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EXCELENTÍSSINNO SENHOR PRESIDENTE DA CÂM

ALAGOINHAS.
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',&e, rt{ E t(E $mülR{€ 9* $ ti:
Estado da Bahia

Co"ttarao dâ @nstiiuiÇ:io. Justlçc' Rrr:''
Fhlâl o Oâfssa rJcs pkenos cla Mulire:

WI

Sr. Presidente,

rrtíssimc Sr. Presidente da Câilara ii4trnir-'ipal rie
à apreciaçãcl dessa egrégra Clasa L.egislativa, para apreciziçào eíÍl;"eijiin,;
de Urgência Urgentíssima, o Prt>jetc oe Lei Complernentar ittclr:sc rliii :1ire)ic :io-:
terrnos dos Artigos 45 e 47, arnbos da Lei Crgârrica or: Município.
'r:.rcele

Sul"rn'reto

anexo vi::a atencteí êo tluiirtc di3,r-r{-:iiir
rra [-ei Federa! Nl. 12.31gl2010quereer-rli;menta a prcfissão ili-' irirtjuto'' e lrticrr:'r,":i.,'
cla Língui: Brasileira de Sinais - LIBRAS.
Arialisando o Artigo 60 da l-ei 12.31912A10, verifica-se que clerrtre as atlibr-itç:iics dr:
lntérprete de Libras, encontra-se a viabilizaçáo dos conteúdc.rs curricuiares 665 (ir.ie
precisam da interpretaçâo mediante a liriguagem. Tal atrrbuição e encor'tttr,il-i;r i,'r
Artigo 60, ll da referida t-ei.
Ne;cessário se faz, entretanto, ter acesso ao quanto dissella o ,arrtiSrl clo ui; ;-'.:r
'i2.31ül:101 0, a seguir iranscrito;

O Proieto de Lei Complementar incluso

eí"n

Aft. 6e São atribrLiç;Ões ao tradutor e intérpre,te, nrs exort:ícia itt
suas corlpetências.
I - efetuar ççmunicaçtio entre surdos e auvintes, sl/rdu:,
surdos, surdos e sunJos-cegos, sutdos-cegos e ouvintes' ;t':r
meio da Libras pera a língua ora! e vice-vcrsa;
tl - interpreiar. ern L ingua Brasileira de Slnais - i -!rt;iii.:
Portttguesa. as ;ttivictades oirtáiico-ae ii;;qóErcas e ctiltit: :,,is
desenvolvicias néls instttuiçr'tes c/e ensi:'') /l()':i iirr'iil::
funClamentai, rnéclic e superiOr, de fOrrntt a t,iabilizal L) Aü,-r;SC
r.

ao.s confe ú çio s c u t ric u I a re s ;
Itl - atuar nos p/Ocessps .se/efivos para Curscs rta instiiuiç:tct rlc
ensino e nos corlcuísos pítblicos,'

Pç:,r.

Gr;.ciiiano de Freitits,

Si',1

- Cl},ltru- r,,ilÍ) ';S.l;'l u'ilLr,
i.1.i.

:ci:1i)75) .,1':2J"!'iÜl', '\l;3t;ititi-:r;-
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lv - atuar no apoio à acessibitidade aos serviços e as
atividades-fim das instituições de ensrn o e reparÍiçoeÀ publicas
e

v - prestar seus serviços em depoimenÍos em juízo, em orgaos
administrativos ou policiais.
Para

a satisfação do quanto elencado no trecho acima, encaminho a

essa
Egregia Casa o Projeto de Lei que dispÕe sobre alteração na Lei Complementar
N' 07812012, que dispÕe sobre o "Dispõe sobre o plano cle carreira, cargo.
remuneração e funções publicas dos serviciores do magisterio do município de
alagoinhas e dá outras providências", com vistas à criaçãó do cargo de Tradutor e
lntérprete de Língua Brasileira de Sinais - Tradutor e lnterpretJde LTBRAS nc
quadro de cargos públicos permanentes na Lei complementar o7\t2o1z

Note, ainda, Sr. Presidente, o quanto disserta o Artigo 1o da Lei Cornplementar
114t2017:

Y#"

Toda alteração na estrutura de remuneração tlo quarlra
de pessoal do Município que importe no aumentct de despesa
deve observar as dr'sposições da Lei Complementar Federat n)
141/2000, sendo nulo de pleno direito o ato qLte UovoqLte
aumento de despesa com pessoa/ sern estirnativa do im;:acto
orçamentario-financeirct no exerclcict efft que deva entrar e,:,
vigor e r)os dois subsequerrtes.

do

quanto determinado na norma supra mencionada, segundo fi
Comunicação lnterna de número 266t2017 proveniente da Controladoria Geral <ju
Diante

Município, o impacto mensal previsto na despesa orçamentária com pessoal, con') ir
aprovação da Lei Complementar que ora submete à V. Exas será de R$15472 ti(l
para os lntérpretes Nível le RS6.546,10 para os lnterpretes Nível ll no ano de 201,,,
de R$16,314,22 para os lntérpretes NÍvel le R$6.902,20para os lnterpretes Nívei ii
no ano de 2018; de R$17.201,60 para os lrrterpretes NÍvel I e R$7 277,67 para or
lnterpretes Nível ll no ano de 2019; e de R$18.137,'i4 para os lnterpretes Nivei i e
R$7.673,55 para os lntérpretes NÍvel ll no ano de2A2O. Nesses casos obedeceu-se
uma progressão no percentual de 5, {o/oAnle ao exposto, são essas as razÕes qrre
me levam a propor o presente Projeto de Lei.
Reitero a Vossa Excelência os meus votos de profundo respeito e admiração a essa
Egregia Câmara Municipal e solicito a
do presente Projeto.

JOAQUIM BELAR

CARDOSO NETO
TO

Pça. Graciliano de Freitas, SN

- Centro - CEP:
BA"

0-110, tel: (075) 3423-8305, Alagoinhas-
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
TERA A LEI COMPLEMENTAR O7BI12,
ANDO O CARGO DE TRADUTOR E
RPRETE DE LíNGUA BRASILEIRA DE
S E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O PREFEI

NHAS,ESTADO DA BAHI.A, no uso de srras

que
atribuiçÕes
Municipal, sanciono a seguinte Lei:

a Câmara de Vereadores aprovou e eu,

Prererr,:

Art. 1o.A presente Lei tem por objetivo criar o cargo de Tradutor e lntérprete
l-ingua Brasileira de Sinais

Art.

20 - O

- Tradutor

.ii,)

e lnterr:rete de L-lriRAS.

Art. 15, I da l-ei Complementar 07812012 passa a ter a seguinte redaç'âo

"Art. 1 5..,...........
I - Professor Municipal e profissionais que exerçam atividades de suporte técnic<lpedagogico à docência e de suporte educacional, abrangendo estas uitimas oii
cargos de Coordenador Pedagogico e Tradutor e lnterprete oe Lingua Brasileru. rir.
Sinais (Tradutor e lntérprete de LIBRAS)
...." (NR)

Art. 3o.Cria o lnciso ll-A no Art. 17 da Lei Complementar 078/2A12, que tera

a

seguinte redação:

"ll-A - Tradutor e lntérprete de LIBRAS da categoria de Profissionais de ,iirpr:nr.:
Pedagogico à Docência;"

Art.4o.Cria o Art. 19-A na Lei Complementar 0-i812012, que terá a segr-rinte redação'
"Art. 19-A. Ao Tradutor e lntérprete de Libras compete.
i - Efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos i;, surcloscegos e ouvintes, por meio de LIBRAS para a língua oral e vice-versa;

ll - lnterpretar em Língua Brasiieira cie Sinais - Línr.rua Portuguesir, as ativici.rr,r'r
didático-pedagogicas e culturais desenvoiviclas nas instituições de ensino i'rcs níve;is:
Pça. Graciliano de Freitas, SN

-

Centro - CEP:48.010-110, icl: (075) 3423-8305,
BA.

Alagoinires-

I
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fundamental, médio

e

l,lá1

"')

I

NI

"\

^[lil'Slil,i,i,i
a viabilizar o

superior, de forma

curriculares;

I

lll - Atuar nos processos seletivos

S

acesso aos conteucjos

para cursos na instituição cie ensino

concursos públicos;

e

nos

lV - Atuar no apoio a acessibilidade aos serviços e as atividacies-fim das instrturçoes
de ensino e repartiçÕes publicas;

V - Prestar seus serviços em depoimentos em juízo, em Orgãos administrativos ou
policiais;

Vl - Exercer outras atividacies correlatas e afins."

Art. 5o. Cria o Art. 22-A na Lei Complementar

O7B|2O12,

redação:

que terá a segurirte

"Art, 22-A. Para ingresso no cargo de Tradutor e lntérprete de LIBRAS, alem rjos
requisitos estabelecidos em outros diplomas legais, exigir-se-á no mÍpimo:

|-

Diploma

reconhecido;
ll

-

de conclusão em curso de educação profissional devldamente

Curso de Extensão Universitária;

lll - cursos de formação continuada promovidos por instituiçóes de ensrno supenor
ou promovidos por instituiçÕes credenciadas por secretarias de educação."
Art. 6o.Acresce ao Art. 26 da Lei Complementar 07B|ZO12.
§1oAo lnciso ldo referidoArtigo, acresce a alínea cque terá a seguinte redação:
"c)Tradutor e lntérprete de Língua Brasiieira de Sirrais, coÍn curso de educação
profissional ou curso de formação ccntinuada."
§2o

Ao lnciso ll do referido Artigo, acresce a alínea c que terá a seguinte redação

"c) Tradutor e lntérprete de LÍngua Brasileira cle Sirrais coín

gradLra(i.i.,

acompanhada de curso de extensão liniversitária, na área especÍÍica.'

Art. 7o'Cria o Art. 39-Ana Lei Complernentar 07812012, que terá a seguiirite

re,.lacar-;

"Art. 39-A.A jornada de trabalho do Tracjutor e lnterprete de LIBRAS será
(vinte) horas semanais."

r.re 2,1

Art. So.Acresce ao Anexo I da Lei Cornplernentar 07Bl2O12 a quanto estabelecioc)

Anexo I da presente Lei Complernentar.
Pça. Gracilianode Freitas, SN

-

Centro -CEP: 48.010-110,tet: (07S) 3423-8305, AlagoinhasBA.
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Art' 9o.cria o Artigo 54-A na Lei complementat o7gr2o12 que terá a
redaçáo:

segurÍrrc,

"Art' 54. os valores dos vencimentos da categoria profissional rradutor e lntérprete
de LIBRAS são fixados segundo os níveis e Classes a que pertençam, e de acorci<;
com o regime de trabalho a que estão submetidos.

§1o. Os valores dos vencimentos são fixados no Anexo V desta Lei.

§2o. Os Vencimentos dos cargos estabelecidos no caput do prs56n1. Artigo sofrerâi.;
reajustes simultâneos e nos mesmos percentuais dos professores e
pedagógicos nível le ll, conforme o caso,
"ooidunroor"s
§30' Não se aplica ao Tradutor e lntérprete de LIBRAS o quanto estabelecido no Art
55, l, a e b da presente Lei Complementar.', (N.R)

Art. 10. Fica criado o Anexo V na Lei complementar o7\l2o12 cujo texto e
existente no Anexo ll da presente Lei.

Art. 11. As despesas decorrentes da aplicação desla Lei correrão

Arl. 12, Esta Lei Complementar entra

ent

revogando-se as disposiçóes em contrárro

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍi'IO
de 2017.

JOAQUIM BELARN,I

Pça. Graciliano de Freitas, SN

-

conta dos

à

recursos orçamentários próprios, ficando o poder Executivo autorizedo
as alterações que se fizerem necessárias.

.

a

promover

vigor na data de sua publrcaçatr,

E ALAGOINHAS, em 29 de novemoro

O NETO

Centro - CEp: 48.0íO-110, tet: (075) 3423-8305, Atagoinhas_
BA.

ES'I'ADO DA I}AI{IA
PREFEIl'URA MUN ICIPAL DE ALAGOINI IAS
GABINE'l'E DO PRBI,'EI'tO

ANEXO I
MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL
QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO
NIVEL

CARGO

TRADUTOR E
INTERPRETE DE
LÍNGUA BRASILEIRA DE
SINAIS

NIVEL

I

13

NIVEL

II

05

I
I
l
I

l

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIP
de 2017.

DE ALAGOINHAS, em 29 de novemoto

CARDOSO NETO
tTo

JOAQUIM BE

Pça. Graciliano de Freitas, SN

QUANTIDADE

- Centro - CEP:48.010-110,
BA.

tel: (075) 3423-8305, Alagoinhas-

tr
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o. o.,,
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ooil,,f*o,
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[f3,,,,,, *,,,n,

Af{Exo il

Pça. Graciliano de Freitas, SN

-

Centro - CEP: 48.010-110, rer: (07s) 3q23-8305, AtagoinhasBA.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
QUADRO ESPECIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO
ANEXO V
VIGÊNCIA A PARTIR DE 10 DE DEZEMBRO OÊ 2OL7

NiveÍ

EM RS POR REFERÊNCIÂ

I

TRADUTOR

E

1.1s 1,5a

L.L57,33

1.L63,12

1.164,94

a.174t78

a

c

D

E

7.54L,67

L-547,9).

1.63 5,5 6

i.684,62

LIBMS

Nivel

II

TRADUTOR
]

o

H

I

1,146,56

7-192,49

1.198,45

j

L

M

1.180,6s

1.204,45

7.210,47

1.216t52

G

H

I

I

t

M

7.787,22

1,440,B3

1.89 6,O 6

t.952,94

2.O 11,5 3

2.O7L,A7

E

NTERPRETE

DE LIBRAS

G

E

INTERPRETE

DE

c

B

L.496,j

7

1.73 5, 16

