
LEI N° 3412014 	 Mucambo, 30 de Abril de 2014. 

SOBRE O REAJUSTE DO 
ÍSALAFIAL PARA OS 
1044I5 DO MAdISTÉRIO 
¶DA'EbUCAÇÀO BÁSICA DO 
Ó DE MUCAMBO, E DÁ 
PROVIDENCIAS. 

ON 4FEIT!rUNlC AL 	 uso de suas 
legai e 40 gt Lt Cdllr1Tt Municipal 

eu 	a se uirite Ip 	(rj  rtr'v 
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dCmistéiid público qa uçãotàsiõrsFá iaLIadeïfi 8732% (5110, 
vírgula trinta e dis p0? cento» sobre 8 encimén'to báiço, pàr.q o anq de 1 	 ,,1- V- 	'4 
2014, para uma l  jorn da «4lsemà9is, p'4r 	s\profisp?pisl 5am 
formação, minimarno-nivef médio, na modalidade Normal, prevista no ad. 62 
da Lei n°  9.394. de 20 de dezembro de 1996, que eiabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional. 

Parágrafo Único. O reajuste somente srá concedido para os 
profissionais do magistério que recebem o piso salárial do magistério mínimo 
no município de Mucambo, estabelecido pela Lei Fderal n° 11.738/2008, de 
16 de julho de 2008 e as definições do Ministério da Educação - MEC. 

Art. 30  A partir de 2015 os reajustes e aunentos fixados na forma 
do art. 10  serão estabelecidos pelo Poder Executivo,'por meio de Decreto, nos 
termos do percentual determinado pelo Ministério-da Educação. 

Art. 40. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à 
conta das dotações orçamentárias do Município, espécialmente. do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - FUNDEB, já observado; os limites definidos na 
Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 
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Art. 50. Os efeitos financeiros desta Lei Municipal terão como data-
base o dia 2 de janeiro do corrente ano. 

Art. 60. Esta Lbi entra em vigor na Ma de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

	

PAÇO DA PREFEITURA MUI.Çk 	MUCAMBO, em 30 de 
abril de 2014. 	 -' 
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