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鋏
Pro,eto de Lei n.°

S

015/2017.

Ementa: "Cria a Lei que reajusta o sal6rio dos
professores municipais efetivos, em observAncia ao
estabelecido na Lei Federal 1,f.Z38/2008, que consiste na
RegulamentagAo da alinea "e" do inciso

III do caput do art.

60 do Ato das Disposig6es Constitucionais Transit6rias, para

instituir aumento salarial profissional do magist6rio priblico
municipal da educagio b6sica, de que trata o art. 6q da

⌒

aludida norma e dd outras providOncias."

O PREFEITO CoNSTITUCIONAL DO MUNICIPIo DE
VERTENTES,ESTADO FEDERADO DE PERNAMBUCO′

no uso de suas atribui96es

legais cOnferidas pela Lei Organica Municipal e em especial com supedaneo n。
art.60 da norma antedita′ envia para aprecia95o dO POder Legislativ0 0 seguinte:

CAPTTULO I
⌒

DISPOSIEOES GERAIS

Art. 14. Ficam reajustado no percentual de

7,640/o (sete

vfrgula sessenta e quatro por cento) os saldrios dos professores da rede municipal
de ensino.

Art.z" - o reajuste referendado no artigo
se para todos os professores,

1q desta Lei, aplica-

indistintamente.

Art. 3" - O reajuste concedido por este Diploma
efeito retroativo a 1a de janeiro do ano em curso.
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Art. 4o- As despesas decorrentes desta Lei correrio por
conta de dotag6es orgamentdrias p16prias da Secretaria Municipal de EducagSo.

Art. 5s. Aplica-se, no que couber, a Lei Federal n.a
1'1.738/2008, bem como o disposto na Lei Municipal n.e 708/2007, alterando o art.
1a das Leis n.as 797

/2013,806/20i.4, 81.6/201s, 81,8/201.6 e gst/2017, com

as

alterag6es ora procedidas.

Art. 64. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagio,
revogando-se as disposigOes em contr6ri
Gabinete do

P

o da Cidade

ntes-PE, 02

Setembro de 2017.
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