Lei nº 1.761/15 de 04 de março de 2015.

"Dispõe sobre reajuste do piso salarial do
magistério.”

O Prefeito Municipal,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica reajustado em 13,01% (treze vírgula zero um por cento),
o piso salarial do magistério, vigente para 2015, conforme o artigo 5 º da

Lei Federal nº 11.738/2008.
4º - Esta Lei entra em na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 1º de janeiro de 2015.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de março de
2015.

Fabiano Luiz da Silva
Prefeito Municipal

Maurício Divino de Carvalho
Secretário de Governo, Administração e Planejamento

Mensagem Justificativa
Nerópolis (GO), 25 de agosto de 2014.

Senhor Presidente,
Venho através do presente, à digna presença de V. Exa., para
encaminhar o Projeto de Lei em anexo, que “Altera Lei nº 1.732, de 30 de
maio de 2014 e dá outras providências”, para que esta Augusta Casa de
Leis aprecie a matéria.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

O Ministério da Saúde instituiu o Programa “Mais Médicos”, para que
médicos atuem na Atenção Básica, como uma das estratégias de organização
da Atenção Básica, buscando qualificar e valorizar o trabalho realizado pelas
equipes de atenção básica, ofertando condições de trabalho tanto físicas
quanto financeiras, acesso a informação em serviço, no intuito de que esses
trabalhadores se sintam valorizados e tenham satisfação em realizar a atenção
básica.
Esclareço que o Município, através da Lei nº 1.732, de 30 de maio de
2014, já assegurou a moradia para os médicos participantes do Projeto “Mais
Médicos para o Brasil”.

Entretanto a mencionada Lei Municipal deixou de garantir o auxílio
alimentação aos médicos do Programa “Mais Médicos”, esclarecendo aos
Vereadores, que o Município é responsável por garantir alimentação adequada
e fornecimento de água potável aos médicos participantes do Projeto conforme
a Portaria nº 23, mediante:
I - recurso pecuniário; ou
II - in natura.
Desse modo, visando assegurar a alimentação mediante recurso
pecuniário a esses médicos, estou apresentando o presente Projeto de Lei,
objetivando acrescentar na Lei primitiva, o benefício do auxílio alimentação,
adotando como parâmetro o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Certo de poder contar com a sabedoria dos Nobres Vereadores, conto
com a breve apreciação do Projeto de Lei, que acompanha o presente e espero
ansiosamente que o mesmo seja aprovado por essa Augusta Casa de Leis.
Sem mais para o momento.
Atenciosamente,

FABIANO LUIZ DA SILVA
Prefeito Municipal

