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PROJETO DE LEI Nº 005-04/2020 
  
 

Concede equiparação salarial na ordem de 
4,80% (quatro vírgula oitenta por cento) aos 
Profissionais do Magistério Público da 
Educação Básica Municipal a título de 
adequação ao Piso Salarial Profissional 
Nacional da categoria e dá outras 
providências. 

 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder equiparação 
salarial na ordem de 4,80% (quatro vírgula oitenta por cento) para os Profissionais do 
Magistério Público da Educação Básica Municipal. 

 
Parágrafo único. A equiparação de que trata a presente Lei será aplicada para 

adequação ao Piso Salarial Profissional Nacional da categoria, instituído pela Lei 
Federal nº 11.738/2008. 

 
Art. 2º Por profissionais do magistério, considera-se o conjunto de Professores, 

Coordenadores Pedagógicos, Diretores, Vice-Diretores e Supervisores Escolares que, 
ocupando cargos efetivos ou funções gratificadas (FG) nas unidades escolares e nos 
demais órgãos que compõem a estrutura da Secretaria Municipal de Educação, 
desempenham atividades docentes ou de suporte pedagógico à docência, com vistas 
a alcançar os objetivos educacionais. 

 
Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por dotação 

orçamentária próprias do orçamento para o ano de 2020. 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 1º de janeiro de 2020. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 03 de fevereiro de 2020. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

  Jônatas dos Santos 
Secretário da Adm. e Recursos Humanos 

 
 

   Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 03 de fevereiro de 2020. 
 

 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 005-04/2020 
 
 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
 

Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 005-
04/2020, que concede equiparação salarial na ordem de 4,80% (quatro vírgula oitenta por 
cento) aos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica Municipal a título de 
adequação ao Piso Salarial Profissional Nacional da categoria e dá outras providências. 

O presente projeto se faz necessário para que o Município 
possa atender ao piso nacional do magistério fixado na Legislação Vigente de que trata o 
assunto, ou seja, em atenção a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008. 

Contudo, para o cumprimento do piso salarial por parte do 
Poder Executivo necessária a aprovação por lei municipal específica, vez que toda despesa 
pública requer tal autorização, inclusive, com autorização para pagamento retroativo à 
competência de janeiro de 2020, considerando que esta Casa Legislativa estava em recesso e 
que o MEC divulgou o valor do piso no início de janeiro de 2020. 

Assim, o Chefe do Poder Executivo está encaminhando o 
projeto de Lei prevendo a equiparação salarial na ordem de 4,80% (quatro vírgula oitenta por 
cento) para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica Municipal e aplicando-
a sobre o valor do piso atual de Estrela, fixado através da Lei Municipal n° 7.258, de 30 de 
dezembro de 2019. 

Assim, encaminhamos o presente Projeto de Lei, para devida 
apreciação por parte desta distinta Câmara de Vereadores. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Ex.mo Senhor 
João Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


