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PROJETO DE LEI n" 003/2018

APROV.OO REAJUSTA O SALÁRIO DOS

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

o PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICíPIO DE ARARA, Estado

da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 68, inc. III, da Lei

Orgânica do Município, c/c os termos da Lei Federal n" 11.73812008, faz saber que a

Câmara Municipal de Arara aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a reajustar

em 6,81% (seis vírgula oitenta e um por cento), conforme tabela em anexo, o salário dos

profissionais do magistério municipal.

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo

seus efeitos legais a I? de janeiro de 2018.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Arara-PB, em 22 de janeiro de 2018.
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ANEXO I

Regentes e Professores do Magistério (MAG) Classe "A"

********** *********** ********** ********* ***********

********** *********** ********** ********* ***********

********** *********** ********** ********** ***********

ANEXO 11

Professores do Magistério (MAG) Classe "B"

ANEXO 111

Professores do Magistério (MAG) Classe "C"
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ANEXO IV
Suporte Pedagógico (SP) Classe "D"
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Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhores Vereadores,

No início de mais um período legislativo apresentamos nossas saudações,

renovando os votos de um ano de muito sucesso, dirigimo-nos à Vossas Excelências

para encaminhar o Projeto de Lei nQ 00312018, para estudo, análise e posterior

aprovação, com a seguinte

JUSTIFICATIVA:

Neste alvorecer de 2018, o Poder Executivo, reconhecendo a importância da

educação, adotou um procedimento que vai ao encontro dos interesses dos professores

da rede municipal de ensino, ou seja, de garantir o aumento salarial do exercício. A

exemplo que que já fizera no primeiro ano de governo, o Prefeito Municipal antecipou

para janeiro a revisão salarial anual, para que os professores possam já na entrada do

novo ano letivo, melhorar a sua autoestima. Com certeza, esta iniciativa vem ao

encontro aos interesses da categoria, além de cumprir com o que determina a

Constituição Federal.

A inflação oficial do pais, registrada pelo Índice Nacional de Preços ao

Consumidor Amplo (IPCA), fechou em 2017 com alta acumulada de 2,95% (dois

vírgula noventa e cinco por cento).

No entanto, como o governo municipal tem um firme propósito com o

magistério, na busca pela melhoria da qualidade do ensino e consequentemente a

valorização dos professores, neste ano de 2018, concederemos um aumento de 6,81%

(seis virgula oitenta e um por cento), a depender apenas da autorização dessa respeitável

casa legislativa.

Salientamos que neste exercício de 2018, além de iniciar com a receita em

baixa, sobretudo no que se refere ao repasse do Fundo de Participação dos

MunicípioslFPM e do ICMS, tramita junto a este Egrégio Poder Legislativo o Projeto

de Lei n" 002/2018, que dispõe sobre o reajuste de 1,81% (Hum vírgula oitenta e um por

cento) sobre o salário-mínimo, também com seus efeitos financeiros retroativos a 10 de

janeiro do ano em curso.
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Reiteramos o compromisso de adotar todos os anos do nosso período

administrativo o critério da correção da inflação oficial. Infelizmente, diante da atual

conjuntura econômica nacional, não nos foi possibilitado conceder um reajuste mais

expressivo, entretanto, desejamos que o governo federal promova a melhoria do repasse

do FPM e por extensão, também do FUS e do FUNDEB. Neste caso, a questão salarial

dos servidores poderia merecer um reestudo no transcorrer do período, pois o Poder

Executivo Municipal sempre que for possível, quer oferecer melhorias para a categoria

dos servidores municipais, porque a excelência do atendimento aos usuários dos

serviços públicos, depende deles.

Sem dúvida, se dependesse da vontade da administração municipal este

aumento salarial seria bem mais generoso, mas o Executivo Municipal precisa respeitar

a legislação em vigor, que estabelece que os gastos com o funcionalismo não

ultrapassem 54% (cinquenta e quatro por cento) da receita, permanecendo dentro dos

limites fixados pela Lei Complementar nQ 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em face da decisão do Executivo Municipal de promover a revisão salarial

dos servidores municipais, já a partir do mês de janeiro, causa um transtorno natural,

porquanto o Poder Legislativo esteve em recesso durante o mês de janeiro e a matéria

precisa ser apreciada, para que o Departamento de Pessoal possa encaminhar a folha de

pagamento em tempo hábil.

Pelo exposto, solicitamos, assim, a análise e aprovação dos Nobres

Vereadores em relação à matéria proposta, em REGIME ESPECIAL DE URGÊNCIA,

para que haja tempo hábil para sanção da Lei e elaboração da folha de pagamento com o

reajuste proposto.

Cabe salientar que não acompanha este Projeto de Lei, impacto

orçamentário, visto tratar-se de reposição da perda causada pela inflação no período.

/

mailto:prefeitura@arara.pb.gov.br


ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA

"Casa Josué Alves da Cruz"
CNPJ: 08.582.207/0001-23

APROVAOO
Luiz Silva dos Santos
Vereador/Presidente
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~ose Jailson de Sousa

VereadorNice-Presidente
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Maria do Carmo Simplício da Silva

Vereadora

Vereador
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Anésio Deodônio Moreno
Vereador

enildo Oliveira da Costa
ereador/Secretário
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E zonaldo Chianca de Medeiros

Vereador

.~~ cAIÁ~~--~~~------~--~Josinaldo Clementino da Silva
Vereador
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Marly Pereira de Morais

Vereadora

FOLHA DE VOTAÇÃO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA
REFERENTE AO PROJETO DE LEI N° 003/2018 DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO QUE SOLICITA QUE REAJUSTA O SALÁRIO DOS
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DÁ OUTRAS PROVIDE:NCIAS.

NA ~ SESSÃO ORDINARIA, DO PRIMEIRO PERIODO
REGIMENTAL, SEGUNDO BIENIO DA DECIMA QUARTA LEGISLATIVA
REALIZADA EM O.j- DE k4XA" oAcr DE 2018.
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