
Lei n° 834 de■ 3 de maio de 2016

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

piso salarial dos professores municipais efetivos, em

observancia ao estabelecido na Lei Federal

11.73A/200A, que consiste na Regulamentaqao da

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

Disposigoes Constitucionais Transitorias, para

instituir o piso salarial profissional nacional para os

profissionais do magist6rio ptblico da educaqeo

basica, de que trata o art.60 da aludida noama e de

outras providencias."

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE

VERTENTES, ESTADO FEDERADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuig6es legais

conferidas pela Lei Organica Municipal e em especial com supedaneo no art.60 da norma

antedita, faz saber que a Camara Municipal de Vereadores aprovou, e ele sanciona a

seguinte Lei:

CAPITULO I

DlSPOSIcOES GERAIS

Art. 1e. Este Projeto de Lei disp6e sobre a atualizaqao do piso

salarial dos professores, que sera reajustado efi 11',360/0 [onze virgula trinta e seis por

cento) sobre o valor antes aferido, em consonancia com as disposiq6es do Minist6rio da

Educagao e com a Lei 17.738/2008, passando ao valor de R* 2.'135,64 [dois mil cento e
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trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), para os professores efetivos que

cumpram a jo.nada de t.abalho mensal de 200 [duzentas) horas/aulas e R$: 1 601,72 [um

seiscentos e um reais e setenta e dois centavos), pam os professores efetivos que

cumpmm a jornada de trabalho mensalde 150 (duzentas) horas/aulas.

Art. 2'- Fica, reajustado em 11,36010 (onze virgula trinta e seis por

cento) os salrrios dos professores efetivos do magist6rio que recebem vencimentos

superiores ao piso salarial referendado no artigo 1e desta Lei

Art.3''Para fins de adimplemento do Piso Salarial estatuldo no

artigo anterior, retroagiram ao mes de janeiro do ano de 2016, os respectivos valores que

sereo pagos iuntamente com respectivo saliirio.

Art.4"_ As despesas decorrentes desta Lei correrao por conta de

dotag6es or9amentarias p16prias da Secretaria Municipal de Educaqao'

ArL 50. Aplica'se, no que couber, a Lei Federal ne L1'738/2008'

bem como o disposto na Lei Municipal n-a 708/2007, alterando o art 10 das Leis nes

7g7|ZOB,A06/2014 e 816/2015, com as alterag6es ora procedidas

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

revogando-se as disposig6es em contrerio.

te do Prefeito,l3 de maio de 2016.

Rua Dr. Emldio Cavalcanti, na 97 - Cenffo - Vertentes - PE

CEP 55.770-000 - Fone 81.3734,1156 - CNPJ 10.296.887/0001'60
P{gina2 de 2


