.

Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui even-
tual nomeação anterior.

                                                

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de novembro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Ol-
iveira, toma posse no Cargo em Comissão de Chefe de Setor de 
Apoio à Indústria, símbolo NH6, o Sr. José Marques do Rosario 
Bezerra, CPF 960697915-68, RG 09373964-86 SSP/BA, filho 
de José Bezerra da Silva e Maria José do Rosário Bezerra, opor-
tunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos 
e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, 
assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos 
princípios norteadores da administração pública, bem como 
obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas 
pelos poderes competentes, sendo declarada EMPOSSADO 
pela Exma. Sra. Prefeita  Municipal. O empossado apresenta, 
em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistên-
cia de Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para 
constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pela Pre-
feita Municipal, Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas 
testemunhas.

Barreiras/BA, 13 de novembro de 2009.
   

José Marques do Rosario Bezerra
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 514, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2009.

Nomeia o Assistente Técnico II

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições 
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Bar-
reiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da 
mesma Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada 
em seu anexo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, 
resolve:

Art. 1º  Nomear, para provimento do Cargo em Comissão 
NH6, de Assistente Técnico II, o servidor Sr. Laerte de Souza, 
lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
e Agronegócios.

Art. 2º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Bar-
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reiras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Pre-
feitura e na Câmara Municipal.

Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui even-
tual nomeação anterior.

                                                

TERMO DE POSSE

Aos dezesseis dias do mês de novembro de 2009, frente a Ex-
celentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jus-
mari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Assistente 
Técnico II, símbolo NH6, o Sr. Laerte de Souza, CPF 293343575-
68, RG 09373964-86 SSP/BA, filho de Raimundo Luiz de Souza 
e Cantionilha Batista de Souza, oportunidade em que foi cienti-
ficado das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabili-
dades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de 
bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da admin-
istração pública, bem como obedecendo as normas existentes e 
as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo 
declarada EMPOSSADO pela Exma. Sra. Prefeita  Municipal. 
O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens 
e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acu-
mulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo 
que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pelo 
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 16 de novembro de 2009.
   

Laerte de Souza
Empossado

LEI 870/2009, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009.

Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos 
Servidores do Poder Legislativo de Barreiras, Estado da BA-

HIA e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Mu-
nicipal de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:
 
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção I
Da Instituição do Plano e seu Âmbito de Aplicação

Art. 1° - O regime da Câmara Municipal é Estatutário sendo que 
a presente lei que organiza os cargos públicos do Poder Legisla-
tivo em carreiras funcionais, criando cargos e vagas, tendo como 
fundamentos, a valorização da função pública, a profissionaliza-
ção e o aperfeiçoamento do servidor, bem como a melhoria dos 
níveis de eficiência do serviço público, para os servidores ocu-
pantes de cargo efetivo, integrantes das Categorias Funcionais 
Básicas, Técnico e Superior, os quais formam o quadro de pes-
soal do Poder Legislativo, abrangidos na forma desta lei.

Parágrafo único. Os dispositivos desta lei estarão fundados nos 
princípios constitucionais da legalidade, igualdade, impessoali-
dade, moralidade e eficiência, na valorização do servidor, na 
eficácia das ações institucionais e das políticas públicas.

Art. 2º. O Plano de Cargos, Carreira e Salários aqui estabelecido 
tem como principais diretrizes básicas:

I – valorização, profissionalização e o desenvolvimento profis-
sional do servidor público de modo a possibilitar o estabeleci-
mento de trajetória das carreiras, mediante crescimentos hori-
zontal e vertical;

II – mobilidade, nos limites legais vigentes, por meio da articu-
lação de cargos, especialidades e carreiras com os diversos am-
bientes organizacionais da Administração, a fim de permitir a 
prestação de serviços públicos de excelência;

III – adoção de instrumentos gerenciais de política pessoal inte-
grados ao planejamento estratégico da Câmara Municipal.

Seção II
Do Glossário

Art. 3º. Para os efeitos desta lei entende-se por:

I - Área de Atuação - cada uma das células de atribuições e re-
sponsabilidades em que pode estar subdividido um cargo, aten-
dida sua natureza primária;

II - Cargo — é a unidade funcional básica, criada por lei, que ex-
pressa um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades 
acometidas a um servidor(a) público(a), com denominação 
própria e número certo, dentro da estrutura organizacional;

III - Carreira — trajetória profissional estabelecida para cada 
um dos cargos efetivos abrangidos por esta lei, organizados con-
forme as suas especialidades, classes e padrões através do en-
cadeamento de referências;

IV - Competências - agrupamento de conhecimentos, habili-
dades e atitudes interdependentes, segundo padrões previamente 
conhecidos, que se manifestam através do comportamento 
profissional e contribuem para o alcance do resultado esperado 
no trabalho;
V - Formulário de Avaliação de Reconhecimento Pessoal e 
Profissional — instrumento no qual estão contidas informações 
referentes a aspectos quantitativos e qualitativos que indicam 
mérito do servidor e que possa conduzir seu exercício profis-
sional a patamares mais elevados de complexidade, criação e 
inovação, objetivando a realização do Crescimento Vertical por 
Merecimento.

VI - Formulário de Gestão Profissional — instrumento no qual 
estão contidos registros de aspectos referentes ao exercício 
profissional do servidor no período abrangido, considerando o 
resultado da avaliação de competências e a capacitação por ele 
realizada, previstos para o Procedimento de Crescimento Hori-
zontal;

VII – Categoria Funcional — agrupamento de cargos com a 
mesma escolaridade e atribuições de complexidade semelhante;

VIII – Referência — agrupamento de cargos de mesma denomi-
nação, numa escala crescente de vencimentos básicos, decor-
rente da aferição de mérito no exercício profissional, passível de 
mudança através de aprovação no Procedimento de Crescimento 
Vertical;

IX – Vencimento - é a contraprestação devida pela Câmara ao 
servidor em virtude do real desempenho das atribuições perti-
nentes ao seu cargo, não incluindo outras vantagens financeiras, 
tais como gratificações e adicionais;

X – Remuneração - é a soma do vencimento básico do cargo 
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acrescido das demais vantagens financeiras;

XI - Classe — É a letra atribuída à identificação do vencimento 
do servidor.

XII – Faixa de Vencimentos – é a escala de vencimentos expres-
sos em moeda corrente aplicável aos cargos a titulo de retribuição 
financeira;

XIII - Nível — posição na faixa de vencimentos, resultado da 
combinação da Classe e Padrão estabelecidos para o cargo, pas-
sível de mudança através de aprovação no Procedimento de 
Crescimento Horizontal;

XIV - Procedimento de Transição — procedimento de natureza 
transitória, através do qual é possibilitada aos ocupantes atuais 
de cargos que serão extintos com a sua vacância.

XV - Quadro de Pessoal – É o conjunto de cargos que integram 
as Partes Permanente e Transitória;

a) Parte Permanente — compreendida pelos servidores que aten-
dam a todos os requisitos previstos nesta lei, para o exercício do 
cargo em que forem enquadrados, de caráter definitivo;

b) Parte Transitória — compreendida pelos servidores que no 
momento da implantação desta lei sejam enquadrados no quadro 
de carreira.

CAPÍTULO II
CATEGORIAS FUNCIONAIS

Art. 4º. Os cargos efetivos que formam o Quadro de Pessoal do 
Poder Legislativo estão reunidos em quatro Categorias Funcio-
nais, definidos em função do grau de instrução básica requerida, 
conforme Anexo I.

Art. 5°. Para efeito desta Lei, ficam estabelecidas as seguintes 
Categorias Funcionais:

I – Categoria Funcional Auxiliar; 
II – Categoria Funcional Agente; 
III – Categoria Funcional de Assistente; 
IV – Categoria Funcional Técnico; 
V – Categoria Funcional Superior.

CAPITULO III
DA INVESTIDURA

Art. 6° A investidura nos cargos regidos por esta lei dar-se-á por 
concurso público de provas ou de provas e títulos na Parte Per-
manente, na Classe I, no primeiro padrão e referência correspon-
dente ao cargo pretendido, das Categorias Funcionais Auxiliar, 
Agente, Assistente, Técnico e/ou Superior.

Art. 7°. Constituem requisitos mínimos de escolaridade para in-
vestidura nos cargos:

Categoria Funcional Auxiliar: constituído pela categoria funcio-
nal especificada na forma a seguir:

Escolaridade ensino fundamental incompleto:

Auxiliar de Serviços Gerais.

 
Categoria Funcional Agente: constituído pela categoria funcio-
nal especificada na forma a seguir:

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo:

Agente Administrativo, Agente de Serviço de Portaria e Motor-
ista.

Categoria Funcional Assistente: constituído pela categoria fun-
cional especificada na forma a seguir:

Escolaridade Ensino Médio Completo:

Agente Administrativo, Telefonista e Digitador.

 
Categoria Funcional Técnico: constituído pela categoria funcio-
nal especificada (curso técnico na área) a seguir:

Escolaridade: ensino Médio completo e curso técnico compatív-
el com o cargo, conforme regulamentação desta lei;

Técnico em Contabilidade, Técnico em informática.

Categoria Funcional Superior: constituído pela categoria funcio-
nal especificada a seguir:

Escolaridade: nível superior completo.

Advogado e Jornalista.

Art. 8º As Categorias Ocupacionais acima discriminadas clas-
sificam-se de acordo com o nível de ensino, cujas classes são 
compostas por níveis de vencimento reajustáveis estabelecidos 
nesta lei.

Parágrafo único. O Servidor Transitório que não possuir habili-
tação exigida para a classe na nova carreira, permanecerá no 
nível atingido no enquadramento, apenas progredindo quando 
atender os requisitos de escolaridade previstos nesta Lei.
Art. 9º. É vedada a passagem do servidor de um Cargo para out-
ro sem Concurso Público.

Art.10. Os cargos terão suas atribuições profissionais e suas de-
nominações, conforme Anexos.

§ 1º Os cargos existentes na presente Lei tiveram as suas denom-
inações modificadas em face da anterior, conforme o Anexo II.

§ 2º Ficam instituídos por esta lei os cargos constantes do Anexo 
II, devido à especialidade de suas atribuições e nível de forma-
ção.

§ 3º Ficam extintos os cargos constantes no Anexo II, em decor-
rência do não atendimento das atuais exigências para a atuação 
nas funções públicas assegurados os direitos adquiridos aos at-
uais ocupantes, até que se dê a vacância do cargo.

CAPITULO IV
DO CONCURSO PÚBLICO

Art. 11. O concurso público, com caráter eliminatório e classifi-
catório, poderá ser composto das seguintes etapas:

I - de caráter obrigatório:
a) prova objetiva de conhecimento;

b) exame médico ocupacional, que poderá abranger todos os 
exames pertinentes à aferição das condições de saúde física e 
mental dos candidatos.
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II — de caráter facultativo:

a) prova prática,

b) prova de títulos;

c) prova de aptidão física;

d) avaliação psicológica, com análise de perfil para o cargo.

Art. 12. O edital do concurso público definirá as regras específi-
cas para participação e aprovação, contendo obrigatoriamente:

I - a fixação das etapas previstas no artigo anterior para o certame 
bem como as respectivas fases distintas;

II - o limite de candidatos classificados em cada etapa, que 
poderão participar das etapas posteriores;

CAPITULO V
DA TRAJETÓRIA DE CARREIRA
Seção I
Da Progressão Horizontal

Art. 13. Progressão Horizontal consiste na passagem de uma 
referência para a seguinte, dentro da mesma Classe, de acordo 
com a regulamentação da presente lei.

Art. 14. Poderão concorrer ao Procedimento de Progressão Hori-
zontal os servidores ativos, pertencentes tanto à parte Permanen-
te quanto à Parte Transitória do Quadro de Pessoal, desde que 
preenchidas as seguintes condições:

I - ser estável;

II - estar em efetivo exercício da atividade;

III - ter cumprido o interstício de 03 (anos) anos de efetivo exer-
cício na referência de vencimento em que se encontra.

IV - ter obtido parecer favorável na última avaliação e pontuação 
mínima exigida estabelecida em regulamento específico, con-
forme formulário de gestão profissional.

Art. 15. A progressão por tempo de exercício no cargo dar-se-á 
de forma Horizontal, automaticamente, obedecendo ao interstí-
cio de 03 (três) anos de efetivo exercício, até o limite do último 
nível de vencimento, garantindo a progressão para o nível ime-
diatamente superior ao que estiver posicionado o servidor, con-
forme – Anexo V.

§ 1º. Os Procedimentos de Progressão Horizontal ocorrerão a 
cada 03 (três) anos na mesma referência.

§ 2º. Para a Progressão Horizontal considerar-se-á o resultado do 
processo de avaliação de competências realizado no interstício, 
condicionada ao número de vagas destinadas para os cargos e 
órgãos do Poder Legislativo, conforme a regulamentação desta 
lei.

Art. 16. O servidor em efetivo exercício que obtiver classifica-
ção para o Procedimento de Progressão Horizontal, avançará 01 
(um) nível, com ganho de 4% (quatro por cento), reiniciando-se 
então, nova contagem de tempo, registros, anotações e avalia-
ções para fins de apuração de progressão.

Art. 17. A progressão dos servidores obedecerá à disponibilidade 
financeira e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fis-
cal para gastos com folha de pagamento de pessoal e terá pre-

valência o servidor municipal que contar com maior tempo de 
serviço público no cargo.

Art. 18. O servidor público habilitado para o processo de pro-
gressão e não contemplado com o avanço de uma referência, em 
razão das limitações previstas no artigo anterior, terá prioridade 
no próximo procedimento de progressão horizontal.

Art. 19. O servidor que não obtiver o total de pontos mínimo 
necessário para avaliação favorável por ocasião da apuração, 
permanecerá no padrão atual em que se encontrar, devendo 
reiniciar novo cumprimento do interstício.

Art. 20. Para participar do Procedimento de Progressão Hori-
zontal, o servidor deverá apresentar devidamente preenchido, o 
Requerimento de Gestão Profissional, junto à Comissão de Aval-
iação Técnica Setorial do órgão responsável por esta finalidade.

Art. 21. Os critérios: assiduidade, pontualidade, disciplina, me-
tas, iniciativa e relacionamento interpessoal, e seus respectivos 
pesos, utilizados para o Procedimento de Progressão Horizontal, 
bem como o conteúdo do Formulário de Gestão Profissional, 
serão regulamentados em Resolução específica.

Seção II
Da Progressão Vertical

Art. 22. A Promoção Vertical consiste na passagem de uma 
Classe para outra imediatamente superior, condicionada às di-
sponibilidades orçamentária, financeira e abertura de vagas pela 
Mesa Diretora, de acordo com a regulamentação da presente 
Lei.

Parágrafo único. As vagas serão abertas conforme necessidades 
funcionais da Câmara Municipal, por Grupo Funcional e seus 
respectivos segmentos.

Art. 23. A progressão por tempo de exercício no cargo dar-se-á 
de forma Vertical, automaticamente, obedecendo ao interstício 
de 03 (três) anos de efetivo exercício, até o limite do último 
nível de vencimento, garantindo a progressão para o nível ime-
diatamente superior ao que estiver posicionado o servidor, con-
forme – Anexo III.

§ 1º. Os Procedimentos de Progressão Vertical ocorrerão a cada 
02 (dois) anos na mesma referência.

§ 2º A progressão por NÍVEL agrupa os cargos em elevações, 
em cada uma das classes horizontalmente, contados e identifi-
cados por algarismos arábicos, diferenciados pelo percentual 
acrescido de 5% (cinco por cento) a 20% (vinte por cento) entre 
eles dependendo da graduação atingida, cuja tabela se encontra 
especificada no Anexo III.

Art. 24. Os servidores dos grupos funcionais superior, técnico, 
assistente, agente e Auxiliar serão efetivados, por Nível, con-
soante grau de escolaridade abaixo discriminado:

I – Categoria Funcional I – Auxiliar 

Nível I – início da carreira; (ensino fundamental incompleto)

Nível II – conclusão do ensino fundamental.

II – Categoria Funcional II – Agente  

Nível I – início da carreira; (ensino fundamental completo)

Nível II – conclusão do ensino médio.
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Nível III - ensino Médio mais habilitação em curso Profissionali-
zante Específico na área que atua.
III – Categoria Funcional III – Assistente 

Nível I – início da carreira; (ensino Médio Completo)

Nível II – ensino Médio; conclusão de cursos específicos da área 
em que atua cuja soma de carga horária seja de, no mínimo, 180 
(cento e oitenta) horas.

Nível III – ensino Médio mais habilitação em curso Profission-
alizante Específico na área que atua.

IV- Categoria Funcional IV – Técnico 

Nível I – início da carreira; (curso técnico Completo)

Nível II – conclusão de cursos específicos da área em que atua, 
cuja soma de carga horária seja de, no mínimo, 180 (cento e 
oitenta) horas.

Nível III – conclusão de cursos específicos da área em que atua, 
cuja soma de carga horária seja de, no mínimo, 240 (duzentos e 
quarenta) horas.

V- Categoria Funcional V – Superior 

Nível I – início da carreira (ensino superior completo)

Nível II – Ensino Superior com Pós-graduação Lato Sensu ou 
Stricto Sensu (Especialização);

Nível III – Ensino Superior com Mestrado;

Nível IV – Ensino Superior com Doutorado.
Parágrafo Único: Os cursos concluídos deverão ser obrigatoria-
mente reconhecidos por instituições legalmente autorizadas e 
obedecerem ao critério de afinidade com as atribuições desem-
penhadas pelo servidor.

Art. 25. Poderão concorrer ao Procedimento de Promoção Ver-
tical os servidores ativos, pertencentes às Partes Permanente 
do Quadro de Pessoal, desde que preenchidas as seguintes 
condições:

I - ser estável;

II – estar em efetivo exercício;

III – ter cumprido o interstício no mínimo de 03 (três) anos cor-
respondente à Classe imediatamente inferior à carreira;

IV – terem concluído os cursos correspondentes ao artigo ante-
rior objetivamente a capacidade, e qualificação funcional para 
pleno exercício das atribuições da categoria à qual concorre.

V – atender os requisitos da Classe imediatamente superior àque-
la que pertence, desde que dentro da mesma carreira;

Art. 26. O Procedimento de Promoção Vertical será composto de 
01 (uma) etapa:

§ 1º. Apresentação e validação dos documentos exigidos para as-
censão à Classe imediatamente superior, conforme disposto nos 
artigos acima.

Art. 27. A progressão Vertical dos servidores obedecerá à di-

sponibilidade financeira e limites impostos pela Lei de Respons-
abilidade Fiscal para gastos com folha de pagamento de pessoal 
e terá prevalência o servidor municipal que contar com maior 
tempo de serviço público no cargo.
Art. 28. O resultado final do Procedimento de Promoção Vertical 
obedecerá à ordem de classificação dos candidatos.

Art. 29. Após a realização do Procedimento de Promoção Verti-
cal, fica a Câmara Municipal autorizada a efetivar a ascensão 
para a Classe imediatamente superior, de acordo com o número 
de vagas previstas em Lei.

CAPÍTULO VI
ENQUADRAMENTO, CRIAÇÃO, NOMENCLATURA, EX-
TINÇÃO E VAGAS DE CARGOS
Seção I
Do Enquadramento

Art. 30. Os servidores do Poder Legislativo, titulares de cargos e 
empregos de provimento efetivo, serão enquadrados nos cargos 
previstos no anexo I, tomando-se por base atribuições da mesma 
natureza, mesmo grau de responsabilidade e complexidade dos 
cargos que estiverem ocupando na data de vigência desta Lei, 
observando rigorosamente o disposto neste capítulo.

Art. 31. Inexistindo coincidência de referência de valor do venci-
mento, o servidor será enquadrado na referência imediatamente 
seguinte da faixa estabelecida para o cargo alvo de enquadra-
mento.

Art. 32. Em hipótese alguma, o servidor público será enquadrado 
tomando-se por base, cargo ou emprego que ocupa por motivo 
de substituição ou outro motivo.

Art. 33. O enquadramento dos servidores dos grupos funcio-
nais, auxiliar, agente, assistente, técnico e superior obedecerão 
obrigatória e cumulativamente as condições estabelecidas no 
Art. 24.

Art. 34. Os atos coletivos de enquadramento serão baixados 
através de Resolução, sob a forma de listas nominais, pelo Presi-
dente da Câmara Municipal, até 90 (noventa) dias após a entrada 
em vigor desta Lei, de acordo com o disposto neste Capítulo.

Parágrafo Único: Durante o prazo estabelecido no caput deste 
artigo, vigoram as estruturas, cargos e respectivas tabelas sal-
ariais, bem como gratificações equivalentes à lei elencada e 
revogada por esta Lei.

Art. 35. Para o enquadramento serão considerados os seguintes 
fatores:

I – Nomenclatura e atribuições do cargo público que ocupa;

II – Faixa de vencimentos do cargo;

III – Experiência exigida;

IV – Grau de escolaridade exigido;

V – outras habilitações e qualificações exigidas para o exercício 
legal da profissão.

Art. 36. Os cargos públicos vagos existentes no Quadro de Pes-
soal da Câmara Municipal de Barreiras antes da data da publi-
cação desta Lei e os que vagarem em razão do enquadramento, 
ficarão automaticamente extintos.

Art. 37. O servidor público que entender que seu enquadramento 
tenha sido feito em desacordo com as normas desta Lei, poderá, 
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no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação 
das listas nominais de enquadramento, dirigir ao Presidente da 
Câmara Municipal a petição de revisão de enquadramento, devi-
damente fundamentada e protocolada.

§ 1º. O Presidente da Câmara Municipal, após consulta à Comis-
são Central de Avaliação, deverá decidir sobre o requerido, nos 
30 (trinta) dias úteis que se sucederem à data de recebimento do 
requerimento, ao fim dos quais será dada ao servidor público 
ciência do despacho.

§ 2º. Em caso de indeferimento do pedido, o responsável pelo 
Órgão de Recursos Humanos dará ao servidor público conheci-
mento dos motivos respectivos, bem como solicitará sua assi-
natura no documento a ele pertinente.

§ 3º. Sendo o pedido deferido, a ementa da decisão do Presidente 
da Câmara Municipal deverá ser publicada em até 30 (trinta) 
dias, contados do término do prazo fixado no §1º deste artigo, 
sendo os efeitos financeiros decorrentes da revisão do enquadra-
mento retroativos à data de publicação das listas nominais de 
enquadramento.

Seção II
Da Criação de Cargos

Art. 38. A criação de novos cargos, que posteriormente se fizer-
em necessários ao melhor funcionamento da estrutura funcional 
do Poder Legislativo, será estabelecida através de Lei.

Seção III
Da Nomenclatura

Art. 39. Os cargos atuais recebem nova nomenclatura, conforme 
Anexo II.

Seção IV
Da Extinção de Cargos

Art. 40. Com a vacância, os cargos da Parte Transitória do quadro 
de pessoal do Poder Legislativo, serão extintos.

Seção V
Das Vagas

Art. 41. Serão criadas novas vagas nos cargos discriminados no 
Anexo II, conforme necessidade do Poder Legislativo

Seção VI

Da Implantação do Plano

Art. 42. A implantação do plano de que trata esta lei, far-se-á em 
conformidade com o que se segue:
I – Enquadramento de todos os servidores de acordo com o tem-
po de serviço até a vigência desta Lei;

II – Enquadramento de todos os servidores de acordo com a 
qualificação profissional até a vigência desta Lei;

III – Enquadramento de todos os servidores de acordo com o 
mérito profissional até a vigência desta lei.

Parágrafo Único. Os servidores terão progressão na carreira fun-
cional à partir das qualificações, habilitações e cumprimento de 
tempo de serviço previstos nesta Lei.

CAPÍTULO VII

DA JORNADA

Art. 43. A jornada de trabalho dos servidores pode ser de 20, 30 
ou 40 horas semanais.

§ 1º. A jornada de trabalho será definida em edital de concurso.

§ 2º. Para efeito de cálculo, serão consideradas:

I- para a jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais: 120 
(cento e vinte) horas mensais ou 04 (quatro) horas diárias;

II – para a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais: 180 
(cento e oitenta) horas mensais ou 06 (seis) horas diárias;

III – para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais: 200 (duzen-
tas) horas mensais ou 08 (oito) horas diárias.

§ 3º. Os servidores permanecerão nas jornadas de trabalho que 
estiverem cumprindo na data da publicação desta Lei.

CAPITULO VIII
DOS VENCIMENTOS

Art. 44. Os vencimentos dos servidores públicos do Poder Leg-
islativo somente poderão ser fixados ou alterados por lei, obser-
vado ato privativo da Mesa Diretora.

§ 1º. Os vencimentos dos cargos públicos e as vantagens perma-
nentes são irredutíveis, ressalvado o disposto na Constituição 
Federal.

§ 2º. A fixação dos padrões de vencimentos e demais componen-
tes do sistema de remuneração dos servidores do Poder Legis-
lativo observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos 
cargos públicos que compõem o seu quadro de pessoal;

II - os requisitos de escolaridade e experiência para a investidura 
nos cargos;

III - as peculiaridades dos cargos.

Art. 45. Os cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal 
do Poder Legislativo estão hierarquizados por Nível e padrão de 
vencimentos, conforme Anexo V desta Lei.

§ 1º. Cada Classe corresponde uma faixa de vencimento, com-
posta por 10 (dez) padrões, representados por letras.

§ 2º. O aumento do vencimento respeitará a política de remune-
ração definida nesta Lei, bem como seu escalonamento e respec-
tivos distanciamentos percentuais entre os níveis e padrões.

Art. 46. A maior remuneração, a qualquer título, atribuída aos 
servidores, obedecerá estritamente ao disposto no Art. 37, XI, 
da Constituição Federal, sendo imediatamente reduzidos àquele 
limite quaisquer valores percebidos em desacordo com esta 
norma, não se admitindo, neste caso, a invocação de direito ad-
quirido ou percepção de excesso a qualquer título.

CAPITULO IX
DOS DIREITOS E VANTAGENS

Art. 47 - Os servidores da Câmara de Barreiras terão isonomia 
de vencimentos para os cargos de atribuições iguais ou assemel-
hadas dentre os poderes Executivo e Legislativo, ressalvadas as 
vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao 
local de trabalho.
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Art. 48 - Aplicam-se aos servidores da Câmara Municipal, os 
direitos seguintes:

I – Salário base não inferior ao Salário Mínimo fixado em Lei 
Federal;
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 do-
mingos;
VII – Remuneração do Serviço extraordinário, superior no míni-
mo 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 180 (cento e oitenta) 
dias;
X – Licença à paternidade, nos termos da Lei;
XI – Adicional de remuneração para as atividades penosas, insa-
lubres ou perigosas, na forma da Lei;
XII – Proibição de diferenças de salários, de exercícios de fun-
ções e de critérios de admissões por motivo de sexo, idade, cor 
ou estado civil;

CAPÍTULO X
DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E 
QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL

Art. 49. Fica criado o Sistema de Avaliação de Competências de 
Pessoal, instrumento de gestão de pessoas que objetiva o desen-
volvimento profissional dos servidores e orienta suas possibili-
dades de crescimento profissional, refletindo as expectativas e 
necessidades do Poder Legislativo.

Parágrafo único. Compete a Mesa Diretora a gestão do Sistema 
de Avaliação de Competências de Pessoal.

Art. 50. A Avaliação de Competências de Pessoal é um sistema 
de aferição do desempenho do servidor, e será utilizada para fins 
de programação de ações de capacitação e qualificação e como 
critério para a evolução funcional, compreendendo:

I - os programas de qualificação profissional;

II - as demais ações desenvolvidas pelo Poder Legislativo para o 
alcance de seus objetivos.

§ 1º. A Avaliação das Competências poderá ser utilizada para:

I - acompanhamento gerencial;
II — desenvolvimento na carreira;

III - programas de capacitação.

Art. 51. A qualificação profissional dos servidores deverá resul-
tar de programas de capacitação compatíveis com a natureza e as 
exigências dos respectivos cargos, tendo por objetivos:

I - o desenvolvimento de competências, conhecimentos, habili-
dades e atitudes necessárias ao desempenho das atribuições do 
cargo;

II - o aperfeiçoamento das competências necessárias ao desem-
penho de funções técnicas, de assessoramento e de direção.

Art. 52. O servidor efetivo e estável que estiver no exercício das 
atribuições do cargo em carreira de Categoria Funcional Supe-
rior, poderá, a critério da Mesa Diretora, requerer licença, sem 
prejuízo da remuneração do cargo, ou financiamento parcial pelo 
Poder Legislativo, para realização de cursos de pós-graduação 
em Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado, desde que assuma o 
compromisso de defesa de dissertação e de tese em tema com-
patível com a área de atividade do cargo que ocupa na adminis-
tração pública municipal.

§ 1º. Para obtenção de licença remunerada ou financiamento 
parcial pela Câmara Municipal, o servidor firmará compromis-
so, mediante termo de confissão de dívida, de: 

I - imediatamente após o retorno ou conclusão do curso, se man-
ter no efetivo exercício do cargo durante período igual ao do 
afastamento ou ao de duração do curso;

II - não desistir do curso e concluir todas as suas fases, inclusive 
defesa de dissertação ou tese, quando couber;

III - ressarcir os valores de financiamento ou da remuneração 
recebida na hipótese de demissão ou desistência do curso.

§ 2º. Na hipótese de descumprimento das condições definidas no 
parágrafo anterior, incidirá obrigação de ressarcimento total ou 
proporcional dos valores do financiamento obtido ou do mon-
tante da remuneração percebida no período do afastamento.

§ 3º. A Mesa Diretora avaliará os critérios de conveniência, 
oportunidade e disponibilidade financeira para a concessão dos 
benefícios referidos no “caput” deste artigo, bem como esta-
belecerá o limite de benefícios simultâneos para cada órgão.

§ 4º. O financiamento parcial aplica-se também aos cursos 
de pós-graduação no nível de Especialização, nas mesmas 
condições referidas no “caput” deste artigo.

§ 5°. A concessão dos benefícios previstos neste artigo corre-
sponde a uma única oportunidade para cursos de Pós-Gradua-
ção, em Mestrado, Doutorado e Pós—Doutorado.

§ 6º. A licença remunerada não se aplica aos cursos de pós-grad-
uação no nível de especialização.

Art. 53. Os programas de qualificação profissional deverão estar 
de acordo com:

I - as prioridades das diversas áreas do Poder Legislativo;

II - a política de recursos humanos;

III - a política de capacitação definida pela Mesa Diretora

IV - a disponibilidade orçamentária e financeira.

CAPITULO XI
DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

Art. 54. A política de cargos e a gestão de cargos, carreiras e 
salários de todos os servidores do Poder Legislativo, compete à 
Mesa Diretora.

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 55. Fica vedado aos aposentados quaisquer das formas de 
crescimento e transição previstos nesta Lei.
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Art. 56. Aqueles servidores ativos que estão há mais de 10 (dez) 
anos, até a publicação desta Lei sem enquadramento, deverão 
ser automaticamente enquadrados para não serem prejudicados 
em função da não observância anterior, preservando-se assim os 
princípios legais e o Direito adquirido.
 
Art. 57. A Tabela de vencimentos prevista no Anexo V, será devi-
do a partir da publicação dos atos coletivos de enquadramento.

Art. 58. A cada ano, após definida a proposta orçamentária do 
Município de Barreiras, serão expedidos pela Mesa Diretora os 
demais critérios de concessão de progressões e promoções pro-
postos pela Comissão de Avaliação Técnica, cujas atribuições, 
responsabilidades e composição serão objeto de Resolução es-
pecífica.

Parágrafo único. Os demais critérios mencionados no caput deste 
artigo definirão, tendo em vista as disponibilidades orçamen-
tárias, os quantitativos de progressões e promoções possíveis e a 
sua distribuição por nível.

Art. 59. O Presidente da Câmara Municipal regulamentará a pro-
gressão e a promoção, por ato próprio, até 180 (cento e oitenta) 
dias a contar da entrada em vigor desta Lei.

Art. 60. O servidor poderá apresentar a mesma documentação 
para concorrer ao crescimento horizontal e ao crescimento verti-
cal. 

Art. 61. São partes integrantes desta Lei os seguintes Anexos:

I  – Anexo I – Atribuições e escolaridade exigidas; 

II – Anexo II – Cargo por Categoria; Cargos de Nomenclatura 
modificada; Cargos Instituídos, Cargos em Extinção;

III – Anexo III – Níveis de Categoria – Progressão Vertical

IV – Anexo IV – Quadro de Cargos e Vagas de Provimento Efe-
tivo (DENOMINAÇÃO/VAGAS/ESCOLARIDADE/CARGA 
HORÁRIA)

 V– Anexo V – Tabela Salarial – Progressão Horizontal

Art. 62.  Além dos vencimentos e das vantagens já previstas em 
lei, as gratificações e adicionais seguirão os mesmos princípios 
do Regime Estatutário dos Servidores Municipais.

Art. 63. Os casos omissos de direito dos servidores deste Poder 
Legislativo estarão garantidos na Lei 617/2003 que dispõe sobre 
o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos Munici-
pais. 

Art. 64. Os casos omissos porventura observados na efetivação 
do enquadramento dos servidores, serão decididos pela Mesa 
Diretora, ouvida a Comissão de Avaliação Técnica Setorial.

Art. 65. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão 
por conta do orçamento próprio do Poder Legislativo.

Art. 66. Ficam expressamente revogados os artigos que tratam 
do Plano de Cargos e Salários da Lei nº 770/2007, permanecendo 
em vigor as demais disposições.

Art. 67. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
 
Jusmari Oliveira
   Prefeitura de Barreiras
 

ANEXO I
ESCOLARIDADE E ATRIBUIÇÕES DE CARGOS

AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS:  

ESCOLARIDADE: FUNDAMENTAL INCOMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Executar serviços auxiliares necessários ao 
bom andamento das atividades públicas exercendo tarefas de 
natureza operacional em órgãos públicos municipais, limpeza e 
conservação de instalações e equipamentos públicos; verificar a 
qualidade dos alimentos, bem como o prazo de validade; zelar 
pelos equipamentos da copa/cozinha; manter a higiene no local 
de trabalho; servir alimentos. Exercer outras atividades correla-
tas e afins.

AGENTE ADMINISTRATIVO: 

ESCOLARIDADE: FUNDAMENTAL COMPLETO  
ATRIBUIÇÕES: Atendimento ao público, execução de ativi-
dades de caráter administrativo no serviço público, elaboração, 
envio e recebimento de correspondências e documentos, elabo-
ração de relatórios, digitação de documentação em geral, arquivo 
de documentos, realização de outras atividades administrativas 
necessárias ao bom andamento do serviço público municipal su-
pervisionar trabalhos administrativos desenvolvidos por equipes 
auxiliares. Exercer atividades de arquivamento de documentos. 
Exercer outras atividades correlatas e afins.

AGENTE DE PORTARIA

ESCOLARIDADE: FUNDAMENTAL COMPLETO 
ATRIBUIÇÕES: Executa as atividades de conservação das 
instalações dos prédios, controle interno e externo de entrada 
e saída de pessoal, expediente e material, estabelecimento de 
primeiros contatos com o público, bem como o transporte ou 
cargas em veículos motorizados, Recepção ao público, execução 
de atos administrativos, mandados diversos na forma dos decre-
tos normativos reguladores próprios;

MOTORISTA AUTO LEVE - CATEGORIA “B” 

ESCOLARIDADE: FUNDAMENTAL COMPLETO  
ATRIBUIÇÕES: Conduzir veículos automotores destinados ao 
transporte de passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem 
ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comuni-
cando qualquer defeito porventura existente; manter os veícu-
los em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de 
emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for ent-
regue; encarregar-se do transporte e entrega de correspondência 
ou de carga que lhe for confiada; promover o abastecimento de 
combustíveis, água e óleo, verificar o funcionamento do sistema 
elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleira, buzinas e indicadores de 
direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar 
o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a 
calibração dos pneus; responsabilizar-se pelas ferramentas que 
acompanham o veículo; acompanhar e ajudar a execução dos 
serviços de conserto e manutenção do veículo. Exercer outras 
atividades correlatas e afins.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

ESCOLARIDADE: NÍVEL MÉDIO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Executar trabalhos que envolvam a interpreta-
ção e aplicação das leis e normas administrativas; redigir expedi-
ente administrativo; Proceder guarda  e distribuição de material.  
Redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, 
cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto ao aspecto redacional, 
ordens de serviço, instruções, exposições de motivos, orientar 
coleta de preços de materiais; efetuar ou orientar o recebimento, 
conferência, armazenagem e conservação de materiais e outros 
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suprimentos, manter atualizados os registros de estoque; fazer 
ou orientar levantamentos de bens patrimoniais; operar com 
terminais eletrônicos. Executar serviços de apoio nas áreas de 
recursos humanos, administração, finanças e logística; atender 
fornecedores fornecendo e recebendo informações sobre produ-
tos e serviços. Exercer outras atividades correlatas e afins.

DIGITADOR

ESCOLARIDADE: NÍVEL MÉDIO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Operar equipamentos destinados à digitação. 
Digitar e verificar dados com vistas a posterior processamento 
eletrônico e conferência. Ajustar equipamentos de acordo com o 
meio a ser utilizado: discos magnéticos, fitas magnéticas, cartões, 
disquetes, etc. interpretar as mensagens fornecidas pela máquina 
(computador – CPU) detectando dados incorretos, visando a 
adoção de medidas de ajustamentos e reparos do sistema. Manter 
o controle dos documentos fontes de dados. Efetuar o controle 
de tarefas recebidas, em execução e concluídas. Informar prob-
lemas detectados nos documentos a serem digitados e solicitar 
os esclarecimentos ou revisões aos órgãos interessados. Notificar 
as irregularidades observadas no funcionamento do equipamento 
utilizado para entrada de dados. Zelar pela conservação a boa 
utilização dos equipamentos sob sua responsabilidade, solicitan-
do junto a chefia, os serviços de manutenção a fim de garantir o 
bom desempenho dos mesmos. Exercer outras atividades cor-
relatas e afins.

TELEFONISTA

ESCOLARIDADE: NÍVEL MÉDIO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Operar com aparelhos telefônicos e mesas de 
ligação; efetuar as ligações pedidas; receber e transmitir mensa-
gens; atender a chamadas internas e externas; receber chamadas 
urgentes, anotando no livro de ocorrências sua origem, hora em 
que foi registrado e demais dados de controle; prestar informa-
ções relacionadas com a repartição; fazer pequenos reparos em 
aparelhos telefônicos e mesas de ligação; executar serviços de 
expedição e orientação ao publico; pequenos serviços de digita-
ção; receber informar e encaminhar o publico aos órgãos com-
petentes, orientar e informar o publico, bem como solucionar 
pequenos problemas sobre assuntos de sua alçada; controlar e 
fiscalizar a entrada e saída de publico, especialmente em locais 
de grande afluência, orientar, distribuir e verificar as tarefas de 
guarda e limpeza nas repartições; responsabilizar-se pela afixa-
ção de avisos, ordens da repartição e outros informes ao publico; 
receber e encaminhar as sugestões e reclamações das pessoas 
que atender; anotar e transmitir recados; executar tarefas afins.

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

ESCOLARIDADE: NÍVEL MÉDIO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: Prestar suporte técnico aos usuários de micro-
computadores, no tocante ao uso de software básico, aplicativos, 
serviços de informática e de redes em geral; diagnosticar prob-
lemas de hardware e software, a partir de solicitações recebidas 
dos usuários, buscando solução para os mesmos ou solicitando 
apoio superior; contribuir em treinamentos de usuários, no uso 
de recursos de informática, incluindo a preparação de ambiente, 
equipamento e material didático; realizar elaboração de apresen-
tações multimídia; auxiliar na organização de arquivos, envio e 
recebimento de documentos, pertinentes a sua área de atuação 
para assegurar a pronta localização de dados;zelar pela guarda, 
conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instru-
mentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 
executar outras tarefas correlatas conforme necessidade ou a cri-
tério de seu superior

TÉC. EM CONTABILIDADE 

ESCOLARIDADE: NÍVEL MÉDIO COMPLETO/ TÉCNICO 
EM CONTABILIDADE
ATRIBUIÇÕES: Organizar os serviços de contabilidade da Câ-
mara traçando o plano de contas e sistema de livros, documen-
tos e o método de escrituração prevendo o controle contábil e 
orçamentário; coordenar a análise e a classificação contábil dos 
documentos comprobatórios das operações realizadas, de natur-
eza orçamentária ou não de acordo com o plano de contas da 
Câmara; acompanhar a execução orçamentária, orientar e su-
pervisionar todas as tarefas de escrituração, elaborar o balanço 
geral e outros demonstrativos contábeis; informar processos, 
emitir pareceres, organizar relatórios sobre a situação contábil 
e financeira e patrimonial da Câmara. Exercer outras atividades 
correlatas e afins.

JORNALISTA

ESCOLARIDADE: NÍVEL SUPERIOR
ATRIBUIÇÕES: Apoiar a coordenação do setor próprio no aten-
dimento de demandas da imprensa, na intermediação de todos 
os contatos com a mídia, na identificação de fatos e matérias 
que demandem divulgação e elaboração de peças de veicula-
ção; redigir releases e textos a serem encaminhados à imprensa; 
divulgar, interna e externamente, os trabalhos realizados pelo 
Conselho; redigir matérias jornalísticas; colaborar para que os 
conselheiros se mantenham informados sobre a sua área de atu-
ação e prepará-los para entrevistas e atendimento à imprensa; 
produzir as matérias para o jornal com informativos; participar 
da elaboração, organização e acompanhamento de seminários, 
feiras, exposições e outros eventos relacionados às atividades da 
Câmara; executar tarefas afins.

ADVOGADO 

ESCOLARIDADE: NÍVEL SUPERIOR COM INSCRIÇÃO 
NA OAB
ATRIBUIÇÕES: Representar a câmara em juízo ou fora dele, 
nas ações em que esta seja autora, ré ou interessada. acompan-
har o andamento do processo, até a decisão final do litígio. pre-
star serviços jurídicos às unidades administrativas da prefeitura, 
emitindo pareceres sobre os assuntos fiscais, trabalhistas, admin-
istrativos, previdenciários, constitucionais, civis e outros através 
de pesquisas da legislação, jurisprudência doutrinas e instruções 
regulamentares. elaboração de documentos de natureza jurídica, 
bem como projetos de lei, decretos, portarias, instruções e asse-
melhados. elaborar pareceres. promover cobrança amigável e/
ou judicial de dívida. promover/acompanhar processos adminis-
trativos (disciplinar,tributário, referente licitações e contratos, e 
outros). Exercer outras atividades correlatas e afins.
 

ANEXO II
CARGOS POR CATEGORIA

Auxiliar Auxiliar de Serviços Gerais
Agente Agente Administrativo, Agente de Portaria e Motorista
Assistente Assistente Administrativo, Digitador, Telefo-
nista
Técnico Técnico em Contabilidade e Técnico em Informática
Superior Advogado e Jornalista

NOMENCLATURAS MODIFICADAS

CARGO NOMENCLATURA MODIFICADA
Assistente Contabilidade Técnico em Contabilidade
Operador em Computador Técnico em Informática

CARGOS INSTITUÍDOS

Jornalista
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Auxiliar de Serviços Gerais

CARGOS EM EXTINÇÃO

Assistente Arquivista
Assistente bibliotecário
Assistente de Ouvidoria
Analista de Sistema
Assistente de Almoxarifado
Agente de Serviços Gerais
 
ANEXO III
PROGRESSÃO VERTICAL

NÍVEIS CATEGORIA SUPERIOR
   
  Níveis

 
Nível I BASE
Nível II  5%
Nível III 10%
Nível IV 15%

Nível I - Ensino Superior completo.
Nível II– Ensino Superior com Pós-graduação Lato Sensu (Es-
pecialização);
Nível III – Ensino Superior com Pós-graduação Stricto 
Sensu(Mestrado);
Nível VI – Ensino Superior com Pós-graduação Stricto Sensu 
(Doutorado).

NÍVEIS CATEGORIA FUNCIONAL TÉCNICO
   
  Níveis

 
Nível I BASE
Nível II  20%
Nível III 20%

Nível I - Ensino Técnico completo.
Nível II– conclusão de cursos específicos da área em que atua, 
cuja soma de carga horária seja de, no mínimo, 180 (cento e 
oitenta) horas;
Nível III – conclusão de cursos específicos da área em que atua, 
cuja soma de carga horária seja de, no mínimo, 240 (duzentos e 
quarenta) horas.

 NÍVEIS DA CATEGORIA FUNCIONAL ASSIS-
TENTE
   
  Níveis

 
Nível I BASE
Nível II  20%
Nível III  20%

Nivel I – início da carreira; (ensino Médio)
Nível II – ensino Médio; conclusão de cursos específicos da área 
em que atua cuja soma de carga horária seja de, no mínimo, 180 
(cento e oitenta) horas.
Nível III – ensino Médio mais habilitação em curso Profission-
alizante Específico na área que atua.

NÍVEIS DA CATEGORIA FUNCIONAL DE AGENTE
   
  Níveis

 
Nível I BASE
Nível II  20%
Nível III  20%

Nível I – início da carreira; (ensino fundamental completo)
Nível II – conclusão do ensino médio.
Nível III - ensino Médio mais habilitação em curso Profission-
alizante Específico na área que atua.

NÍVEIS CATEGORIA FUNCIONAL DE AUXILIAR
   
  Níveis

 
Nível I BASE
Nível II  20%

Nível I – início da carreira; (ensino fundamental incompleto)
Nível II – conclusão do ensino fundamental.
 
ANEXO IV
DENOMINAÇÃO/VAGAS/ESCOLARIDADE/CARGA 
HORÁRIA

Denominação Vagas Existentes Vagas criadas Escolari-
dade Carga horária Semanal
Auxiliar de Serviços Gerais 
 07 
Fundamental incompleto 
40h00m
Agente Administrativo 
05  Fundamental completo 
40h00m
Agente de Serviço de Portaria 
05  
Fundamental completo 
40h00m
Motorista 
02  
Fundamental completo 
40h00m
Assistente Administrativo 
08  
Nível médio Completo 
40h00m
Digitador
 
00 02 
Nível médio
Completo 
36h00m
Telefonista 
03  Nível Médio
Completo 
36h00m
Técnico em Contabilidade 
02 00 Nível médio/Técnico na área 
40h00m
Técnico em Informática 
03  Nível médio/Técnico na área 
40h00m
Advogado 
 01 Nível Superior Completo/OAB 
20h00m
Jornalista  01 Nível Superior Completo 
40h00m
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LEI Nº 871, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009.

Estabelece prioridade no atendimento do Serviço Público 
ao Cuidador de pessoa portadora de deficiência, no âmbito 

municipal e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições faz saber que a Câmara de 
vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei Estabelece prioridade no atendimento dos 
Serviços Públicos neste município de Barreiras – BA, ao Cuida-
dor de pessoa portadora de deficiência.

Parágrafo único – Considera-se Cuidador, a pessoa responsável 
por cuidar da pessoa portadora de deficiência, facilitando o exer-
cício de suas atividades diárias, tais como alimentação, higiene 
pessoal, além de aplicar a medicação de rotina e acompanhá-la 
junto aos Serviços Públicos, de saúde, bancários, administrativos 
e outros, no seu cotidiano.

Art. 2º Para garantia do atendimento prioritário será fornecido 
pelo município através da secretaria competente a Carteirinha 
do Cuidador.

Art. 3º A carteirinha deverá conter:

I – Dados Pessoais do Cuidador;
II – Foto 3x4 do titular;
III – Assinatura do Poder Executivo e da Secretaria do Trabalho 
e Promoção Social.

Art. 4º A Secretaria do Trabalho e Promoção Social será o órgão 
responsável pela confecção e o fornecimento da Carteirinha do 
Cuidador, devendo o titular comparecer com documento de iden-
tificação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
 


