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Mensagem n.0 04/2018. Vertentes-PE, aos 13 dias de Margo de 2018.

Senhores Membros da Cimara Municipa! de Vertentes-PE,

Apraz-me encaminhar d apreciagdo dessa Augusta Casa Legislativa, o

incluso Projeto

de Lei n.o 0412018,

que

lnformo a Vossas Excel0ncias, a titulo de esclarecimento, que o Referido
Projeto de Lei e justificado pelo desdobramento da legislagSo federal, lei n.0 11.738 de 16 de
julho de 2008, que criou o Piso Salarial Nacionaldo Magist6rio, bem como em fungSo de nossas
Leis Municipais n.o 72512008, de 25 de setembro de 2008, Plano de Carreira dos Profissionais do
Magist6rio,

e n.o 77212012, de 23 de abril de 2012 e alteram as Leis

816/2015, 818/2016, 85112017

vencimentos

e

e

n.o 79712013,80612014,

85612017, respons5vel pela institucionalizagSo das tabelas de

enquadramento dos professores efetivos da rede municipal, sendo mais um

passo em direg6o d merecida valorizagSo dessa honrosa categoria,
Necess6rio ressaltar que a proposta prev6 a majoraqSo dos vencimentos
b6sicos e ter6 efeito financeiro retroativo ao m6s de janeiro a ser quitado a partir da folha de
pagamento do m6s de margo 2018.

Aproveitamos

a

oportunidade para reiterar as Vossas Exceldncias os

protestos de elevado aprego.
, 13 de margo de 2018.

OIS YER?ET{rES
lRgmero Leaf lFereira
-cerefe i t o C ons t it u c i o na [-
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Proieto de Lei n." o4/2o18.

Ementa: "Cria a Lei que reajusta o sal6rio dos

professores municipais efetivos,

em

observAncia

ao

estabelecido na Lei Federal LL.73B/2008, que consiste na
Regulamentag5o da alfnea "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 bdsica, de que trata o art. 6e da
aludida norma e dd outras provid6ncias."

O

PREFEITO CONSTITUCIONAL

DO MUNICiPIO DE

VERTENTES, ESTADO FEDERADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuigOes

Iegais conferidas pela Lei OrgAnica Municipal e em especial com supedAneo no

art.60 da norma antedita, envia para apreciagio do Poder Legislativo o seguinte:

CAPITULO I

DISPOSICOES GERAIS

Art. 14. Ficam reajustado no percentual de
virgula oitenta

e

6,8L0/o (seis

um por cento) os sal6rios dos professores da rede municipal de

ensino.

Art.2" - O reajuste referendado no artigo 1q desta Lei, aplicase para todos os professores efetivos,

indistintamente.

Art. 3o - 0 reajuste concedido por este Diploma Legal tem
efeito retroativo a 1e de janeiro do ano em curso.
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Art. 4o- As despesas decorrentes desta Lei correrio por
conta de dotag6es orgamentdrias pr6prias da Secretaria Municipal de Educa96o.

Art. 54. Aplica-se, no que couber, a Lei Federal n'q
Lt.7gB1ZO0B, bem como o disposto na Lei Municipal n.e 708/2007, alterando o art.

1s das Leis n.es 797 /20t3, BO6l2Ot4, 8t6/2015, BLB/20|6, B51-/20L7 e
856l2OL7, com as alterag6es ora procedidas.

Art. 6e. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagio,
revogando-se as disposi96es em contririo.
13 de Margo de 20 18.
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