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Projeto de Lei n..001/20t1.

Ementa: ,Cria a Lei que
atuatiza

o valor do piso
salariar dos professores
municipais efetivos, em
observ,ncia ao

estabelecido na Lei
Federar 11,3g/200g, que
consiste na
RegulamentagS0 da
arinea "e" do inciso
,r do caput do art.

do Ato das Disposig6es Constitucionais
instituir o piso sarariar profissionar

⌒

60

Transit6rias, para

nacionar para

os

profissionais do magist6rio
pribrico da educagS0
bSsica, de que
trata o art. 6e da aludida
norma e dd outras provid6ncias.,,

O PREFEITO CONSTTTUCIONAL
DO MUNICIPIO Or VERTENTES,
EsrADo FEDERADo DE PERNAMBUCo'
no uso de suas atribuig6es regais
conferidas

pela Lei org6nica Municipal
e em especiar com suped6neo
no art.60 da norma
antedita'
envia para apreciagS0 do poder
Legisrativo o seguinte:

⌒

CAPITULO

DtsPostE0ES

I

GERATS

Art' r'e' Este projeto de Lei disp6e
sobre a atuarizagS0 do piso

salarial dos professores, que
serd reajustado em7,64%(sete
virgura sessenta e quatro

por cento) sobre o varor
antes aferido, em consonSncia
com as disposig6es do
Minist6rio

da EducagS' e com a Lei 11.73 g/zoog,passando
ao varor de Rs: 2.2gg,go
(dois mil duzentos e noventa
e oito reais e oitenta centavos), para
os professores
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efetivos que cumpram a jornada de trabalho mensal de 200 (duzentas) horas/aulas e
RS: r.724,09 (um setecentos

e vinte e quatro reais e nove

centavos), para os

professores efetivos que cumpram a jornada de trabalho mensal de 150 (cento e
cinquenta) horas/aulas.

Art. 2" - Para fins de adimplemento do piso salarial estatuido no
artigo anterior, retroagiram ao m6s de janeiro do ano de2017, os respectivos valores
que ser6o pagos juntamente com respectivo sal6rio.

Art. 3"- As despesas decorrentes desta Lei correrio por conta
de dotag6es orgamentdrias pr6prias da Secretaria Municipal de Educagio.
⌒

Art. 4e. Aplica-se, no que couber, a Lei Federal n.e 11.738/ZOO8,
bem como o disposto na Lei Municipal n.s 70812007, alterando o art. 1e das Leis n.es
797

/20L3,806/2014, 8L6/20t5 e 8t8,/20t6, com

as alterag6es ora procedidas.

Art. 5e. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo,
revogando-se as disposig6es em contrdrio.
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