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LEI Nº221/ 2018                           Cocal de Telha-PI, 03 de abril de 2018. 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a reajustar o 

vencimento dos profissionais do Magistério Público da 

Educação Básica do Município de Cocal de Telha-PI de 

acordo com o piso nacional e a reajustar o vencimento dos 

demais servidores da educação que se encontram abaixo do 

salário mínimo vigente e dá outras providências.” 

A PREFEITA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA, Estado do Piauí, no uso de 

suas atribuições que lhes são conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei 

Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

 

Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder reajuste no percentual de 

6,81%, incidente sobre o vencimento dos profissionais do Magistério Público da Educação 

Básica do Município de Cocal de Telha-PI, estabelecendo-se como referência o vencimento de 

R$ 2.701,48 (dois mil setecentos e um reais e quarenta e oito centavos) para uma carga horária 

de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos do Anexo I (primeiro) da presente Lei. 

 

Parágrafo primeiro- O vencimento previsto no caput do art. 1º obedece ao piso nacional 

previsto no art. 2º e fora atualizado nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 11.738, de 16 de 

julho de 2008, que regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para 

os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. 

 

Parágrafo segundo- O reajuste incidirá apenas sobre o vencimento, não se aplicando às demais 

vantagens pecuniárias.  

 

Art. 2º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a reajustar o vencimento pago aos demais 

servidores públicos municipais da educação, nos termos do anexo II (segundo) da presente Lei. 

 

Art. 3º- As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor no data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos 

para janeiro/2018, revogando-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Cocal de Telha-PI, 03 de abril de 2018. 

 

Publique-se e Cumpra-se. 

ANA CÉLIA DA COSTA SILVA 

Prefeita Municipal 

 

Numerada e publicada a Lei, aos 03 (três) dias do mês de abril do ano de 2018(dois mil e 

dezoito). 

 

IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Administração e Planejamento 
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