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 LEI Nº 907, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014 

 
 “Altera dispositivos da Lei nº 453, de 

13 de janeiro de 2011, e da Lei 661, de 24 
de maio de 2012, e dá outras 
providências.   

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O art. 4º da Lei 453/2011, passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

“Art. 4º. Os cargos de Assistente Legislativo e Técnico em Contabilidade terão os 

seguintes vencimentos: 

Assistente Legislativo                                                                  R$  5.700,00 

Técnico em Contabilidade                                                           R$  4.700,00 

 

Art. 2º - O anexo I, de que tratam os arts., 1º e 2º  da Lei 661, de 24 de maio de 

2014, passa a vigorar com a seguinte redação: 

DESCRIÇÃO              

VAGAS 

                     SALÁRIO 

Agente Administrativo  02                 1.002,15  

Auxiliar Administrativo  02                   891,33 

Auxiliar de Serviços Gerais 04                  735,35 

Motorista 02                  891,33 

Telefonista 01                  891,33 

Jardineiro 01                  735,35 

 

Art. 3º-  Acrescenta-se à Lei 453/2011, o seguinte Artigo: 

 

Art. 4º A -  Terá direito a um acréscimo pecuniário, calculado sobre o 
vencimento básico, do cargo efetivo do servidor efetivo e estável que progredir na 
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formação escolar, conforme regras do Ministério da Educação, observados os 
seguintes percentuais: 
 
a) 5% (cinco por cento), na hipótese de ter concluído curso 
médio com aprendizado técnico ou profissionalizante, desde que o referido  
acréscimo seja superior a escolaridade exigida para o provimento inicial do 
cargo; 
 
b) 10% (dez por cento), na hipótese de ter concluído curso 
de graduação no ensino superior, em instituição reconhecida pelo Ministério da 
Educação, em áreas compatíveis com a área de atuação funcional do servidor 
com o cargo público ocupado desde que o referido acréscimo seja superior a 
escolaridade exigida para o provimento inicial do cargo; 
 
c) 12% (doze por cento), na hipótese de ter concluído curso 
de pós-graduação, lato senso ou strictu senso, com no mínimo 360 (trezentas e 
sessenta) horas/aula, devendo a pós-graduação strictu senso ser reconhecida 
pela Coordenação de Empoderamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, 
do Ministério da Educação, em disciplinas compatíveis com a área de atuação 
funcional do servidor e com o cargo público ocupado. 
 
§1.º Os percentuais indicados nas alíneas acima não são 
cumulativos, sendo 12% (doze por cento) o seu teto máximo. 
 
§2º. O servidor só será enquadrado uma única vez em cada 
hipótese contida nas alíneas do caput deste artigo, e ao pleitear o benefício 
contido em outra alínea terá direito a perceber apenas a diferença percentual 
entre ambas, observado o disposto no parágrafo anterior. 
 
§3.º Os cursos de formação exigidos como pré-requisitos para o 
provimento dos cargos não serão considerados para fins de promoção. 
 
§4º. O requerimento do Servidor deverá ser avaliado em até 60 
dias. 
 
§5º. Para fazer jus aos acréscimos pecuniários constantes do 
caput desse artigo, serão considerados os diplomas e certificados, adquiridos 
antes da vigência dessa lei. 

 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA 
BAHIA, em 30 de dezembro de 2014. 

 
Charles Fernandes Silveira Santana 
  Prefeito Município de Guanambi 


