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CONSTRUINDO UI\4A NOVA HISTOFIA

LEI N'I.806 DE 2I DE FEVEREIRO DE 20I8.

"orspôt soBRE A REpostÇÂo SALAR|AL, Dos vENctMENTos

Dos sERvlDoRos púnltcos EFETIvoS ATIvos, INATlvos,
pENSIoNlsrAS E CoNTRATADoS DA EDUcAÇÃo-

ExcLUSTvAMENTE Ao MAcrsrÉnto, oo poDER ExECUTlvo

MUNICtpAL DE JActARÁ - Mt e oÁ ournes pnovtoÊncles"

O PleÍcito NÍunicipal de Jaciara-MT. ABDULJABAR CALVIN MAHAMMAD, no uso de suas atribuiçõcs legais.

F-AZ SAIIER quc a Câmara Municipal de vereadorcs. aprovou a seguinte Lei:

Art. l'. Irica concedido a reposição aos servidores do Magistério, acompanhando os índices aplicados pelo Governo

!'edelal ao Piso Nacional o percentual de 6,81% sobre os valores correspondentes aos vencimentos dos servidores

públicos ct'etivos. inativos, pensionistas e contratados da Ilducação Municipal, exclusivamente do Magistério.

proporcionalnente à carga horária efetiva que é de 30 horas semanais, previstos nas Lcis Municipais n." l.2ll12009,

I 5 87 :0 1.1 de 23.0-1.20 I"1 e demais alterações.

PlrÍgrrfo único: Aos demais Servidores da Educação Aplica-se o indicc do quadro geral, de correção da inflação.

pre\islos no Pro_jcto de Lei para os Servidores do Quadro Geral.

Àrt. 1". O pcrccnlLral de rcajuste do qual trata o paráglaÍi único. scrá rplicado aos vencinrentos a partir de lo dc Janeiro

de lílltl.

Art. f". Ilsta Lci cntrará cm vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM 2I DE FEVEREIRO DE 20I8.
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSÍFUINOO UMA NOVA HISTÔRIA

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei

Municipal. Data Supra

lUl)( OHAI'I MAD

Pre lo un ic ipal

.á\
7

F[

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 
.l 

075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

óó. 34ô'.l-7900
www.locioro.ml.gov,br



31/01/2018 Protocoloweb - Sistema de Acompanhamento Processual - Câmara Municipal de Jaciara

clxlil rumcr9ll 0t

PROIOGOTOTÂEIARA
P00tR 1tBtEtÀ Y0

FICHA DO PROTOCOLO / PROCESSO

NÚMERO: 4.0í /20í 8 TIPO| PRO-IOCOLO

DATA CADASTRO: 3110112C18 14:2i RESPONSAVEL: PRoToCoLO/Cl\.4J SERVIDOR(A): VERA MARTINS

PRÂZO PARÂ ENTREGA: 7 DIAS

INTÊRÉSSADo: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA TELEFoNE: 66346í7900

DOCUMENTOS

ÜINIIMTI[lllE§IT

NATURÉZA:
PRO.][TO DE LEI

ASSUNTO:
DISPOE SOBRE A REPOSIÇÃO SALARIAL. IOS VÉNCIIúENTCS DOS SÊRVIDORES PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E
COI{TRAÍADOS DA EDUCAÇÃO.EXCLL S, ,, 'iEI.]TE,\,] I,1ÁGISTER:O DO PODER EXEC. IVUN. OE JACIARÂ

VOLtIi4ES
1

PAGINAS
2

Tramitação do processo:
t)roao -Setor de Tramitado De:;oe:- Orioem oor T.àr iteuígJn]

cMr PRorocoLo ItoH,*. 1:o',2)'',0"

Orgão
de
Destino

Setor de
Destino

Recebido
por

ASSESSORIA
PARLAT4ENÍAR

Data
Recebimento observações

00/00/0000
00:00

E Ver Obs:

Recebido

NãOCM.]

í :.: '.,enr. : .--:.- Õi.gov.br/protocolo,/consulta/

Gerado em: 3l/At/2018 74127 : ,- ' ior: Vera l4artin§ | Setor: PROTOCOLO | ór9ão: CMI

CMJ

'\ .,.. . 111



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECBETARIA MUNICIPAL OE ADIVIINISTRAÇAO E FINANÇAS

CONSTRUINDO UMÂ NOVA HISÍORIÂ

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N' 05 DE 24 JANEIRO OE 2018.

Senhor Presidente.

Senhores Vereadores

o presente projeto de Lei 05/2017 estabelece o índice para revisáo geral anual dos servidores efetivos e

contratados do Magistério, atendendo determinaçâo do Governo Federal em oferecer aos servidorês

municipais do Magistério, os Índices concedido pelo Governo Federal ao Piso Nacional proporciÔnal à 40

horas semanais.

Este índicê, tanto do ponto de vista orçamentário quanto Íinanceiro, representa o limite máximo de

comprometimentodasfinançaspúblicasmunicipaisperaatenderopagamentodopisonacionalaos

servidores do Magistério que já definido em Lei

Contando com a atençâo dos nobres vereadores, encaminhamos o projeto em questáo para análise e

apreciaçáo do Egrêgio Poder Leglslativo.

É a justiÍicativa

Jaciara/MT, 24 de janeiro de 2018

Gâbinete do Prefeito MuniciPal

ABDULJ R M aMrYAo

PreÍe Municipal

ItECEBIDO Ei"
â...ru/ q

CTTAL DE JACIARA

MD, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA - MT

CMJ o

ffill ,lu Antônlo Ferreiro Sobrinho, 'l .075 66. 3461-7900
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CLOVES PEREIRA OA SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECBETABIA MUNICIPAL DE AOMINISTRAÇAO E FINANCAS

CONSTRUINDO UMA NOVA HISÍÔRIA

PROJETO DE LEt N'05 DE 24 JANEIRO DE 2018.

"DISPÔE SOBRE A REPOSIçÃO SALARIAL, DOS VENCIMENTOS OOS

SERVIOORES PÚBLICOS EFETIVOS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E

CONTRATADOS DA EDUCAçÃO- EXCLUSIVAMENTE AO MAGISTERIO,

DO POOER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JACIARA - MT E OÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

o Prefeito Municipat de Jaciara.MT, ABoULJABAR GALVIN MAHAMMAD, no uso de SuaS

atribuiçÕes legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou a seguinte Lei:

Art..to'Art'lo.FicaconcedidoareposiçâoaosservidoresdoMagistério'acompanhandoos

índices aplicados pelo Governo Federal ao Piso Nacional o percentual de 6,81% sobre os valores

correspondentes aos vencimentos dos servidores pÚblicos eÍetivos, inativos, pensionistas e contratados da

Educação Municipal, exclusivamente do Magistério, proporcionalmente à carga horária efetiva que ê de 30

horas semanais, previstos nas Leis Municipais nos 1.21112009, 1587 t2014 de 23 04.2014 e demais

alteraÇôes.

ParágraÍoúnico:AosdemaisservidoresdaEducaçáoAplica-seoÍndicedoquadrogeÍal,de

correçâodainflaçáo,previstosnoProjetodêLeiparaosservidorêsdoOuadroGeral'

Art.2"opercentualdereajustedoqualtrataoparágraÍoÚnico,seráaplicadoaosvencimentosa

partir de 1o de Janeiro de 201 8.

Art.30.EstaLeientraráemVigornadatadesuapublicaçáo,revogadasaSdisposiçÔesem

conÍário

GABINETE DO PREFEITO T/UNICIPAL - EM 24 DE JANEIRO DE 2018

ABDULJ OHAM MAD

PreÍeito pal

RONIEVON SILVA

Secretário MuniciPal de Adm

CMJo
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

PAREcER JURíDrco 006/2018.

pRoJETo DE LEt Ne o5/z.or8, DtsPôE soBRE A

REpostÇÃo SALARtAL, Dos vENctMENTos Dos

SERVTDoRES púsrtcos EFETtvos ATtvos, tNATtvoS,

pENsroNrsrAS E CoNTRATADoS oe rouclçÃo -
EXcLUSTvAMENTE Ao ulcrsrÉnto, Do poDER

ExEculvo MUNrcrpAl DE JAcIARA/MT r oÁ ourRes

pnovroÊnctns.

nsuróRro

Os autos, não se encontram regularmente formalizados,

necessidade de numeração de folhas. Vieram instruídos com os seguintes documentos,

no quê importa a presente análise:

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei.

ANÁtISE JURíDICA

O presente parecer terá por alicerce de fundamentação a

Constituição Federal, a Lei 11.738/2008 e o Parecer da Consultoria técnica do Tribunal

de Contas do Estado do Mato Grosso no Processo np 1O.477-O/2O73.

cÀllra I J AâTAIA

TED oIBEêiR
o3- I
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ESTADO DE MATO GROSSO

O Projeto de Lei pretende a reposição salarial, dos vencimentos

dos servidores públicos efetivos, ativos, inativos e pensionistas e contratados da

educação, exclusivamente ao magistério do Poder Executivo Municipal de Jaciara/MT.
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

O piso salarial profissional nacional do Magistério Público da

educação básica está assegurado na Constituição Federal como elemento

imprescindível para a concretização do direito social à educação pública de qualidade.

Por diretriz constitucional, o Magistério Público é organizado em

carreira profissional, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e

títulos, cuja categoria possui o direito subjetivo público de obter a integralização do

piso salarial profissional nacional e suas atualizações anuais para todos os níveis e

classes. (Art. 206, V e Vlll, da Constituição Federal).

O piso salarial é um direito subjetivo público de índole

constitucional previsto em norma de eficácia limitada, cuja plenitude se materializou

com o advento da Lei Federal ns Ll.738l2OO8, que prevê, por delegação da própria

Constituição Federal, as formas e os parâmetros de concretização do direito ao piso

salarial profissional nacional do Magistério Público, bem como os métodos e previsões

de atualização do seu valor.

A Lei ne t1.738/o8 prevê no seu artigo 2e, coput, o piso salarial

profissional nacional. O piso é a menor remuneração que uma categoria recebe pela

sua jornada de trabalho. No caso do piso salarial nacional do magistério, esse valor é

correspondente a uma jornada de 40 horas semanais. A regra vale para todo o pãís. O

artigo 5e, da mesma Lei, prevê a atualização anual deste piso.

Art. 5e. O piso salarial profissional nacional do magistério público da

educação básica será atualizado, anualmente, no mês de.ianeiro, a

partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será

calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor

mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental

urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei ne 11.494, de 20 de

junho de 2007.
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 1 5 de outubro de 98)

A Lei n" 11.738 contempla com o piso os profissionais do

magistério público da educação básica. A lei no seu artigo 2e §2e diz que essa categoria

compreende, além daqueles que desempenham as atividades de docência, como os

professores, também "os profissionais que atuam no suporte pedagógico à docência,

exercendo atividades de direção, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e

coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação

básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada

pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional".

Assim, o piso salarial nacional deve ser o vencimento inicial para

professores, diretores, coordenadores, inspetores, supervisores, orientadores e

planejadores escolares em início de carreira, com formação em magistério ou normal e

carga horária de 40 horas semanais.

Prosseguindo nesta esteira a mencionada Lei prevê que haja

proporciona lidade entre o valor do vencimento inicial destinado ao docente que

trabalha mais ou menos que 40 horas semanais.

Com base nisso, calculamos que o vencimento inicial para o

professor ou profissional que atua no suporte pedagógico em início de carreira, mas

possui uma carga horária de 20 horas semanais, deve ser de RS 1.227,67 - ou seja,

l Portal Nova Escola. Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/9425/piso-nacional-do-

magisterio-sera-de-r245535-em-2018>. Acesso em 01 de fevereiro de 2018.

FL
Íl

MJ

O Ministério da Educação (MEC) atualizou para o ano de 2018 o

piso salarial para professores da rede pública da educação básica em 6,870/o para

jornada de 40 horas semanais. Com isso, o vencimento inicial da categoria passa de R$

z.zg8,8o para RS 2.455,351 em todo o país.

tn[
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de g8)

metade do valor do piso. No caso da jornada de 30 horas semanais, o piso é de RS

1.841,51.

No artigo 4s da Lei 11.738 há a indicação para que a União

complemente as verbas dos entes federativos que não tenham condições de arcar com

os custos do pagamento do piso nacional do magistério, mediante a comprovação da

insuficiência de recursos.

A lei também estipula que o governo federal será responsável

por cooperar tecnicamente com os Estados e Municípios que não conseguirem

assegurar o pagamento do piso, lhes assessorando no planejamento e

aperfeiçoamento da aplicação de seus recursos.

Desta forma, o Piso salarial profissional nacional do magistério e

previsto pela EC ne 53/2006 e instituído por Lei ne 77.738/08, precisa ser assegurado

pelos gestores públicos. Ademais é necessário observar o cumprimento da Lei de

Responsabilidade Fiscal - LRF. No caso do limite ser ultrapassado deve o gestor adotar

os procedimentos de redução de pessoal para se ajustar e cumprir a LRF e o Piso.

Neste sentido dispõe o Parecer Ne: 040/2OL3 da Consultoria

Técnica do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso.

c) a concessão de reajuste linear aos profissionais do magistério,

visando adequar o valor do vencímento inicial da carreira ao piso

nacional, impacta toda a estrutura remuneratória desse pessoal, de

forma que tal reajuste deve ser acompanhado de um estudo criterioso

do impacto orçamentário e financeiro na despesa com pessoal do

município, nos termos dos arts. 15 a 17 da LRF;

d) caso o impacto decorrente da concessão de reajuste linear venha a

comprometer o limite da despesa com pessoal do respectivo ente, o

ideal é que, para se garantir o equilíbrio fiscal das contas públicas,

rtf,\

!s-,

Ruo Jurucê, l30l - Cêntro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óóJ 34ól-7350
E-moil: contoto@comorojocioro,mt,govbÍ - www,comorojocioro,mt.govbr



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

adequação do vencimento ao piso nacional seja promovida por meio

da reestruturação da carreira dos profissionais do magistério,

mitigando as consequências do ajuste ao piso nas contas públicas;

Ademais a Resolução de Consulta ns 44/2OtO determina:

Resolução de Consulta np 44/2OtO. (DOE 1O/O6/20L0). Pessoal.

Despesa com pessoal. Adequação ao limite. Previsão legal de piso

salarial. Obrigatoriedade na concessão. O Poder Público deverá

reajustar o salário dos professores da educação básica a fim de

obedecer ao piso salarial previsto na Lei np 11.738/2008, e,

concomitante a esse aumento, para que a despesa com pessoal não

exceda os 95% do limite previsto pela Lei de Responsa bilidade Fiscal,

deverá o gestor adotar as providências previstas nos artigos 22 e 23 da

LRF e no artigo 169, da Constituição Federal, a fim de não exceder os

limites estipulados pela LRF. Ademais, outras medidas poderão ser

adotadas, vísando o cumprimento das determinações da Lei ne

11.783/2008 e da LRF.

Por este motivo é interessante a demonstraÇão nos proietos de

leis oue concedam o reaiuste o estudo do im pacto orcamentário que conclua de forma

clara e cabal pelo respeito aos limites de despesa com pessoal definido na LRF. No caso

do limite prudencial ser ultrapassado deve o gestor adotar os procedimentos de

redução de pessoal para se ajustar e cumprir a LRF e garantir o Piso.

A demonstração do estudo criterioso do impacto orçamentário e

financeiro na despesa com pessoal do município é, também, mecanismo, mesmo que

indireto, da função fiscalizadora do poder legislativo.

5
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Desta forma caso a despesa com pessoal excedâ os 95% do limite

previsto pela Lei de Responsabilid ade Fiscal, deverá o gestor adotar as providências

previstas nos artigos 22 e 23 da LRF e no artigo 169, da Constituição Federal, a fim de

não exceder os limites estipulados pela LRF.
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Por fim, no que se refere à revisão geral anual e o piso salarial o

Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso se manifestou por meio da resolução de

consulta ns LL/20L3 -ÍP:

EDUCAçÃO. PESSOAL. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA

EDUCAçÃO BÁSICA. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. REVISÃO

cERAL ANUAL. 1) O piso salarial profissional nacional (Lei 11.738/2008)

e a revisão geral anual (CF, art. 37, X), são institutos distintos, que

devem ser observados pela Administração Pública anualmente. 2) Caso

a revisão geral anual seja concedida em data anterior ou na mesma

data base de atualização do piso nacional dos professores, e, em razão

disso, o valor do vencimento inicial da carreira dos professores ficar

igual ou superior ao piso mínimo atualizado, não há que se falar em

obrigatoriedade de acréscimo aos vencimentos dos professores, pois já

estarão adequados ao mínimo legal, a menos que o gestor adote sua

prerrogativa discricionária de conceder reajustes superiores, atendidos

os ditames legais. 3) Na hipótese do item anterior, caso, mesmo após a

concessão da revisão geral anual aos profissionais do magistério

público da educação básica, o valor do vencimento inicial da carreira

permanecer inferior ao piso atualizado, o Poder Público deverá

conceder o reajuste necessário aos profissionais do magistério de

forma que o vencimento inicial da carreira corresponda, no mínimo, ao

piso salarial atualizado a que se refere a lei ne !!.738/2008. 4)Caso a

data base da concessão da revisão geral anual aos profissionais do

magistério seja posterior à data base de atualização do piso nacional

dos professores, a revisão geral anual será devida â esses profissionais,

mesmo que o valor do vencimento inicial da respectiva carreira esteja

ajustado ao piso nacional, tendo em vista que se trata de um direito

garantido a todos os servidores públicos pelo artigo 37, inciso X, da

Constituição Federal.

'tt'W
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de í 5 de outubro de 98)

col'tctusÃo

Em razão do quanto articulado e se abstendo, obviamente, da

apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela

legalidade do Projeto de Lei, imprescindível o debate e análise das ressalvas

mencionadas ao longo da fundamentação, principalmente a realização de um estudo

criterioso do impacto orçamentário e financeiro para averiguar se os limites com a

despesa com pessoal do Município estão sendo observados.

E o pa recer.

Jaciara/MT,01 de fevereiro de 2018

tr",§N'o\,*u

MICHEL KAPPES

oAB/MT 14.185

l
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Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer

jurídico consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de

determinada providência, analisando a ampla juridicidade da mesma. (...) o agente a

quem incumbe opinar não tem o poder decisório sobre a matéria que lhe é submetida,

visto que coisas diversas são opinar e decidir. (CARVALHO FILHO, 2007, p. L341.


