
LEI MUNICIPAL N° 2.730/12 – DE 22 DE JUNHO DE 2012 

 

“Concede reajustes aos profissionais do Magistério, altera os §§1º 

e 2º, do art. 28, da Lei 2.469/12, e dá outras providências” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu, 

Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte lei: 

 

Art. 1º - Fica concedido aos profissionais do magistério, reajuste de seus 

vencimentos básicos ou proventos, em 22,22% (vinte e dois vírgula vinte e dois 

por cento), nos termos da Lei Federal 11.738/08, sendo que este índice será 

dividido entre os meses de maio a dezembro de 2012, na seguinte proporção: 

 

I - na folha do mês de maio, com incidência de 5,56% (cinco vírgula 

cinquenta e seis por cento); 

II - o índice de 16,66% (dezesseis vígurla sessenta e seis por cento) 

restante será pago nas folhas correspondentes aos meses de junho a 

dezembro de 2012, na proporção de 2,38% (dois vírgula trinta e oito por 

cento) ao mês, cumulativos. 

 

Art. 2º - Os §§ 1º e 2º da Lei 2.469/07 passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“§1º - Nenhum professor receberá, a título de vencimento, importância inferior 

ao piso nacional fixado pela Lei Federal nº 11.738/08”.        

“§2º - A atualização do vencimento básico dos profissionais do magistério em 

início de carreira será o valor divulgado pelo Governo Federal, anualmente, em 

cumprimento ao que determina o art. 5º, da Lei Federal nº 11.738/08”. 

 



Art. 3º - Aos proventos dos aposentados e pensionistas do magistério aplica-se 

o mesmo índice de que trata o artigo 1º desta Lei, conforme preceitua o §8º, do 

art. 40, da Constituição Federal. 

 

Art. 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, 

especiais ou suplementares, nos termos da lei 4.320/64, com a consequente 

inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, se 

necessário, para fazer face às despesas decorrentes desta lei. 

 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos ao dia 1º de maio de 2012. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos 

vinte e dois dias do mês de junho do ano dois mil e doze (22/06/2012). 

 

 

 

 

SABURO HAYASAKI 

Prefeito Municipal em Exercício 
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