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LEI MUNICIPAL N9 1.827, DE 14 DE ABRIL DE 2.015

"Altera o art. 30, § 29, e 36, § 49 do Plano de 
Cargos e Salaries do Magist^rio - Lei Municipal 
n9 1.608/2011 e Da Outras Providencias".

O Prefeito Municipal de Turmalina, Sr. Zilmar Pinheiro Lopes, faz saber a todos que a 
Camara Municipal, no uso de suas atribuifoes legais, aprovou e Ele sanciona a seguinte
Lei:

Art. I9 O art. 30, § 29 da Lei Municipal n9 1.608/2011, passara a ter a seguinte reda^ao:

§ 29 A revisao de que trata o paragrafo anterior sera correspondente ao Piso 
Salarial do Magist£rio Publico da Educa$ao BSsica previsto na Lei Nacional 
11.738/08, exceto quando esta for menor que o INPC - Indice Nacional de pre^os 
ao Consumidor, elaborado pelo IBGE, acumulado nos doze meses anteriores ao 
ultimo reajuste.

Art. 29 O art. 36, § 49, da Lei 1.608/11, passara a ter a seguinte redafao:

§ 49 - Considera-se cargo complete para os anos finals do ensino fundamental (6e 
ao 99 ano) e ensino medio, a carga horaria de 16 (dezesseis) horas/aula semanal.

Art. 3? O vencimento do magisterio da educagao b^sica no municipio de Turmalina, 
para o ano de 2015, considerada a carga horaria prevista no art. 35 da Lei 1.608/2011, 
e de R$ a.198,64 (urn mil e cento e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Paragrafo unico. Os servidores serao remunerados proporcionalmente a carga horaria 
efetivamente cumprida.

Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao, retroagindo seus efeitos ao 
dia 01 dejaneiro de2015.

Art. 5? Ficam revogadas as disposifdes em contr^rio.

Turmalina, 14 de abril de 2.015. 
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