PROJETO DE LEI Nº 004/2016, DE 17 DE JANEIRO DE 2017.

AUTORIZA A CONCESSÃO DE REVISÃO DOS
VENCIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DO
MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, a conceder 7,68% (sete vírgula
sessenta e oito por cento) de revisão nos vencimentos dos profissionais do magistério do município,
extensivo ao mês de janeiro de 2017.
Parágrafo Único - Este reajuste está desvinculado dos demais servidores do quadro
geral, de acordo com a Lei 2.214/2011.
Art. 2º - O reajuste dos profissionais do Magistério instituído por esta Lei é para
adequação ao piso salarial dos profissionais do Magistério em cumprimento a determinação federal.
Art. 3° - A revisão de que tratam esta lei está prevista na Lei de Diretrizes
Orçamentárias 2017 e tem cobertura orçamentária na Lei Orçamentária 2017.
Art. 4º - A despesa decorrente desta lei será suportada pela dotação orçamentária da
Secretaria Municipal da Educação.
Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
data de 01 de janeiro de 2017.
Gabinete do Prefeito de Cândido Godói/ RS, em...
Visto dia 17/01/2017

Valdi Luis Goldschmidt
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

O presente projeto ora encaminhado a esta Casa Legislativa, visa conceder reajuste aos
professores do Município de acordo com a Lei Municipal 2.214/2011, que dispõe da regulamentação
do piso salarial para os profissionais do Magistério de acordo determinação a Lei Federal 11.738/2008.
O percentual de reajuste segue a adequação do piso salarial nacional para classe do
magistério previsto para 2017.
Como no Município de Cândido Godói, foi fixado o mês de janeiro como o mês de
referência para a revisão anual, o Poder Executivo está por cumprir a norma constitucional e
infraconstitucional de encaminhar o presente projeto de lei.
Em relação ao cumprimento da Lei Complementar nº 101/2000 informamos que este
reajuste está previsto na LDO e Lei Orçamentária 2017.
Sem mais, desde já esperamos a aprovação unânime deste Projeto de Lei.
Atenciosamente,

Valdi Luis Goldschmidt
Prefeito Municipal

