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Oficio n° 124/2022 -GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao Excelentfssimo Senhor

Paulo Ferreira da Silva

(Paulinho dos Condutores)

D.D.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Excelentissimo Senhor Presidente,

Vereadores.

Jacarei, 04 de abril de 2022.

Encaminho anexo,  Projeto de  Lei n°  10/2022,  para  apreciagao dos Senhores

Projeto  de  Lei  n°  10/2022  -  Reajusta  o  piso  salarial  dos  servidores  do

quadro de pessoal do Magisterio  Pi]blico Municipal de Jacarei.

Sendo  o  que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votes de estima e consideragao.

Respeitosamente,

lzAIAS JOSE DE 'SANTANA

Prefeito do  Municipio de Jacarei

Ptapa dos Tres  Poderes.  73  -2° andar- Centro  - Jacarei-SP

Telefone   (12) 3955-9111  -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete@acarei.sp.gov.br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

PROJETO  DE  LEI  N° 10,  DE 04 DE ABRIL DE 2022.

Reajusta  o  piso  salarial  dos  servidores  do  quadro  de  pessoal  do
Magisterio Ptlblico Municipal de Jacarei.

0  PREFEITO  DO  MUNIcipIO  DE  JACAREl,  no  uso de suas atribuig6es,  faz

saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art.10   Reajusta  no percentual de  13,560/o  (treze virgula  cinquenta e seis  por

cento)  o  piso  salarial  dos  servidores  que  comp6em  o  quadro  de  pessoal  do  Magisterio

Pulblico  Municipal de Jacarei.

Art.   20  As  despesas  com  a  execugao  desta  lei  correrao  pelas  dotae6es

oreamentarias pr6prias, suplementadas se necessario.

Art.  3°  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicaeao,  surtindo  seus

efeitos a partir de 1° de maio de 2022.

Gabinete do Prefeito,  04 de abril de 2022.

lzAIAS JOSE  DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

•E

Praca dos Tres Poderes. 73 -2° andar- Centro - Jacarei-SP
Telefone:  (12) 3955-9111  -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete@acarei.sp gov.br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

MENSAGEM

Tenho  a  honra  de  submeter  a  analise  dessa  Egregia  Casa  Legislativa,  o

presente  Projeto de  Lei,  que  reajusta  o  piso salarial dos  servidores do  quadro de  pessoal

do Magisterio Ptiblico Municipal de Jacarei.

0   Projeto   de   Lei   visa   reajustar   no   percentual  de   13,56%   (treze   virgula

cinquenta  e   seis   par  cento)   o   piso   salarial   dos  servidores  do  quadro  de   pessoal  do

Magisterio Ptiblico  Municipal de Jacarei.

A   Proposta   Legislativa   atende   a   determinac:ao   do   Governo   Federal   que

definiu  o  piso  nacional  dos  professores  com jornada  de 40h  para  o valor de  R$  3.845,63

(tres  mil,  oitocentos  e  quarenta  e  cinco  reais  e  sessenta  e  tres  centavos),  para  a  ano  de
2022,  homologada pela Portaria n° 67, de 4 de fevereiro de 2022 -MEC.

0 reajuste o piso salarial dos servidores do quadro do magisterio municipal e

uma  politica  de  valorizacao  do  profissional,  prevista  nao  somente  no  plano  nacional  de

educaeao,  mas  tambem  garantida  pelo  Plano  Municipal  de  Educagao,  Lei  n°  5.954/2015,

meta  14, estrategia  1  "Garantir oreamento suficiente para manter a progressividade salarial

dos profissionais do magisterio, conforme definieao do piso nacional".

Considerando  que  o  valor  do  piso  6  calculado  com  base  no  repasse  do

Fundeb,  as  alterag6es  propostas  na  Lei  Federal  n°  14.113/2020  e  o  valor  previsto  para  o

repasse permitem a alteragao do piso municipal.

Ressalte-se   que,   alem   da   valorizagao   do   profissional   do   magisterio,   o

aumento do piso proporcionara maior estimulo na qualidade e eficiencia do servigo ptiblico.

A  Proposta  objetiva  tambem  o  reconhecimento da  atuagao  essencial  destes

profissionais  em  nosso  Municipio  na  formaeao  de jovens  cidadaos,  de  forma  a  estruturar

uma carreira mais atraente para essa  proflssao, atrelando o desenvolvimento profissional a

aprendizagem dos alunos                                                              ~

PTapa dos Tres Poderes, 73  -2° andar- Centre - Jacarei-SP
Tclf-(12j 3955Pl 11 -FIR. (12) 396I-lcm -gbine-iD.mrdr
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Destaca-se   que   o   presente   Projeto   esfa   em   consonancia   com   a

Agenda 2030, atingindo a seguinte Objetivo de Desenvolvimento Sustentavel:

0  demonstrativo  e  declaragao  anexos  comprovam  que  o  Projeto  de   Lei

atende  aos  preceitos  da   Lei  Complementar     n°   101,   de  04  de  maio  de  2000  (Lei  de

Responsabilidade Fiscal).

Ressalta-se  que  este  Projeto  de  Lei  possui  s6lido  escopo  legal,  conforme

disp6e o art.  60 e os incisos  I  e  Ill  do art.  61,  da  Lei Organica  Municipal,  e o inciso  I  do art.

30 da Constituieao Federal.

Justificado   nestes   termos,    a   fim   de   que   a   proposta   possa   alcancar

plenamente   os   seus   objetivos,   encaminhamos   o   Projeto   de   Lei   para   apreciagao   e

aprovaeao dessa Casa Legislativa.

Gabinete do Prefeito, 04 de abril de 2022.

`  _a:fE)E*At}
Prefeito do Municfpio de Jacarei

Praca dos Tres Poderes, 73 -2° andar- Centro - Jacarei-SP
Telefonc:  (12) 3955-911 I  -Fax:  (12) 3961-1092  -eat)inete@iacarei.so.eovbr



Prefeitura de Jacarei
Secretaria de Educacao

DECLARAGAO

lnformamos  para  fins  de  cumprimento  do  disposto

no  inciso  11,  do art.16 da  Lei  Complementar n°  101,  de  04 de maio de 2000,  Lei

de   Responsabilidade   Fiscal,   que   a   estimativa   de   lmpacto   Orgamentario  -

Financeiro  referente ao  reajuste do  piso  salarial  dos  professores do quadro de

pessoal  do  Magist6rio  Pdblico  Municipal  de  Jacarei  esta  em  parte  previsto  no

orgamento da mesma e sera suplementada se necessario.

0  pleito em questao  refere-se ao estudo de  impacto

econ6mico  que  reajusta  o  piso  salarial  dos  professores  do  quadro  de  pessoal

do  Magisterio  Poblico Municipal de Jacarei.

As   despesas   decorrentes    com    a   execugao    da

presente   Lei   correrao   por  conta   das   dotag6es   consignadas   no   ongamento

vigente.

Nada mais a declarar firmo a presente.

Jacarei,1° de abrH de 2022.

MhaA THEREZA
Secretaria  Municipal d

IRA CYRINO
Educagao

Praga dos Tres  Poderes,  73  -2U andar. Centro  -Jacarei-SP
Telefone:  (12)  3955-9111  -Fax'  (12) :i961 -1092  -gabinete©acarei.sp.gov.br
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