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PROJETO DE LEI Nº 008-03/2015 
 

Reajusta o Padrão 1 (um) do Quadro de 
Cargos de Provimento Efetivo e o Nível 1 
(um) dos professores de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental. 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a reajustar o Padrão 1 (um) 

do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo, Aposentados e Pensionistas com 
paridade, Celetistas estáveis e não estáveis, passando o valor para R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 

 
Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a reajustar o Nível 1 (um) 

do Quadro de Professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental, passando para 
R$ 1.198,61 (um mil cento e noventa e oito reais e sessenta e um centavos), 
correspondente ao piso mínimo da categoria. 
 

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pelas dotações 
próprias do orçamento vigente. 

 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos 

a contar de 1º de janeiro de 2015. 
 

GABINETE DO PREFEITO, em 08 de janeiro de 2015. 
 
 
 

Valmor José Griebeler 
Vice-Prefeito em Exercício 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 08 de janeiro de 2015. 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 008-03/2015 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos, através deste, 

encaminhar à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei nº 008-03/2015, que 
reajusta o Padrão 1 (um) do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo e o Nível 1 (um) 
dos professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

A presente medida se faz necessária em virtude que o 
salário do padrão 1 (um) encontra-se abaixo do salário mínimo, sendo prejudicial aos 
servidores que se enquadram neste. 

A presente proposta visa atender a Constituição Federal 
que determina que nenhum servidor público receba menos que o salário mínimo 
nacional. 

Com a revisão geral concedida através da Lei Municipal nº 
6.462, de 24 de dezembro de 2014, na qual ficou determinado o índice de 6,33%, o 
padrão 1 do Quadro de Servidores ficou em R$ 775,56 (setecentos e setenta e cinco 
reais e cinqüenta e seis centavos). 

Desta forma, propomos alterar o valor do padrão 1 para 
R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), atendendo o que dispõe a Constituição 
Federal. 

Estamos propondo ainda, a alteração do Nível 1 (um) do 
Quadro de Professores de Educação Infantil e do Ensino Fundamental para R$ 
1.198,61 (um mil cento e noventa e oito reais e sessenta e um centavos), em virtude 
do piso mínimo nacional da categoria. 

Cabe salientar que não está sendo encaminhado impacto 
orçamentário relativo à questão em virtude de já existir previsão na Lei Orçamentária 
Anual. 

Deste modo, estando plenamente justificadas as razões 
dos reajustes, encaminhamos o presente Projeto de Lei. 

 

Atenciosamente, 
 
 
 

Valmor José Griebeler 
Vice-Prefeito em Exercício 

 
 

Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


