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Prefeitura Municipal de
Morpará publica:
x Lei nº 276, de 17 de junho de 2019- Concede reajuste de vencimentos
aos servidores municipais ocupantes de cargos de professor, para o fim
específico de adequação ao piso salarial profissional nacional dos
profissionais do magistério público da educação básica, nos termos em
que preceitua a Lei Federal nº 11.738/2008 e dá outras providências.
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LEI Nº 276, DE 17 DE JUNHO DE 2019.
“Concede reajuste de vencimentos aos servidores
municipais ocupantes de cargos de professor, para o
fim específico de adequação ao piso salarial profissional
nacional dos profissionais do magistério público da
educação básica, nos termos em que preceitua a Lei
Federal nº 11.738/2008 e dá outras providências.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE MORPARÁ, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder reajuste dos
vencimentos dos professores do quadro do Magistério Público Municipal da
Educação Básica, a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2019, no percentual de
4,17% (quatro inteiros e dezessete centésimo por cento), nos termos do quanto
anunciado pelo Ministério da Educação e Cultura.
Art. 2º - A revisão geral a que refere o artigo 1o desta Lei, está previsto na Lei
Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008 e no parágrafo único da Lei Municipal
n° 162/2010, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos e Carreira da
Rede Pública Municipal de Ensino de Morpará.
Art. 3º. Para cobertura das despesas decorrentes da reposição salarial o chefe
do Poder Executivo poderá abrir créditos adicionais de natureza especial ou
suplementar nos valores e dotações necessárias, nos moldes da Lei Federal
4.320/64, bem como considerar incluída na LDO, LOA e PPA.
Art. 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 1º (primeiro) de janeiro de 2019, revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito de Morpará, em 17 de junho de 2019.
SIRLEY NOVAES BARRETO
Prefeito de Morpará
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