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LEI Nº 452, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019. 
 

"Cria a estabilidade econômica para os 

funcionários públicos efetivos do Município de 
Pindaí e dá outras providências". 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PINDAÍ, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 

legais, faz saber que a Câmara Municipal de Pindaí, Estado da Bahia aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei Ordinária: 

 
Art. 1°. O servidor público efetivo do Município de Pindaí, após completar 10 (dez) 

anos, consecutivos ou intermitentes, que tenha ingressado no serviço público 
municipal até a data de publicação desta Lei, e que exercer cargos de provimento 

temporário, direção, chefia ou assessoramento, terá direito a perceber, quando 

exonerado ou dispensado, a título de estabilidade econômica, valor correspondente a 

100% (cem por cento) do vencimento do cargo em comissão ou da gratificação pelo 

exercício da função de confiança, que deverá ser correspondente ao cargo ou função 

de maior hierarquia que tenha exercido ininterruptamente por, no mínimo, 02 (dois) 
anos. 

 
§ 1° O direito à estabilidade econômica constitui-se com a exoneração ou dispensa 

do cargo de provimento temporário, sendo o valor correspondente fixado neste 

momento.  

 
§ 2°. O tempo de exercício em cargos em comissão ou funções de confiança, para 

efeito de reconhecimento do direito à estabilidade econômica, que se constitui com a 

exoneração ou dispensa do cargo de provimento temporário, fixando-se, neste 

momento, seu correspondente valor, somente poderá ser computado em um vínculo 

funcional efetivo, vedado o seu fracionamento para aquisição do mesmo benefício em 

outro vínculo de igual natureza que porventura o servidor esteja investido  
 
§ 3°. O valor da estabilidade econômica, nos casos em que o servidor municipal tenha 

exercido, no decênio, pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, ininterruptos 

o cargo de Secretário do Município ou de Procurador Geral do Município, 

corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do vencimento dos respectivos cargos. 
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Art. 2°. O servidor beneficiado pela estabilidade econômica que vier a ocupar outro 

cargo de provimento temporário deverá optar, enquanto perdurar esta situação, entre 

a vantagem pessoal já adquirida e o valor da gratificação pertinente ao exercício do 
novo cargo. 

 
§ 1°. Ao servidor em atividade que tenha estabilidade econômica e que vier a exercer, 

por mais de 02 (dois) anos ininterruptos, cargo em comissão ou função de confiança 

de nível de vencimento ou de gratificação mais elevado, fica assegurado o direito de 

alterar para este o nível de situação de sua estabilidade.  

 
§ 2°. A vantagem pessoal por estabilidade econômica será reajustada sempre que 

houver modificação no valor do símbolo em que foi fixada, observando-se as 

correlações e transformações estabelecidas em Lei.  

 
§ 3°. O valor da estabilidade econômica não servirá de base para cálculo de qualquer 

outra parcela remuneratória.  

 
Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINDAÍ, BAHIA, EM 12 DE DEZEMBRO 
DE 2019. 
 
 
PROJETO DE LEI Nº 011/2019 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019, DE AUTORIA DO PREFEITO 
MUNICIPAL IONALDO AURÉLIO PRATES, APROVADO PELA CÂMARA MUNICIPAL EM 10 DE 
DEZEMBRO DE 2019, SANCIONADO E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 12 
DE DEZEMBRO DE 2019, LEI ORDINÁRIA Nº 452/2019 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 

 

 


