ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LnII.472, DE 2 DE MARÇO DE 2015.

do
Dispõe sobre reajustesalarialdos professores
Municípiode SãoGonçalodo Amarante,e dá outras
orovidências.

O PREFEITO MUNICIPAL

DE SAO GONÇALO DO AMARANTEIRN' no

uso de sua atribuição legal previstano art. 45, $1', IV, da Lei Orgânicado Município,
FAZ SABER que a CâmaraMunicipal aprovou e ele sancionaa seguintelei:
Art, 1'. Fica definido um reajustede 13,01%(treze, zero hum por cento) no
vencimento base dos Professsoresdo magistério público da educação básica do
Município de São Gonçalo do Amarante, em consonânciacom o que preceituaa Lei
Federal11.738/08.
$1o. Serão beneficiados com essereajuste os professoresem exercício de suas
atividadespedagógicas.
$2o. O reajuste definido no artigo 1o desta Lei será extensivo a todas as
aposentadoriase pensõesdos profissionaisdo magistério público da educaçãobásica,
Professoraposentadonível médio-P1 e Professoraposentadonível superior-Nl, que
teúam seusproventos e pensõespagospelo Instituto de Previdênciado Município de
SãoGonçalodo Amarante-IPREV, conformepreceituaa Lei ComplementarMunicipal
53109e o art. 7oda EmendaConstitucionalno41.
Ãrt. 2". Fica o Poder Executivo autorizadoa atualizar,nos termos do artigo 1oda
presenteLei, as tabelas de remuneraçãodos professorescontempladoscom o reajuste
mencionado.

s/n,CenÍo, CEP59.290-000
Av. AldxandreCavalcanti,
Eletrônico: www.saogoncalo.rn.gov.br

ESTADODO RJOGRANDEDO NORTE
MUNICÍPIODE SÂOGONÇALODO AMARANTE

Aú. 3'. Esta Lei entÍará em vigor na data de sua publicação, com efeitos
jurídicos inerentesa 2 dejaneiro de2015, revogadasas disposiçõescontrárias.
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