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Lei nº. 1744 de 27 de Janeiro de 2012.

“Concede Revisão Geral  Anual  aos
Profissionais  do  Magistério  Público
da Educação Básica Municipal”.

Anderson Weber,  Vice - Prefeito Municipal de Formigueiro, no uso do Cargo de
Prefeito Municipal em exercício, faz saber cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do
Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica concedida 5,8% (cinco pontos e oito décimos percentuais) a título de
reposição  salarial  aos  profissionais  do  magistério  público  da  educação  básica  do
município.

Art. 2º Em decorrência da presente Lei, o Padrão Referencial estabelecido pelo §
1º do art. 44 da Lei n.º 1.215, 05/04/2004 é fixado em R$-629,51 (seiscentos e vinte e
nove reais e cinqüenta e um centavos) a partir de 1º de janeiro de 2012.

Art.  3º  As  despesas  resultantes  desta  Lei  correrão  por  conta  de  dotações
específicas do orçamento da Secretaria da Educação, Cultura, Desportos e Eventos.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Formigueiro, 27 de Janeiro de 2012.

   Anderson Weber
Vice - Prefeito Municipal em Exercício

Registre-se e publique-se.

  Secretário da Administração



Referente ao Projeto de Lei nº 05/2012 

JUSTIFICATIVA

Justifica-se este projeto de lei,  em razão da Lei n.º 1.739, de 27/12/2011 - que
concedeu a revisão geral  anual  aos servidores - alterou apenas o Padrão Referencial
prevista na Lei 701/94, que estabeleceu o plano de carreira dos servidores.

O padrão referencial  dos profissionais do  magistério,  pela legislação vigente,  é
diferente dos demais, estando fixado no Plano de Carreira específico dos profissionais do
magistério, ou seja, na Lei 1.215/2004.

Atualmente,  o  valor  do  padrão  referencial  desta  categoria  é  de  R$-595,00.
Aplicando-se  o  mesmo índice  concedido  aos  demais  servidores,  passará,  a  partir  de
janeiro de 2012, a ser de R$-629,51.

.

Formigueiro, 27 de Janeiro de 2012.

   Anderson Weber
                                         Vice - Prefeito Municipal em Exercício


