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LEr N" l.4t6,DE 27 DE FEVERETRODn 2014.
Dispõesobreo reajuste salarial dos professores do
Município de São Gonçalo do Amarante e dá outras
providências.
o PREFETTOMUNTCTPALDE sÃo coNÇALo Do AMARANTE/RN, no
usode suasatribuições
legais,
FAÇO SABERquea CãmaraMunicipalaprovoue eu sancionoa seguintelei:
Art. 1. Fica definido um reajuste de 8,320Á(Oito, trinta e dois por cento) no
vencimentobasedos Professsores
do magistériopúblico da educaçãobásicado município de São
Gonçalodo Amarante,em consonânciacom o que preceituaa Lei Federalno I 1338200g.
$1". Serão beneficiadoscom essereajuste,os professoresem exercício de suas
atividadespedagógicas.
$2'. O reajuste definido no artigo 1o desta Lei será extensivo a todas as
aposentadorias
e pensõesdos profissionaisdo magistériopúblico da educaçãobásica:professor
aposentado nível médio-Pl e Professor aposentado nível superior-Nl, que tenham
seus
proventos e pensõespagos pelo Instituto de Previdência do Município de São
Gonçalo do
Amarante-IPREV, conforme preceitua a Lei Complementarn" 05312009e o artigo 7o da Emenda
Constitucionalno41.
Art-2o. Fica o Poder Executivo autorizadoaatualizar,nos termosdo artigo 1o.da
presente Lei, as tabelas de remuneração dos professores contemplados com o reajuste
mencionado.
Art. 3o. Esta Lei entrarâem vigor na datade sua publicação, com efeitosjurídicos
inerentesa02 de janeirode 2014,revogadasas disposiçõescontrárias.
São Gonçalo do Amarante/RN, 27 de fevereiro de 2014.
193'. da Independênciae 126".da República.
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