
ESTADO DA PARAíBA
cÂmanq, MUNICIPAL DE PARARI

CASA JOSE ACELINO DE QUEIROZ

ÀTOS DO PODER LEGISLATIVO

o PRESIDENTE ne cÂtra.tRA MLINiCIPAL DE PARAIU t'az saber que a
Casã Legislativa aprovou, e, eu, em ra,ão da sançâo tácita, nos temros dos r\ r\1" e 7o,

ambos do art. 43 da Lei Orgânica Municipal, bem como do §3" art. 183 c/c art. t86 do
regimento intemo, PROMULGO a seguinte Lei:

LII §'356/202C

Reajusta vencimentos dos servidores do
quadro do magistério deste municipio e dá
outras provídências.

Art. l" - Os vencimentos dos servidores do quadro do magistério. lotados

do setor da educaçãtl dcste município. serão reajuslados co[soante ao

estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, hxados em reláçâo a carga horária de

no mínimo 30 (trinia) horas semanais.

§l'- O total de horas citado no capul deste artigo será participativo

obsen ando prioritariamente: ?0 (vinte) em sala de aula c 10 (dez) horas

prestadas na execução. planejamento e capacitaçâo em seniços - PROAÇÃO,

§?q O reajuste concedido no caput deste artigo será da ordem de 12,849/o

(doze e oitenta e quatro) por cento sotrre os atuais vencimentos. torlando-se

corno parânretro o atual valor do vencimento de casa sirnbologia.

Art. 2" - Ficam incorporadas aos vencimentos as gratificâções por

titularidade de acordo corr o PCCR do rnunicipio.

Àrt. 3'- Os recursos financeiros desiinados a coberfura das despesas de

que trata o ârtigo anterior serão os oriundos do Fuldo de Desenvolvirnento do

Ensino Básico-FLNDEB ou ouiÍa denominação que seia dada aos valores

transferidos pelo Govemo Federal para o setor da educação dos municfpios.
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Aú. 4o - As despesas de que trata o artigo Io estão representadas na

Llnidade Orçamentária da Educação constantes do orçamento vigente.

Parágrafo Únieo - Independentemente da autorização legislativa

constante da Lei Orçamentária Vigenle. o Poder Executivo poderá suplernentar

as dotaçties do elemento de despesa de pessoal da unidade orçamentária da

educação em percentual de até 20Yo (viote por cento) do valor originalmente

fixado.

Art. 5'- Esta Lei entrará em vigor a partir desta data retroagindo os seus

eftitosjurídicos a 02 de Janeiro de 2020.

Art. óo - Revogam-se as disposições ern contrário.

Paço da Câmara l\,íunici I de Parari PB. l8 de rnaio de 2020
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