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Atos do Poder Executivo
LEIS

tendo por base a data da formalização do pedido de
ingresso.

LEI N° 1575/2019
DE 22 DE ABRIL DE 2019
Institui o Programa de Refinanciamento
Fiscal (REFIS) e concede anistia de multa e
remissão de crédito tributário e não tributário.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber
que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu,
Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica instituído o programa de Refinanciamento
Fiscal (REFIS), destinado a promover a regularização de
débitos tributários, neles incluídos aqueles cuja obrigação
se impõe à título de substituição do sujeito passivo, e não
tributários, inclusive de preços públicos, excetuando-se
aqueles decorrentes de decisão do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia, definitivamente
constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa,
ajuizados ou a ajuizar, ainda que constituídos mediante
auto de infração ou notificação de lançamento, em razão de
fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2018.
§ 1º O REFIS será administrado pela Secretaria Municipal
da Fazenda, ouvida a Procuradoria-Geral do Município,
sempre que necessário, e observado o disposto em
Regulamento.
§ 2º Eventuais créditos remanescentes de parcelamentos
em curso podem ser incluídos no REFIS.
§3º É vedada a adesão ao REFIS relativa aos débitos cujo
sujeito passivo da obrigação é o substituto tributário
quando:

§ 2º Os débitos tributários não constituídos, incluídos no
REFIS por opção do requerente, consideram-se
declarados e confessados na data da formalização do
pedido de ingresso.
§ 3º A adesão ao REFIS está condicionada à atualização
dos dados do sujeito passivo, pessoa física ou jurídica,
perante a Secretaria da Fazenda Municipal, com a
declaração, dentre outras informações, de domicílio
atualizado e a de domicílio tributário eletrônico (DT-e) e de
CPF/CNPJ, bem como à apresentação, caso requisitado
pela mesma Secretaria, de documentos necessários à
referida atualização, como documentos pessoais,
comprovante de domicílio atualizado e cópia do contrato ou
estatuto social, com as suas respectivas averbações.
Art. 3º. A adesão ao REFIS implica o reconhecimento da
dívida correspondente, está condicionada à atualização
cadastral do contribuinte ou responsável, nos termos do §
3º do art. 2º desta Lei, e, deve ser antecedida, mediante
apresentação, sob pena de cancelamento do acordo:
I - de comprovante de protocolo de pedido de renúncia ao
direito objeto de ação ou incidente judicial em curso contra
o Município de Camaçari ou contra autoridade
administrativa municipal, com o objetivo de discutir, total ou
parcialmente, o crédito que se pretende confessar para
adesão ao REFIS;
II – comprovante de protocolo de desistência de quaisquer
impugnações, recursos ou requerimentos em curso no
âmbito administrativo municipal, que tenha por objetivo
modificar ou rediscutir o lançamento do crédito tributário,
que se pretende incluir no REFIS.
Parágrafo único. O interessado deve assinar
requerimento junto à Procuradoria Fiscal informando sobre
a quitação ou o parcelamento do crédito, para que sejam
tomadas as providências quanto a eventual extinção ou
suspensão da execução fiscal correspondente em curso.

I após regular tramitação de processo administrativo ou
judicial, tenha sido constatada a ocorrência de crime contra
a ordem tributária, nos termos da legislação
correspondente;
II – em processo de execução fiscal tenha sido verificada,
pelo juízo da causa, a ocorrência de fraude à execução ou
sua tentativa.

Art. 4º Sobre os débitos incluídos no REFIS incidirão
atualização monetária, multas e juros de mora, até a data
da formalização do pedido de ingresso, além de custas
processuais e honorários advocatícios, nos termos da
legislação aplicável.

Art. 2º. O ingresso no REFIS dar-se-á por opção do
contribuinte ou responsável, mediante requerimento a ser
efetuado até o dia 31 de julho de 2019 e abrangerá os
débitos indicados pelo optante.

Parágrafo único - O valor das custas processuais deve ser
recolhido diretamente ao Poder Judiciário e comprovado
quando do pagamento da primeira parcela ou da parcela
única, conforme dispuser regulamento.

§ 1º Os débitos incluídos no REFIS serão consolidados

Art. 5º. Sobre os débitos tributários consolidados na forma
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do art. 4º desta Lei serão concedidos descontos
diferenciados, da seguinte forma:

(dez por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, contados a partir do mês seguinte ao do vencimento.

I - redução de 100% (cem por cento) do valor da multa de
infração, dos juros e da multa de mora, na hipótese de
pagamento em parcela única;

Art. 8º. O ingresso no REFIS impõe ao sujeito passivo a
aceitação plena e irretratável de todas as condições
estabelecidas nesta Lei e constitui confissão irrevogável e
irretratável da dívida relativa aos débitos nele incluídos,
com reconhecimento expresso da certeza e liquidez do
crédito correspondente, produzindo os efeitos previstos no
art. 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e
no art. 202, inciso IV, do Código Civil.

II - redução de 75% (setenta e cinco por cento) do valor da
multa de infração, dos juros e da multa de mora, na hipótese
de pagamento em até 12 (doze) parcelas mensais;
III - redução de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa
de infração, dos juros e da multa de mora, na hipótese de
pagamento acima de 12 (doze) parcelas e até 18 (dezoito)
parcelas mensais.
§ 1º No caso de quitação do débito consolidado por meio de
adesão ao REFIS, o montante que resultar dos descontos
concedidos na forma deste artigo ficará automaticamente
quitado, para todos os fins e efeitos de direito, em proveito
do devedor.
§ 2º Para efeito desta lei, os honorários advocatícios
incidentes sobre os débitos tributários consolidados na
forma do art. 4º, serão reduzidos em 50% (cinquenta por
cento) e deverão ser quitados nos mesmos termos do
crédito tributário, especificamente quanto ao número de
parcelas, data de vencimento, índice de atualização, juros e
demais encargos.
Art. 6º. O sujeito passivo procederá ao pagamento do
montante principal do débito consolidado, calculado em
conformidade com o art. 5º desta Lei:
I – em parcela única;
II – parcelas mensais, iguais e sucessivas cujo valor, por
parcela, será acrescido de juros compensatórios no
percentual de 1% (um por cento).

§ 1º A homologação da adesão ao REFIS dar-se-á no
momento do pagamento da parcela única ou da parcela de
adesão, para os casos de parcelamento previstos no art. 5º
desta Lei.
§ 2º O ingresso no REFIS impõe ao sujeito passivo a
regularidade fiscal com relação aos tributos municipais com
vencimento posterior à data de homologação de que trata o
§ 1º deste artigo.
Art. 9º. O sujeito passivo será excluído do REFIS, sem
notificação prévia, diante da ocorrência de uma das
seguintes hipóteses:
I – o atraso no pagamento de qualquer parcela por mais de
60 (sessenta) dias;
II – a não comprovação das situações previstas no art. 3º
desta Lei, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da
data de homologação dos débitos tributários do REFIS;
III – decretação de falência ou extinção pela liquidação da
pessoa jurídica;
IV– cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova,
oriunda de cisão, ou aquela que incorporar a parte do
patrimônio da empresa cindida, assumir solidariamente
com a cindida as obrigações do REFIS;

§ 1º Nenhuma parcela poderá ser inferior a:
I – R$ 50,00 (cinquenta reais) para pessoas físicas e na
hipótese de preço público;
II – R$ 500,00 (quinhentos reais) para as pessoas jurídicas
com regime normal de tributação;
III – R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) demais pessoas
jurídicas.
§ 2º O ingresso no REFIS restará confirmado com o
pagamento do valor inicial, correspondente a, no mínimo,
10% (dez por cento) do valor do débito a ser adimplido, na
forma do regulamento.
Art. 7º O vencimento da parcela de adesão ou da parcela
única dar-se-á na data de formalização do pedido de
ingresso no REFIS, e as demais, caso pactuadas, no dia 20
de cada mês subsequente, para qualquer opção de
pagamento tratada nos arts. 5º e 6º desta Lei.
Parágrafo único. O pagamento da parcela fora do prazo
legal implicará cobrança da multa moratória de 0,33%
(trinta e três centésimos por cento), por dia de atraso, sobre
o valor da parcela devida e não paga, até o limite de 10%
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V - a inobservância do disposto no § 2º do art. 8º por três
meses consecutivos ou seis alternados.
§ 1º Na hipótese de exclusão do sujeito passivo do REFIS,
os valores liquidados com os créditos de que trata o art. 2º
serão restabelecidos em cobrança e:
I - será efetuada a apuração do valor original do débito, com
a incidência dos acréscimos legais, até a data da rescisão;
e
II - serão deduzidas do valor referido no inciso I deste
parágrafo as parcelas quitadas durante o REFIS, com
acréscimos legais até a data da rescisão.
§ 2º O REFIS não configura novação prevista no inciso I do
art. 360 do Código Civil.
Art. 10. Os benefícios concedidos nesta Lei não abarcam
os créditos tributários extintos pelo pagamento, não
servindo de fundamento para pedidos de restituição de
quaisquer valores.
Art. 11. Aquele que edificou, reformou, ampliou ou
modificou o padrão construtivo de imóvel destinado à
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.04.22 16:33:35 -03'00'

Diário Oficial do

MUNICÍPIO

Atos do Poder Executivo

finalidade residencial, situações que implicam na alteração
da base de cálculo ou das alíquotas dos tributos vinculados
à respectiva inscrição imobiliária, e que não declarou tais
fatos ao Município de Camaçari, até 31 de dezembro de
2018, fica anistiado da penalidade prevista na alínea c do
inciso II, do art. 104, da Lei n° 1039/2009, desde que, até 18
de junho de 2019, cumulativamente:
I – apresente declaração de construção de edificação,
reforma, ampliação ou modificação do padrão construtivo
de imóvel residencial, que contenha, dentre outras
informações, a data da respectiva conclusão da obra;
II - apresente documentos e outras informações que a
Administração Municipal entender necessárias ao cálculo e
lançamento retroativo dos tributos vinculados à sua
inscrição imobiliária.
Parágrafo único. Cumpridas as condições previstas nos
incisos I e II, os tributos lançados retroativamente poderão
ser incluídos no Refis de que tratam os arts. 1º ao 10 desta
Lei.
Art. 12. Fica autorizada a concessão de remissão de
crédito municipal, vencido até 31 de dezembro de 2017,
exceto o de origem não tributária e decorrente de decisão
do Tribunal de Contas dos Municípios, que se enquadre em
qualquer das seguintes condições:
I – Crédito de Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbano (IPTU), de Taxa de Coleta, Remoção e
Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), de
Taxa de Limpeza e Conservação (TXCL) e de Contribuição
de Iluminação Pública (COSIP) quando, somados por
exercício e por inscrição imobiliária, o valor originário seja
igual ou inferior a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais);
II – Créditos de Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISS) nas modalidades retida, própria ou
estimada, desde que a soma, por inscrição mobiliária, não
ultrapasse o valor original, até a data de publicação dessa
lei, de R$ 1.000,00 (mil reais);
III – Crédito de Taxa de Fiscalização do Funcionamento
(TFF), desde que a soma por inscrição mobiliária não
ultrapasse o valor histórico, até a data de publicação dessa
lei, de R$500,00 (quinhentos reais);
IV – Créditos relativos aos demais tributos, desde que a
soma por inscrição mobiliária ou imobiliária não ultrapasse
o valor histórico, até a data de publicação dessa lei, de
R$150,00 (cento e cinquenta reais);
V – Créditos não tributários, desde que a soma por pessoa
não ultrapasse o valor histórico, até a data de publicação
dessa lei, de R$100,00 (cem reais).
§ 1º A remissão do ISS na modalidade retenção fica
condicionada tanto à não ocorrência de crime contra a
ordem tributária, nos termos da legislação correspondente,
conforme apurado em regular processo administrativo ou
judicial, quanto à não ocorrência de fraude à execução, ou a
sua tentativa, conforme verificado pelo juízo onde tramita
execução fiscal correlata ao crédito que poderia ser
remitido.
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§ 2º A remissão de crédito de IPTU, TRSD, TXCL e COSIP
somente será concedida ao sujeito passivo que tenha a
propriedade ou posse de um único imóvel no território do
Município de Camaçari.
Art. 13. A remissão prevista no art. 12 não recai sobre
créditos tributários e não tributários extintos pelo
pagamento ou que sejam objeto de parcelamento vigente,
não servindo de fundamento para pedidos de restituição de
quaisquer valores.
Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a editar normas
nos casos omissos.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 22 DE ABRIL DE 2019.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

LEI N° 1576/2019
DE 22 DE ABRIL DE 2019
Abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social do Município, crédito adicional especial no
valor global de R$ 3.360.200,00 (Três milhões,
trezentos e sessenta mil e duzentos reais), para
os fins que especifica e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a
Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam instituídas na classificação institucional da
despesa orçamentária do município, estabelecida pela Lei
Municipal nº 1.571 de 28 de dezembro de 2018, a SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO e a PREFEITURA AVANÇADA DA
COSTA DE CAMAÇARI:
I – ÓRGÃO: 13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SETUR
UNIDADE: 13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SETUR
UNIDADE: 13.40 - UNIDADE GESTORA DO CAF
II – ÓRGÃO: 19 – PREFEITURA AVANÇADA DA COSTA DE
CAMAÇARI
UNIDADE: 19.19 – PREFEITURA AVANÇADA DA COSTA DE
CAMAÇARI
Art. 2º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, em
decorrência do disposto do artigo anterior, autorizado a abrir
crédito adicional especial no valor de R$ 3.360.200,00 (Três
milhões, trezentos e sessenta mil e duzentos reais) ao
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município em
vigor, para atender à seguinte programação:
CLASSIFICAÇÃO
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Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a reforçar o crédito adicional especial de que trata esta lei, nos limites e
com os recursos abaixo indicados:
I – decorrentes do superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, Inciso I e §2º
da Lei 4.320/64;
II – decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II e §3º e
§4º da Lei 4.320/64;
III – decorrentes de anulação parcial ou total de dotações fixadas no orçamento vigente, até o limite de 100% (cem
por cento), conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art.167, Inciso V, da Constituição
Federal.
Art. 5º - Autoriza o Poder Executivo a efetivar a inclusão e/ou alterações de grupo de despesa, modalidade de aplicação e
fontes de recursos que não estejam previstos na ação especificadas no artigo 2º desta Lei.
Art. 6º - Ficam alteradas e atualizadas as Metas, Iniciativas e Prioridades da Administração Municipal para exercício de
2019, em decorrência do crédito adicional especial autorizado nesta Lei.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 22 DE ABRIL DE 2019.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
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LEI N° 1577/2019
DE 22 DE ABRIL DE 2019
Cria novos cargos no Quadro de
Provimento Efetivo
da Administração
Direta no Município de Camaçari, altera os
anexos I, III e IV da Lei nº 874 de 04 de abril
de 2008.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço
saber que a Câmara de Vereadores aprova e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam criados no Quadro de Pessoal da
Administração Direta Municipal os cargos de Cuidador
Educacional, Intérprete de Língua de Sinais, Monitor
Musical e Transcritor de Sistema Braile, que passam a
integrar o Anexo I – Quadro de Pessoal da Lei Municipal
nº 874 de 04 de abril de 2008.
Parágrafo único. Os direitos e deveres dos respectivos
cargos serão os mesmos aplicados aos demais cargos
constantes na Lei Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008.
Art. 2º Ficam alterados os Anexos I, III e IV da Lei
Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, em decorrência
da criação dos cargos constantes no artigo anterior desta
lei.
Art. 3º Integram esta lei:
I – ANEXO I – QUADRO DE PESSOAL
II – ANEXO III – DESCRIÇÃO DE CARGOS
III – ANEXO IV – TABELA DE VENCIMENTOS
Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão por conta de dotação orçamentária específica.
Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei
entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 22 DE ABRIL DE 2019.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
ANEXO I
QUADRO DE PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
CARGOS EFETIVOS
CLASSE 2 – Grupo Ocupacional Serviços
Administrativos e Operacionais Auxiliares

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
CUIDADOR EDUCACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
· Acompanhar e auxiliar o aluno com deficiência
severamente comprometida no desenvolvimento das
atividades rotineiras, cuidando para que ele tenha suas
necessidades básicas (fisiológicas e afetivas) satisfeitas,
fazendo por ela somente as atividades que ela não
consiga fazer de forma autônoma;
· Atuar com elo entre a pessoa cuidada, a família e a
equipe da escola; escutar, estar atento e ser solidário
com a pessoa cuidada;
· Auxiliar nos cuidados e hábitos de higiene;
· Estimular e ajudar na alimentação e na constituição de
hábitos alimentares;
· Auxiliar na locomoção;
· Realizar mudanças de posição para maior conforto do
aluno;
· Comunicar à equipe da escola sobre quaisquer
alterações de comportamento do aluno cuidado que
possam ser observadas;
· Acompanhar outras situações que se fizerem
necessárias para a realização das atividades cotidianas
do aluno com deficiência durante a permanência na
escola.
REQUISITOS BÁSICOS
Ensino médio completo, fornecido por Instituição de
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
a) Interpretar e traduzir em Língua Brasileira de
Sinais/Língua Portuguesa as atividades didáticas
pedagógicas e culturais desenvolvidas na educação
especial;
b) Participar da produção e publicação de textos
pedagógicos;
c) Participar da promoção e coordenação de reuniões,
encontros, seminários, cursos, eventos da área
educacional e correlata;
d) Participar da escolha do livro didático;
e) Executar outras atividades correlatas.
REQUISITOS BÁSICOS
Ensino Médio completo, fornecido por Instituição de
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
Certificado de proficiência em tradução e interpretação
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de Libras/Português promovido pelo MEC e/ou Curso de
educação profissional, extensão universitária ou
formação continuada em Tradução/Interpretação em
Libras.

didático do sistema convencional (escrita em tinta) para o
sistema Braille e vice-versa, dentro das normas técnicas
de aplicação (ortografia, estruturação do texto e
estética);
Realizar a leitura de todo o texto ou capítulo para ter
conhecimento do conteúdo e noção do que deverá ser
adaptado;
Realizar a digitação de textos avulsos, livros e outros
materiais e formatar nos programas de impressão (Braille
Fácil, Duxbury ou outros que venham surgir);
Utilizar linguagem clara e objetiva nas adaptações,
possibilitando fácil entendimento do estudante;
Formatar materiais digitalizados e fazer a impressão em
Braille;
Imprimir arquivos digitais em Braille ou no formato
ampliado;
Proceder à correção de textos após alguma sinalização
do Revisor Braille;
Colaborar, quando necessário, com profissional Revisor
fazendo a leitura do material em tinta que foi transcrito
para o Braille, a fim de que ele acompanhe a leitura
tatilmente no momento de análise do material;
Promover a divulgação de atualizações implementadas
no sistema Braille;
Apoiar o serviço de atendimento itinerante e das Salas de
Recursos Multifuncionais, no que se refere à adaptação
de material pedagógico, destinado aos estudantes com
deficiência visual matriculados no sistema regular de
ensino;
Participar da formação de professores quando se tratar
de normas de aplicação do Sistema Braille;
Manter-se atualizado e estar disposto a aprimorar seus
conhecimentos na área da deficiência visual;
Esclarecer dúvidas de transcrição com professores
especialistas na área da deficiência visual do Centro de
Atendimento Educacional Especializado ou da Sala de
Recursos Multifuncionais;
Realizar o registro de todo material transcrito;
Executar atividades correlatas.

MONITOR MUSICAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
ÁREA DE ATUAÇÃO: CORDAS SINFÔNICA:
VIOLINO/VIOLONCELO/CONTRABAIXO
I. Responsável pelo reforço ao ensino prático e teórico de
Violino/Viola/ Violoncelo/Contrabaixo desenvolvendo as
técnicas e linguagem próprias e cada instrumento, dando
ênfase em suas técnicas particulares e desenvolvendo
práticas de conjunto, nos instrumentos citados;
II. Planejamento das aulas;
III. Apoio nas ações de culminância;
IV. Ensino, cuidado e manutenção dos instrumentos e
equipamentos de seu curso juntamente com os alunos.
ÁREA DE ATUAÇÃO: FLAUTA TRANSVERSAL E
CLARINETE
V. Responsável pelo reforço ao ensino prático e teórico
de Flauta transversal e Clarinete desenvolvendo as
técnicas e linguagem próprias e cada instrumento, dando
ênfase em suas técnicas particulares e desenvolvendo
praticas de conjunto, nos instrumentos citados;
VI. Planejamento das aulas;
VII. Apoio nas ações de culminância;
VIII. Ensino, cuidado e manutenção dos instrumentos e
equipamentos de seu curso juntamente com os alunos.
ÁREA DE ATUAÇÃO: METAIS E PERCUSSÃO:
T R O M P E T E / T R O M B O N E / T R O M PA / T U B A
EUFÔNIO/PERCUSSÃO
IX. Responsável pelo reforço ao ensino prático e teórico
de Trompete / Trombone / Trompa / Tuba / Eufônio /
Percussão desenvolvendo as técnicas e linguagem
próprias e cada instrumento, dando ênfase em suas
técnicas particulares, assim como leitura rítmica e
desenvolvimento de células percussivas e
desenvolvendo práticas de conjunto, nos instrumentos
citados;
X. Planejamento das aulas;
XI. Apoio nas ações de culminância;
XII. Ensino e cuidado e manutenção dos instrumentos e
equipamentos de seu curso juntamente com os alunos.

REQUISITOS BÁSICOS
Ensino médio completo, fornecido por Instituição de
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
ANEXO IV
TABELA DE VENCIMENTO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
CUIDADOR EDUCACIONAL
INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS
MONITOR MUSICAL
TRANSCRITOR DE SISTEMA BRAILE

REQUISITOS BÁSICOS
Ensino médio completo, fornecido por Instituição de
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

CARGA HORÁRIA – 40 HORAS

TRANSCRITOR DE SISTEMA BRAILE

CLA
SSE

NÍVEL

I

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

FAIXA DE REFERÊNCIAS
A

2

C

D

F

G

B

C

D

E

F

G

1,683,12 1.725,20 1.768,33 1.812,54 1.857,85 1.904,30

Realizar transcrição de documentos e de material
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E

1.220,9 1.251,49 1.282,78 1.314,85 1.347,72 1.381,42 1.415,95
7
A

II

B
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H

I

J

1.451,35 1.487,63 1.524,82
H

I

J

1.951,91 2.000,70 2.050,72

L

M

1.562,94

1.602,02

L

M

2.101,99

2.154,54
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