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PRoJETo DE LEt Na l! lzozs.

OtSPOt SOENE O P/SO MLJNICIPAL DE MAGISTERIA
oE sÃo PAUL) Do PorENct/RN PARA o EXERCicio
2023 E DA ourRAS PnowoÊNons

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, EStAdO dO RiO

Grande do Norte, no uso da legais e constitucionais, faz saber que a câmara Municipal

aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

AÉ.10-Ficareajustadoeml4'95%(quatorzevírgulanoventaecincopcr
cento), o piso salarial dos profissionais do magistério da educaçáo básica pública co

Municipio'de são Paulo do .Potengi/RN, nos termos da Portaria no 1712023. .o
Ministério da Educação, que homologou o Parecer . 

no

lI2O23ICGVAUD|FOR/SEB/SEB, da Secretaria de Educa@o Básica - SEB'
,

AÉ2o-osgast,osoÍamajoradoscorreráoporcontadosrecursosdoFundo
de Manutenção e Dõsenvolviment,o da Educação Básica e de Valorizaçâo ot's

Profissionais da Educaçáo, atràves da sua cota-parte/FuNDEB 70%'
parágrafo Único - Havendo insuficiência de recursos na fonte financeiÍa

indicada no caput, a administração ceverá alocar outras fontes de receitas para

custeio das despesas ora majoradas.

AÉ.30-ovalordevidoatítulodereajustedosproÍissionaisdomagiste.,o
correspondente ao mês referência de janeiro e íevereiro de 2023, será pago em C4

(quatro) parcelas nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do correni:

ano, juntamente com os vencimentos dos proÍissionais.

Art.40.FicaoExecutivoMunicipalautorizadoaprocedernocoÍrenteano.
com a abertura de novos créditos adicionais orçamentários em mais 14,95% (quatoíz3

vírgula noventa e cinco por cento) das despesas orÇamentárias anuais'

Art. 50 - Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação, retroagindo seus

efeitos a í o de janeiro de 2023, revogando as disposições em contrário'

São Paulo do Poten N, 02 de março de 2

ELLI ARAUJO SOUTO
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MENSAGEM N'OO3/2023.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Servimo-nos deste para convocar essa Casa Legislativa para apreciaçãc
em REGIME DE URG NCIA o Projeto de Lei em anexo que autorizará a elevaçáo cjc

piso salarial do magistério municipal, nos moldes da legislação federal.

Nele se objetiva compatibilizar o piso municipal do magistério, com o

percentual de reajuste estabelecido pelo Governo Federal, por meio da Portaria i"
17l2o23,doMinistériodaEducação,quehomologouoParecei
lt2Oz3lCGVAUDIFOR/SEB/SEB, da Secretaria de Educação Básica - SEB

Assim, encaminha-se o Projeto de Lei, esperando que o mesmo seja

aprovado pelos nobres representantes do povo de São Paulo do Potengi/RN, ccr",'o

medida de valorização dos profissionais da educação de nosso Município

Face ao exposto, na certeza de. contar com o apoio de Vossas Excelêncras
na aprovação da lnclusa propositura, aproveito o ensejo para renovar os protestos re
estima e consideração, subscrevencio-tite,

Atenciosamente,

Êu CELLI ARA o souTo
Pr feito Municipal
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