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EMENTA: Oispôe sobre o instituiçoo do piso
soloriol poro os profissionois do educoçôo
bósico do Município de Vertenie do Lério, e
dó ouiros providêncios.

EITA DO MUNICíPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, NO USO dE SUOS

foz sober que ô Cômoro Municipol de Vereddores,
iono o presente Lei:

iu-olt 'i)lill

A PREF

otribuições legois,
oprovou e eu sonc

Arl. 'lo. - O piso soloriol profissionol dos integrontes do Plono de
Correiro do Mogistério Público Municipol seró de R$ 950,00 (novecentos e
cinqüento reois) mensois poro o jornodo de trobolho de 40 (quorenlo) horos
semonois, correspondendo o 200(duzenlos) horos mensois.

§ Io O volor do piso soloriol profissionol do mogistério público municipol
poro os demois jornodos de trobolho seró proporcionol oo volor estobelecido
no copui deste ortigo.

§ 2" O volor do piso soloriol profissionol compreende vontogens
pecuniorios, pogos o quolquer título.

§ 3o Os membros do mogistério, cujos vencimentos nõo otingirem o
volor estobelecido no copuÍ, terôo direito, quondo couber, à porcelo
completivo individuol sobre o quol nõo incidiró quoisquer vontogens,
correspondentes o diferenço o menor, opurodo entre o remuneroçôo bruto
e o volor do piso oro fixodo.

§ 4o Poro fins de fixoçôo do quonlum do porcelo completivo individuol
serôo excluídos os quontios mensois percebidos o título de ojudo de custo e
diórios, solório fomílio e obono fomílio e terço pelo gozo de férios.

§ 5o Por profissionois do mogistério público do educoçoo bósico
entendem-se oqueles que desempenhom os otividodes de docêncio ou os
de suporte pedogógico ô docêncio, isto é, direçõo ou odministroçõo,
plonejomento, inspeçôo, supervisôo, orienioçôo e coordenoçôo
educocionois, exercidos no ômbito dos unidodes escolores de educoçoo
bósico, em suos diversos etopos e modolidodes, com o formoçõo mínimo
determinodo pelo legisloçôo fe erol de diretrizes e boses do educoçÕo
n ociono I
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Arl. 2o O volor de que troto o ort. Io desto Lei possoró o vigoror o portir

de lo de joneiro de 2009, e suo integrolizoçoo, como vencimenlo iniciol dos
Correiros dos profissionois do educoçõo bósico público, seró feito de formo
progressivo e proporcionol, observodo o seguinte:

| - o poriir de lo de joneiro de 2009, ocréscimo de 2/3 (dois terços) do
diferenço entre o volor do piso soloriol bose do profissionol, e o efetivomente
recebido pelo mesmo, somondo-se lodos os quontios recebidos, excluindo-
se os conlidos no § 4o do ortigo onlerior.

ll - o integrolizoçôo do volor de que Íroto o ort. lo desto Lei, dor-se-o o
portir de lo de joneiro de 2010, com o ocréscimo do diferenÇo
remonescente.

Art. 3o O piso soloriol profissionol nocionol do mogistério público do
educoçôo bósico seró otuolizqdo, qnuolmente, no mês de joneiro, o portir
do ono de 2009.

Porógrofo único. A otuolizoçõo de que troto o coput deste ortigo seró
colculodo utilizondo-se o mesmo percentuol de crescimento do volor onuol
mínimo por oluno referente oos onos iniciqis do ensino fundomentol urbqno,
definido nocionolmente. nos termos do Lei no 11 .494, de 20 de junho de 2007 .

Art. 40 - Esto Lei retroogiró seus efeitos o lo de joneiro de 2009

Gobinete do Prefeito de Vertente do Lério,0B de moio de 2009.
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Porógrofo único - Até 3l de dezembro de 2009, odmilir-se-ó que o piso
soloriol profissionol compreendo vontogens pecuniórios, pqgos o quolquer
título, nos cosos em que o oplicoçôo do disposto neste ortigo resulte em volor
inferior oo de que troto o ort. lo desto Lei, sendo resguordodos os vontogens
doqueles que percebom volores ocimo do referido nesto Lei.


