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Rua Raimunda Mendes de Queiroz, nº 306 – Bairro Vila Nova, CEP 68.658-000 

Aurora do Pará- PA 

 

Lei Municipal nº 370, de 30 de março de 2022. 

 

Concede reajuste salarial de 11,00% (onze por 

cento) ao piso salarial dos professores da rede 

pública municipal de Aurora do Pará - PA e dá 

outras providências. 

Após a deliberação e aprovação da Câmara Municipal de Vereadores, a Prefeita 

Municipal de Aurora Do Pará – PA, Exma. Sra. Dra. Vanessa Gusmão Miranda, no uso das 

suas atribuições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal e na Constituição Federal de 1988 

faz saber que foi sancionada, promulgada e publicada a seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica estabelecido o reajuste salarial de 11,00% (onze por cento) ao piso salarial 

dos professores da rede pública municipal de Aurora do Pará – PA, a ser aplicado no exercício 

financeiro de 2022. 

Parágrafo Único. O Poder Executivo municipal fica autorizado a realizar a conversão 

do percentual acima descrito em valores nominais, que deverão ser acrescidos no 

vencimento-base dos professores da rede pública municipal de Aurora do Pará – PA. 

Art. 2º. As despesas decorrentes das concessões prevista nesta lei, correrão por conta 

do orçamento anual do município de Aurora do Pará – PA, ficando desde já o Poder 

Executivo autorizado a proceder as suplementações orçamentárias de até 30% (trinta por 

cento), caso assim seja necessário. 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo-se seus efeitos 

a partir de 1º de Janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário. 

Parágrafo Único. O adimplemento das parcelas dos meses de janeiro e fevereiro de 

2022  de que trata o reajuste concedido por este Lei está adstrito à disponibilidade financeiro-

orçamentária do município, ficando o Poder Executivo autorizado a realizá-lo em até 07 

(sete) parcelas a serem executadas única e exclusivamente durante o decurso do presente 

exercício financeiro de 2022. 

 

Registre-se e Publique-se 

 

Gabinete da Prefeita 

Aurora do Pará – PA, 30 de março de 2022. 

 

 

 

VANESSA GUSMÃO MIRANDA 

Prefeita Municipal de Aurora do Pará - PA 
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