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Lei n° 816,de 09 delunhO de 2015.

Ementa: "Cria a Lei de que reajusta e atualiza o valor

do piso salarial dos professores municipajs efetivos,

em observancia ao estabelecido na Lei Federal

11.734/200A, que consiste na ReSulamentagao da

alinea "e" do inciso Ill do caput do art.60 do Ato das

Dispostgdes Constitucionats Transtt6rias, para

instituir o piso salarial profissional nacional para os

profissionais do magist6rio priblico da educarao

b6sica, de que trata o art.6e da aludida norma e d6

outras providencias."

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICiPIO DE
VERTENTES, ESTADO FEDERADO DE pERNAMBUCO, no uso de suas atribuiq6es legais
conferidas pela Lej 0r-ganica Municipal e em especial com supedaneo no art.6O da norma
antedita, faz saber que a Camara Municipal de Vereadores aprovou c ele sanclona a

seguinte Leii

CAPiTULO I

DrsPostc0Es GERArS

Art. 1s. Esta Lei disp6e sobre a atualizagio do piso salarial dos

professores, que sere reaiustado em 5olo (cinco por cento) sobre o valor antes aferido, em

consonancia com as disposic6es do Ministdrio da Educaceo e com a Lei 11.na/ZOOg,
passando ao valor de R$:1.917,78 (um mil novecentos e dezessete reais e setenta e oito
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centavosl, para os professores efetivos que cumpram a iomada de trabalho mensal de 200

(duzentas) horas/aulas e R$:1.438,33 [um mil quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e

tres centavos), para os professores efetivos que cumpram a iornada de trabalho mensal de

150 (duzentas) horas/aulas.

Art. 2' - Fica reajustado em 5% (cinco por cento) os salarios dos

professores efetivos do magist6rio que recebem vencimentos superiores ao piso salarial

referendado no artigo 1e desta Lei.

Art.3o - Para hns de adimplemento do Piso Salarial estatuido no

artigo anterior retroagiram ao mes de janeiro de 2015, os respectivos valores que serao

paSos em parcela inica iuntamente com respectivo salerio.

Art.4'- As despesas decorrentes desta Lei correrao por conta de

dotag6es orqamenterias p16prias da Secretaria Municipal de Educagao.

Art.5o. Aplica-se, no que couber, a Lei Federal n.c 11.738/2008,

bem como o disposto na Lei Municipal n.e 70A/20O7. alterando o art. 1a das Leis n.as

797 /2013 e A06 /2014, com as alteraCdes ora procedidas.

Art.64. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaqao,

revogando-se as disposiCOes em contrerio.

binete do PreFeito,09 dejunho de 2015
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