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"Fixa o subsídio da Carreira de Professor
com titulação em Ensino Médio específico
completo, promove adequações no
Estatuto e Plano de Carreira e dá outras
providências. "
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\Ic; ~i>"~\'- O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRALlA,
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber a todos que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Os servidores ocupantes de cargos de provimento
efetivo da Carreira de Professor com titulação em ensino médio específico
completodo Poder Executivo Municipal, passám"a"cómpérQ~adrci~E~pé0iâl.
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Parágrafo único - Os càrgos referidos "no' eaput'deste

artigo serão extintos à medida que vagar:~m. "

Art. 2° - Os serv~dor~~oCl:Jpantes(je.F~·~~QSde,zprovimento
efetivo da Carreira de Professor càm"tifulação em ensino rn'éãiê5"específico
completo do Poder Executivo Municipal, passam a ser remunerados a partir
de 01 de janeiro de 2013, por subsídio, fixado em parcela única, vedado o
acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de
representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso,
o disposto nos incisos X e XI do art. 37 da Constituição Federal.

Art. 3° - No valor do subsídio de que trata esta Lei, estão
incorporadas todas as parcelas remuneratórias percebidas pelo servidor em
31 de dezembro de 2012, observada a respectiva carga horária, conforme o
Anexo I desta Lei.

Parágrafo único - Os professores de nível médio
aprovados no concurso público realizado em 2012 que forem empossados
serão enquadrados observada a respectiva carga horária, conforme o An xo I
desta Lei.

Av, Cristal, n." 13 - Mirante da Coroa CEP 45807-000 Santa Cruz Cabrália - Bah
Fone/Fax: (73) 3282-1514 e-mail: prefeitura.cabralia@gmaiLcom



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

ESTADO DA BAHIA
CNPJ N.o 13.635.008/0001-76

Art. 4° - A remuneração por subsídio não exclui a
percepção de vantagens de natureza indenizatória e das verbas a seguir:

I - gratificação natalina;

II - adicional de férias;

III - gratificação pelo efetivo exercrcio em regime de
dedicação exclusiva, nos termos do art. 57 da Lei Municipal n.O475/2011;

IV - gratificação pelo exercício de cargo de provimento
temporário;

V - auxílio-natalidade;

VI - salário-família.

Art. 5° - Nos casos em que o somatório do vencimento
básico e das vantagens relativas a gratificação por efetiva regência de classe,
adicional por tempo de serviço e progressão horizontal na carreira, percebidas
em 31 de dezembro de 2012 for superior ao valor do subsídio fixado no Anexo
I desta lei, fica assegurada aos servidores ativos a percepção da diferença
como. "vantagem pessoal, reajustada unicamente na forma.do disposto r:l()

•. ~ T·' i ;- . - _'._" - <~1_>' '~i,

inciso X ~~ô ªr:t'. 37 da Constituição Fe'âeral;,,' '

§ 1° - Para efeito.do que dispõe o caput fteste artigo, não
serão computadas as parcelas percebidas na forma ao art..4°.desta:Lei.

<"~o:' " ,.i~~-~~- ,'::; ~1O-f,_,' ",,/.

§ 2° - Aplica-se o me~rr,Qcritério pr~visto;"nocaput deste
artigo aos servidores que, na data de publicação desta Lei, estejam
legalmente afastados do exercício do cargo de professor, com ou sem
prejuízo da remuneração, aferindo-se eventual diferença entre as verbas
remuneratórias percebidas na data de seu afastamento, devidamente
reajustadas nos termos do inciso X, art. 37 da Constituição Federal, e o valor
do subsídio vigente no momento do seu retorno.

Art. 6° - O servidor que estiver, na data da publicação
desta Lei, matriculado ou que venha a se matricular em curso de formação
inicial e concluir a licenciatura plena até 31 de dezembro de 2016 será
enquadrado na Carreira do Magistério Público Municipal conforme Estatuto e
Plano de Carreira em vigor.

Art. 7° - O subsídio fixado por esta Lei estará sujeito às
atualizações posteriores, decorrentes dos reajustes concedidos anualmente
aos servidores públicos municipais.
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Art. 8° - Fica incorporada ao salário base dos professores
de todos os níveis a gratificação por efetiva regência de classe prevista no
Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, passando a
integrar a remuneração básica dos servidores, conforme o Anexo II desta Lei.

§ 1° - O salário base resultante da incorporação que
dispõe o caput deste artigo servirá de base para cálculo da contribuição
previdenciária para efeitos de aposentadoria e concessão de outros
benefícios previstos em Lei.

§ 2° - As demais vantagens, adicionais e gratificações
permanecem em vigor consoante a legislação vigente.

Art. 9° - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
correrão à conta dos recursos orçamentários próprios, ficando o Poder
Executivo autorizado a promover as alterações que se fizerem necessárias.

Art. 10 - Ficam expressamente revogados os dispostos no
inciso I, alínea "c", do art. 53 da Lei Municipal n.o475 de 29 de abril de 2011;
inciso l.altnea "c", do art. 45, § 1° do art. 46, art. 48, parágrafo úJ:icodo art. 55
e AnéX~t!J,tOQ~sda Lei Municipal n;,~476de ,t~de aJ:)riJ;~e2011: ",

--rJ~-.1.,-,:. 'ji}, . '.' 'X.' " .:' ",0,
; ,1'_~"J!,}t Art. 11 - Esta J;~1enJra~{~mvigo.r·em 01, g~;"jan~rro ,d~

2013, revogando-se as demais dispo~ições em contrário. '

SANTA

JORGE
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ANEXO I
Lei Municipal n.o 507/2012

SUBsíDIO PARA O QUADRO ESPECIAL
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2013

Quadro Especial (Cargos) Carga Horária Subsídio (R$)

Professor com titulação em ensino médio 20 Horas R$ 943,15completo (Nível 1)

Professor com titulação em ensino médio 40 Horas R$ 1.886,30completo (Nível 1)
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