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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALA

GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM N.o 035/2021.

EXCELENTíSSIMO SR.

VEREADORES DE ALAGOINHAS,

Senhor Presidente,

De início requer que o presente Projeto
URGENTíSSIMA, NOS TETMOS dO ATt.

Alagoinhas.

Alagoinhas, l0 de dezembto de 2021.

PRESIDENTE DA CÂTIAANA MUNICTPAL DE

de Lei tramite em regime de URGÊUCn
49 da Lei Orgânica do MunicíPio de

Submeto à apreciação dessa egregia Casa Legislativa o Projeto de Lei incluso em

anexo, nos termos ão Artig o qí ai Lei Orgânica do Município, sobre majoração do

Vencimento dos Servidores Públicos em exercício na Administração Direta e

Câmara de Vereadores do Município de Alagoinhas'

lnforma que o presente Projeto de Lei é fruto de negociaçã-o -ellfe o Serviço

Autônomo de Àú " Ésgoto de Alagoinhas e o SINDICAT9 DoS

TRABALHAD9RE§ÉI'r ÁOUn É ESCOTO NO ESTADO DA BAHIA - SINDAE, que

se deu em2O2O, antes da pandemia do covlD-19, portanto, da decretação da Lei

óoÃprerentar no. 173 de 27 de maio de 2020. ocorre que, por bom senso da

autaiquia e do sindicato, suspenderam até o presente momento, sendo agora

encaminhado Para aPreciação.

Ante ao exposto, são essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o

presente Projeto de Lei.

Reitero os votos de profundo respeito e a essa Egrégia Câmara MuniciPal

e solicito a aprovação do presente Projeto de

JOAQUIM CARDOSO NETO
nicipal
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CONCEDE REVISÃO GERAL À
REMUNERAçÃO DOS SERVIDORES
DO SERVTçO AUTÔNOMO DE ÁGUA E

ESGOTO DE ALAGOINHAS (SAAE), e
dá outras providências.

-4O PREFEITO MUNIC DE ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuiçoes que lhe são conferidas por Lei, faço saber que a Câmara aprova e eu

sanciono a seguinte Lei:

Art. 10- Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder revisão geral dos
vencimentos dos servidores municipais do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Alagoinhas (SAAE), regidos pelo Regime Jurídico Único, nos termos da Lei

Complementar Municipal n'. 007, de 03 de novembro de 2003 e suas alterações.

Art. 20- A revisão geral de que trata o Art. 50, § 2o, da Lei Municipal00712003 e de
que trata o Art. 37, inciso X, da Constituição Federal, é concedida, a partir de 1e de
janeiro de 2022, pela aplicação do índice de 2,4599% (dois vírgula quarenta e cinco
nove, nove por cento) sobre o vencimento dos servidores da Autarquia, praticado no
exercício de 2021, mais 1% (um por cento), após o reajuste tarifário.

§1o. O percentual concedido acima será pago a partir de 01 janeiro de 2022.

§2o. Ficam assegurados os salários mínimos profissionais conforme Plano de
Cargos e Salários.

Art. 30- Fica estabelecido novo valor, de R$ 38,00 (trinta e oito reais), para o ticket
alimentaçáo, que será fornecido a todos os servidores, incluindo servidores de
licença prêmio, no dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, no total de 22 (vinle e dois)
tickets de auxílio alimentação por mês durante 12 (doze) meses.

§ío. O valor correspondente aos 22 (vinte e dois) tickets será depositado em espécie
na data do pagamento dos salários dos empregados do SAAE.

Art. 40- Fica assegurado aos servidores do SAAE o piso salarial praticado em
de 2021, acrescidos pelos índices dp correção dos salários.

maio
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§1o. Ficam assegurados os salários mínimos profissionais, conforme Plano de

Cargos e Salários.

AÉ.50- o SAAE pagará aos seus servidores, ao completarem cinco anos de_efetivo

exercício o adicional de 5% (cinco por cento) por tempo de serviço, além de 1% (um

por cento) ao ano, a partir do sexto ano e de 2,25Vo de progressão de 02 (dois) em

bZ (Ooi") anos de serviço público efetivamente prestado ao Município, às autarquias

e àà fundaçoes públicas municipais observando o limite máximo de 40o/o (quarenta

por cento) incidente exclusivamente sob o vencimento, ainda que investido o

servidor em função gratificada ou cargo em comissáo.

Art, 60- O SAAE se compromete a gratificar seus servidores, através da Gratificação

por lncentivo à Produtividade (GlP), em Julho/Agosto de2022'

Art. 70- O SAAE remunerará os serviços extraordinários sempre de forma superior

ao valor pago pela hora normal, em 50% (cinquenta por cento) nos dias úteis e com

acréscimo O=e iOOy" (cem por cento) sobre a hora normal, aos sábados, domingos e

feriados.

AÉ. 8"- As horas extras deverão ser especificadas nos recibos, avisos de

pagamentos ou contracheques no concernente ao número, valor e o mês em que

foram prestadas.

Art.9"- O SAAE se compromete a conceder 16 (dezesseis) tickets a mais na época

dã páscoa, nas festividades juninas e natalinas, totalizando 48 (quarenta e oito)

tickets ao ano.

§1o. A concessão dos tickets a mais será feito a título de substituiçáo das cestas

básicas festivas, sem natureza salarial.

Art. 1O- O SAAE concederá, a título de empréstimo, adiantamento da remuneraçáo

mensat para cada servidor que entrar em gozo de ferias que será descontado^em 10

tãeri pàrcef"s de 1/10 (um decimo) sãm correção, a partir de ianeirol2g22 e

dezembro de2022.

§l..NoretornodasfériasoServidorreceberáaremuneraçãonormaldomês.

§2o. A remuneraçáo a que se refere o caput desta cláusula trata-se de salário

ãominal observadôs os limites impostos pelo Decreto 2.15012006, que regulamentou

o Art. 56 de Lei Complementar 007/2003.

Art. 11- Fica assegurado o Pag
por cento).

ratificação de férias de 40% (quarenta

3
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Art. 12- O SAAE se compromete a creditar o valor correspondente ao vale
transporte do servidor no dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, mediante o desconto

indicado no art. 90 do Decreto 232512006.

Art. 13- Fica assegurado o pagamento do auxílio mensal no montante de 20% (vinte

por cento) do piso salarial do SAAE, para cada filho de servidor com filho menor de

08 (oito) anos, inclusive de pais separados, divorciados ou viúvos, que detenham a
guarda de seus filhos.

Art. 14- O SAAE pagará aos servidores, por cada filho excepcional, o auxílio mensal

de 40% (quarenta por cento) do piso salarial da Autarquia, para os filhos nascidos

desde a vinculação do servidor, até o desligamento do mesmo.

Art. 1S- O SAAE pagará, a título de auxilio funeral, ao dependente que tenha arcado

com as despesas dô funeral, indenizatório, no caso de falecimento do servidor, o

auxilio de ate um piso e Y, do salário referência. Em caso de falecimento dos pais ou

dependentes, nos termos da legislação previdenciária, o servidor do SAAE receberá,

a titulo de auxilio funeral, indenizatório, o correspondente a até um piso e meio do

piso salarial do SME.

Art. 16- O SAAE concederá nos meses de fevereiro ou março12022, o benefício no

valor de R$ 25O,OO (duzentos e cinquenta reais) por cada filho do servidor

matriculado no 1 .o e 2.o graus, entre I (oito) e 21 (vinte e um) anos, mediante

comprovação de matrícula em instituição particular ou pÚblica de ensino.

AÍ1. 1l- O SAAE se compromete a manter o pagamento do auxílio educação,

conforme estabelecido pelo Decreto Municipal 2.14912006.

Art. íg- O SAAE se compromete a continuar praticando a licença maternidade de

180 (cento e oitenta) dias a licença maternidade, excluindo a hipótese de justa

causa.

Art. 1g- O SAAE se esforçarájunto à Secretaria Municipal de Assistência Social -

SEMAS, visando a desênvolver programas habitacionais voltados paru os

servidores, seguindo a política de habiúção do governo, promovendo a inclusão

destes em programas oficiais de financiamento de moradias.

Art. ZO- O SAAE firmará convênios com clínicas médicas e odontológicas

particulares, em conformidade com o previsto na Lei 8.666/93, para atendimento de

SeuS servidores e dependentes previdenciários, de acordo com aS normas

estabelecidas pela Agência Nacional de saúde (ANS), na modalidade de Plano

Básico com participação nos custos em

servidores e 80% por parte da Autarquia.
(vinte por cento) Por Parte dos
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§1o. o SAAE participará com o percentual de 50% (cinquenta por cento).sobre os

õustos odontológicos dos convênios celebrados entre a Empresa contratada e Seus

servidores.

§2o. No caso dos dependentes previdenciários dos servidores o sAAE participará

com o percentual de 30o/o (trinta por cento).

Att.21- O SAAE se compromete a criar programas de recuperaçáo de empregados

alcoólatras e dependentes químicos.

§1o. Os empregados através de um programa ora mencionado, terão suas

[enalidades ieav:aliadas após 12 (doze) meses de efetiva recuperaçáo, viabilizando

para que os mesmos sejam encaminhados para centros de recuperação ou

reabilitaçáo clínica.

Aft.22- O SAAE se obriga a adiantar o pagamento do salário integral do servidor

que entrar em gozo do auxílio doença, inclusive nos casos de acidente de trabalho,

até o efetivo recebimento do benefício previdenciário.

§1o. Fica o servidor obrigado a ressarcir ao sAAE o valor no ato de recebimento do

benef ício previdenciário.

Art. 23- O SAAE se obriga a liberar 01 (um) representante sindical sem nenhum

prejuízo na sua remuneráçao, vantagens ou direitos sempre que solicitado pelo

SINDICATO.

§lo.oSAAEsecomprometealiberarumempregadoeleitoparaDiretor.deBasedo
étUOnf sem nenhum prejuízo em suas vantagens, remuneraçôes ou direitos'.para

à"r"rpun6"1. suas atividádes de Diretor do §indicato, viabilizando o exercício de

srãi trnç0". junto à entidade de classe, na forma prevista no Estatuto do Servidor

de n.o 007/2003 no seu Art. 1 I 3.

§2q. o SAAE dará acesso de dirigentes sindicais a suas instalaçÕes para Íealizaçâo

ãe reuniões com a direção e [ara tratar de assuntos pertinentes a autarquia,

,"oirnt" prévio aviso de'48 (quarenta e oito horas) horas por escrito, ressalvadas

as necessidades especiais de urgência.

Aft.24-oSAAEcompromete.Se,apartirdaanálisedosambientesdetrabalho'a
iniciar os estudos para adotar medidas de protêção coletiva que minimizem os riscos

aos trabalhadores e ao meio ambiente.
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Art. 25- O SAAE fornecerá gratuitamente durante o ano 4 (quatro) jogos de
uniformes para os servidores que trabalham em valas e 3 (três) jogos para os

demais.

§1o. Para os empregados de operação e manutenção o SAAE fornecerá capas de
proteçáo individual.

§2o. O uso de fardamento pelos funcionários é obrigatório, bem como os

équipamentos de proteção fornecidos pela Autarquia, conforme estabelecido

mediante portaria.

AÉ. 26- O SAAE se obriga a promover seus servidores com base nos critérios
previstos no Plano de Cargos e Salários vigente.

Att 27- O SAAE se compromete a implantar a comissáo Paritária de 08 (oito)

membros sendo 04 (quatro) representantes escolhidos pelos servidores em

assembléia e 04 (quatro) indicados pelo sAAE, para análise das questôes que

dizem respeito aos interesses dos trabalhadores, inclusive com a participaçáo de

dirigente sindical.

Art. 28- O SAAE se obriga, anualmente, a custear e submeter semestralmente seus

servidores que trabalheú em condiçÕes insalubres e perigosas, ao exame clinico
geral, aos exames especiais previstos na NR-07, anexo ll, ou outros que a critério

medico, se façam necessários após a determinaçáo por laudo pericial e a cada 02

(dois) anos, aos restantes dos seus servidores, conforme regulamentaçáo através

de Portaria expedida pela Direçáo Geral da Autarquia.

§1o. o SAAE se compromete a resgatar o NAS - Núcleo de Assistência social para

ãcompanhar os servidores de sua área de atuação social em local com privacidade.

Art.29- O SAAE se compromete a apoiar a clPA, tendo participação de comissão

eleita dentro do corpo funcional em escrutínio secreto.

AÉ. 30- O SME enviará ao sindicato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, cópia

da comunicação de acidente de trabalho CAT).

Art. 3í - Os servidores que sofrerem redução de capacidade laborativa em

decorrência de acidente de trabalho, farão jus à readaptação profissional,

acompanhado pelo sAAE junto ao INSS, com aproveitamento em seus quadros em

função compativel com a êua capacitação, desde que orientado devidamente pelo

referido lnstituto.
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Art. 32- Os servidores que sofrerem acidentes de trabalho terão a garantia de

êmpregos e salários ate 01 (um) ano após a alta do benefício previdenciário, e sua

progreãsão funcional garantida, na forma da Lei Complementar Municipal 007/03'

Art. 125 - lnciso Vlll.

Art. 33- O SAAE manterá a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas.semanais,

para os servidores em regime administrativo e de 12 x 48 para os servidores que

trabalham em regime de turno

§1o. são consideradas horas extras aquelas trabalhadas pelo(a) servido(a) que

Ébora em lornada de turno de revezamento nas seguintes condiçÕes:

l- aquelas que ultrapassarem a jornada regularde trabalho;

ll - durante o intervalo de 01 (uma) hora para refeição e descanso;

lll - em dias de folga e feriados;
lV- aos Sábados e Domingos, quando for feriado e não ocorrer compensaçao'

Art. 34- o SAAE concederá mensalmente a todos os empregados que trabalham em

r"giÀ" 
"dÃi"istrativo, 

01 (um) dia de folga' Esse dia de folga' que será. acertado

cú antecedência mínima de 3 (três) dial, será negociado entre o Solicitante e o

seu chefe imediato, excetuando-se o mês de férias do servidor'

Art. 35- Em conformidade com o parágrafo 2o do Art 47 da Lei Complementar

Oó7IZOOS, o servidor substituto fará jus aõ salário contratual do substituído, enquanto

;;;á;;;i;-trbstituição, ú0" qué igual ou superior a 30 (trinta) dias' conforme

Estatuto do MunicíPio.

Art.36-oSAAEpagaráossaláriosdeseusservidoresateodia25(vinteecinco)
de cada mês.

Art.3T.oSAAEdescontarámensalidadedosservidoresassociadosaoSINDAE'e
remeterá o pagamento.o pàr",ãii'o de 10 (dez) dias após o desconto' enviando

a relação de associados ao SINDAE'

Art.38-oSAAEdescontará,emfavordoSindicato,l'112o/o(umemeioporcento)
dó salário base dos seus empregados que m.anifestarem prévia' expressa e

individualment" sua ,nrenl]a óoÃ'áÉ.conto em folha de pagamento, em uma única

prrc"f" no mês subsequente à publicação da presente Lei'
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§ío. Os servidores que se opuserem ao desconto da contribuiçáo assistencial teráo

õ prazo de 0S (cinco) dias, após o fechamento do acordo, para manifestar sua

desautorização perante o setor competente.

AÉ. 39- As despesas decorrentes desta Lei seráo atendidas por conta das dotações

orçamentárias PróPrias.

Art.40-A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE
de 2021

DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, em í0 de dezembro

JOAQUIM CARDOSO NETO
MUNICIPAL
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CÂMARA MUNIcIPAL DE ALAGoINHAs

PARECER DA COMTSSÃO DE CONSTITU|çÃO,
JUST!ÇA E REDAçÃO FTNAL AO PROJETO DE LEt N"
101t2021.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, após estudos
ao Projeto de Lei no 10112021 , de autoria do Poder Executivo, que
"Concede revisão geral à remuneração dos servidores do Serviço
Autônomo de Agua e Esgoto de Alagoinhas (SAAE), e dá outras
providências", opina pela sua
constitucionalidade.

tramitação devido a sua

EsteéonossoParecer,
Salvo melhor juízo.

Sala das dezembro de 202'1.

Ver. - Presidente

Ver. - Relator

Ver. - Membro.

Áffióvroo

Rua Coronel Philadelfo Neves, sn - Juracy Magalhães - CEP.: 48.040-170 - Fone: (75) 3182-3333
www.camaradealagoinhas.ba.gov.br

Alagoinhas - Bahia


