Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Natividade - RJ
Gabinete do Prefeito
Lei nº. 415/2009
Dispõe sobre alteração dos arts. 26 e
30 da Lei nº 233/2002 - Plano de
Carreira e Remuneração do Magistério
Público Municipal de Natividade –
instituindo o piso salarial mínimo dos
profissionais do magistério público da
educação básica.

A Câmara Municipal de Natividade
aprova e o Prefeito Municipal sanciona a
seguinte Lei:

Art. 1 – O art. 26 da Lei 233/2002 passa a ter a seguinte redação:
“Art. 26 - O vencimento inicial do professor da educação básica,
habilitado em nível médio na modalidade normal, não poderá ser
inferior a R$ 4,75 (quatro reais e setenta e cinco centavos) por
hora, observando o seguinte:
§ 1º - O valor de que trata o “caput” deste artigo será implantado
de forma progressiva e proporcional, nos seguintes termos:
I – a partir de 1º de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços)
da diferença entre o valor referido no “caput” deste artigo e o
vencimento inicial do plano de carreira vigente;
a) até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial do
magistério municipal compreenda vantagens pecuniárias, pagas
a qualquer título nos casos em que a aplicação do disposto neste
artigo resulte em valor inferior ao de que trata o art. 26 desta Lei,
sendo resguardadas as vantagens daqueles que percebam
valores acima do valor referido nesta Lei.
II – a integralização do valor de que trata o “caput” deste artigo,
será atualizado conforme o art. 30,e , dar-se-à a partir de 1º de
janeiro de 2010, com o acréscimo da diferença remanescente;
§ 2º - Os critérios de maior qualificação obtidos em cursos de
especialização ou aperfeiçoamento, o tempo de serviço, os
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níveis, a avaliação do desempenho de acordo com o anexo I
desta Lei, serão necessariamente considerados.
§ 3º - Não haverá incorporação de vantagens de cargo em
comissão e da gratificação da avaliação do desempenho ao
vencimento base do professor, quando da passagem à
inatividade.

Art. 2 – O art. 30 da Lei 233/2002 passa a ter a seguinte redação:
Art. 30 - O piso salarial profissional do magistério público da
educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro.
§ 1º - A atualização de que trata o “caput” deste artigo será
calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do
valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do
ensino fundamental, nos termos da Lei 11.494 de 20 de junho de
2007.
§ 2º – A atualização de que trata o parágrafo anterior, será
estabelecida mediante Decreto Municipal.

Art. 3 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a de 02 de janeiro de 2009, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Natividade, 03 de março de 2009.

Marcos Antônio da Silva Toledo
Prefeito Municipal

