
PREFEITl RA Ml NICIPAL DE SANTA MARIA DO PARA 
ESTADO DO PARA 

Decreto Municipal N° 188, de 28 de janeiro de 2019. 

Dispce sobre o Reajuste do Piso 
Salarial dos proflssionais do 
Magisterio Publico Municipal para o 
exerclcio 201 s. 

A Prefeita Municipal de Santa Maria do f>ara, no uso de suas atribuicoes legais 
estabelecidas no lnciso VIII e XXIX do Art.95 da Lei Orqanica Municipal e, 

Considerando o direito dos prefissionals do Maqisterio Publico Munieipal ao piso 
nacional de vencimento salarlal estabelecido na Lei Federal n° 11.738, de 16 de 
julho de 2008, 

Considerando que o reajuste do piso nacional tern come referencia o percentual 
de crescimento do valor anual minima por aluno referente aos anos iniciais do 
ensino fundamental urbano, definido para o ano exercicio, atraves da Portaria 
lnterministerial MEC/MF n° 08 de 29 de novembro de 2017 e n° 06 de 26 de 
dezembro de 2018, cuja variacao em percentual correspondeu a 4, 17%(quatro e 
dezessete centesirnas por cento), 

Decreta: 

Art. 1 ° Fica concedido o reajuste de 4, 1 '1% (quatre e dezessete centesimas por 
cento) sobre os vencimentos base dos profissionais enquadrados nos cargos de 
Professor Nivel I - PE-1, Professor Nivel II - PE-2, Tecnico de Educacao - TE-1, 
constantes da Tabela de Vencimentos dos Servidores em Educacao, Anexo I da 
Lei Municipal n° 311, de 14 de dezembro de 2011. 

Art. 2° Para fins de aplieaeao, o valor do �iso Salarial Municipal para a jornada de 
trabalho de 200 horas mensais, passara a ser de R$ 2.557,73 ( dois mil 
quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e tres centavos), para 150 horas 
mensais passara a ser de R$ 1.918,30 (mil novecentos e dezoito reais e trinta 
centavos) e para 100 horas mensais passara a ser de R$ 1.278,87 (mil duzentos 
e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos) com vigencia a partir de 1 ° de 
janeiro de 2019. 

Art. 3° Este Decreto entra em vi�or na data de sua publlcacae. 

"Palacio Franeisco Paiva", Gablnete do Prefeite M unicipal, Cidade de Santa Maria 
do Para, em 28 de [ane] ode 2019. 
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