
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

GABINETE DO PREFEITO 
LEI COMPLEMENTAR Nº 021, DE 30 DE MAIO DE 2017.

Autoriza o reajuste salarial aos professores e
especialistas da educação do Município de Campo
Redondo, e dá outras providências.

 
O POVO DA CIDADE DE CAMPO REDONDO, por seus
representantes aprovou e EU, em seu nome, nos termos da Lei
Orgânica Municipal, SANCIONO a seguinte LEI
COMPLEMENTAR:
 
Art. 1° O vencimento básico da carreira dos profissionais do
magistério municipal será reajustado em 02 (duas) parcelas neste ano,
nos valores das tabelas constantes do ANEXO I, parte integrante da
presente Lei, nos seguintes percentuais e datas:
I – 10,00% (dez por cento), a partir de 1º de maio de 2017;
II – 5% (cinco por cento), a partir de 1º de setembro de 2017;
III – 3,64% (três vírgula sessenta e quatro por cento), a partir de 1º de
dezembro de 2017;
 
Art. 2° O Poder Executivo fica autorizado a utilizar recursos
orçamentários e financeiros alocados ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação, através da sua cota-parte 60%, para fazer
face ao pagamento das obrigações assumidas por esta Lei.
 
§1º Havendo insuficiência de recursos, fica o Poder Executivo
autorizado a recorrer a cota-parte 40% dos recursos do FUNDEB, bem
como dos recursos do FPM e ICMS, se houver.
§2º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir créditos
orçamentários e suplementares em mais vinte por cento da receita
orçamentária municipal para o ano de 2017.
 
Art. 3º Fica autorizado o Executivo a funcionar o Proeja Municipal
com até 60 turmas e seus respectivos cargos de bolsista educador, de
que trata o disposto no artigo 14, da Lei Municipal nº 396/2013.
 
Art. 4º São criados 06 cargos comissionados de educador
coordenador, com valor remuneratório igual a gratificação de Vice-
Diretor, para coordenar até 10 turmas do programa.
Parágrafo único. O cargo de educador Coordenador ocupado por
funcionário público municipal perceberá o mesmo valor em forma de
gratificação de função.
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 1º de maio de 2017, revogadas às disposições em
contrário.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Redondo, Centro
Administrativo “JOSÉ ALBERANY DE SOUZA”, em 30 de maio de
2017.

 
ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito
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