Mensagem nJ 00/U20'16. Vertsntes.PE, aos 14 dia3 de Abril de

Senhores MombrG da Camara Municipal do

ml6.

Ve entes.PE,

Apraz-me encaminhar a apreciagao dessa Augusta Casa Legislativa, o
inciuso Pro./elo de Lei que REA,USIA O PISO
E DA

S

LARIAL DoS PRoFESSORES

It

t{tCtPAIs,

CI'IRAS PROVIDE CAS.
lnformo a Vossas ExcelCncias, a titulo de esclarecimento, que o Referido

Poeto de Lei 6 justificado pelo desdobramento da legislagao federal, lei n.0 11.738 de 16 de
julho de 2008, que criou o Piso Salarial Nacionaldo Magisterio, bem como em fun9ao de nossas
Leis lllunicipais n.0 72512008, de 25 de setembro de 2008, Plano de Caneira dos profissionais do
Magisterio,

e

n.o 77212012, de 23 de abril de 2012 e atteram as Leis n." 797/2013, 806/2014,

816/2015, respons6vel pela institucionaliza€o das tabelas de vencimenlos e enquadramenlo
dos professores da rede municipal, sendo mais um passo em diregAo a merecida valorizageo
dessa honrosa categoria.

Necessaio ressaltar que a proposla prev6 a majoragao dos vencimentos
b6sims e tera efeilo financeiro relroativo ao mes de janeiro a ser quitado a partir da folha de
pagamento do mes de Abril 2016, cumpindo-se assim a Lei do piso nesta l\.,lunicipalidade.

Aproveitamos

a

oportunidade para reiterar as Vossas ExcelCncias os

protesfos de elevado aprego.
Gab nete dO P

deヽ/edentes‐ PE,14 de Ab百 lde 2016
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Proieto de Lei n.'004/2016.

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/20Oa, que consiste na Regulamentagao da
alinea "e" do inciso Ill do caput do arL 60 do Ato das

Disposig6es Constitucionais Transit6rias, para

instioir o piso salarial profissional nacional para
profissionais

do

os

magist6rio priblico da educagao

basica, de que trata o arL 6a da aludida nodna e d6

outras provid6ncias."

O

PREFIITO CONSTITUCIONAL

DO

MUNICiPIO

DE

VERTENTES, ESTADO FEDEMDO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuigoes legais

conferidas pela Lei Organica Municipal e em especial com supedeneo no art.6O da norma
antedita, envia para apreciagao do Poder Legislativo o seguinte:

CAPiTULO I

DISPOSICOES GERAIS

ArL 1e. Este projeto de Lei disp6e sobre a atualiza9eo do piso
salarial dos professores, que sere reaiustado em 11,3644 (onze vlrgula trinta e seis por
cento) sobre o valor antes aferido, em consonancia com as disposigdes do Minist6rio da
Educatao e com a Lei 11.734/2008, passando ao valor de R$: 2.135,64 fdois mil cento e
trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), para os professores efetivos que
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屁豚
cumpram a iornada de trabalho mensal de 200 (duzentas) horas/aulas e R$: 1.601,72 (um
seiscentos

e um reais e setenta e dois centavos), para os professotes efetivos

que

cumpram a jornada de trabalho mensal de 150 (duzentas) horas/aulas.

Art 2'-

Fica, reaiustado em 11,36yo (onze virgula

ftinta

e sers

por

cento) os salerios dos professores efetivos do magist6rio que recebem vencimentos
superiores ao piso salarialreferendado no artigo 1e desta Lei.

Art.3'-

Para fins de adimplemento do Piso Salarial estatuido no

artigo anterior, retroagiram ao mes de janeiro do ano de 2016, os respectivos valores que
sereo pagos juntamente com respectivo salerio.

Art. 40- As despesas decorrentes desta Lei correreo por conta de
dotaE6es orgament rias pr6prias da Secretaria Municipal de Educagao.

Art.

5e. Aplica-se,

no que couber, a Lei Federal n.p 11.738/2008,

bem como o disposto na Lei Municipal n.e 7OA/2O07, alterando o
797

/2013, A06 /2014

e

816/2015, com

as

art

1p das Leis n.es

alteratoes ora procedidas.

ArL 60. Esta Lei entra em viSor na data de sua

publicageo,

revogando-se as disposigies em co
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