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PROJETO DE LEI NO bt I 2019.
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DrspoE soBRE ALTERAÇÕES nO ANEXO ilr DA
LEI MUNICIPAL N.O 6.445, DE 29.12.2014. PLANO
DE CARGOS, CARREIRAS, REMUNERAÇÃO E
VALORTZAÇÃO DOS .PROFISSIONA|S DO
MAGISTERIO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE
ENSINO DO MUNICÍPIO OE CASCAVEL.

FAÇO SABER QUE A CÂI\íARA IUUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO
DO PARANAAPROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1o Fica alterado o Anexo lll - Tabela Salarial - Grupo Ocupacional

tMagistério, "C" e "G", da Lei lríunicipal n.o 6.445, de 2911212014, no que se refere a

concessão de 3,25o/o a título de correção das referidas Tabelas em razáo do piso salarial

profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica,

prevista na Lei Federal n.o 11 .73812008, sendo aplicado na tabela vigente do respectivo

mês de concessâo, conforme segue: 0,65% em janeiro de 2020,0,65% em fevereiro de

2020,0,65% em marÇo de2020,0,65% em abril de2020 e 0,61o/o am maio de 2020.

Art. 2" Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, sendo

revogadas as disposiçÕes em contrário.

Gabinete do Prefeito Munici
Cascavel, 27 de novembro 19

Leon o Paranhos,
Prefeito It/unicipal
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GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL
Procuradoria Geral do MunicíPio

MENSAGEM DE LEI
Excelentíssimo Presidente,

Nobres Vereadores(as).

Submeto à apreciação dos Senhores Membros da Câmara Municipal o Projeto de

Lei que "DISPOE SOBRE ALTERAÇOES NO ANEXO lll DA LEI IVUNICIPAL N.o 6 445, DE

29.12.2014 - PLANO DE CARGOS, CARRETRAS, REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS

PROFISSIONAIS DO I\4AGISTERIO DA REDE PUBLICA IVIUNICIPAL DE ENSINO DO

IVIUNIC íPIO DE CASCAVEL. "

O projeto de lei altera o Anexo lll - Tabela Salarial - Grupo Ocupacional

Magistério, tabelas "C" e "G", da Lei tVlunicipal n.o 6.445, de 29 de dezembro de 2014. A
alteração dos valores das referências salariais ora proposta tem por objetivo a adequação dos

vencimentos dos cargos de Professor e Professor de Educação lnfantil ao Piso Nacional do

Magistério. No total será concedido 3,25% (três vírgula vinte e cinco por cento) de reajuste para

correção do piso salarial dos profissionais do magistério do Município, pagos em 5 parcelas. A
primeira parcela será concedida no mês de janeiro de 2020 e as demais parcelas concedidas

nos meses subsequentes de acordo com a disponibilidade financeira do trlunicípio.

Salientamos que a concessão proposta por esta Casa Executiva vem ao encontro

de um antigo anseio da classe que detém o direito que lhe é garantido pela Lei Federal no 11.738,

de 2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério
público da educação básica, além de ser um compromisso desta Administração, que

exaustivamente vem estudando formas de atender considerando que os recursos orçamentários
e financeiros são limitadores constantes no alcance desta proposição.

Ademais, as despesas estão adequadas a Lei Orçamentária Anual, compatÍvel
com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para os exercícios de 2019,
2020 e 2021, conforme relatório de impacto orçamentário apresentado.

Essas são, Senhor Presidente, a razâo que justifica elaboração deste Projeto de
Lei que submetemos à aprecÍação dos Senhores lt/embros da Câmara Legislativa, renovando a
Vossa Excelência, os meus protestos de elevada estima e distinta,consideração.

Gabinete do Prefeito Munici
Cascavel, 27 de novembro 19

Leon ,Paranhos,
Municipal.

Ao Excelentíssimo Vereador
ALÉCto NATALINo ESPÍNoLA
Presidente da Câmara Municipal
Cascavel - Paraná.
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GOVERNO [4UNICIPAL

kerâra [1lniciFi@ Pan+nenb e G6éo
CASCAVEL

DEC LARAçÃO ORçAM ENTARIA

Declaro, para fins previstos nos artigos 15 e 16 da Lei Complementar no 101, de 04 de

maio de 2000, que o Anteprojeto de Lei em anexo, o qual tem por objetivo o qual altera o valor

das referencias salariais dos cargos de Professor e Professor de Educação lnfantil, previs-

tos na Lei Municipal no 6.44512014, anexo lll, tem adequação orçamentária com a Lei Orça-

mentária Anual para 2019 e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes

Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019.

RESUMO DO TMPACTO ORçAMENTÁRIO

"ALTERAçÃO OOS VALORES DAS REFERÊNCAS SALARTAIS DOS PROFESSORES E

PRoFESSORES DE EDUCAçÃO INFANT|L EM 3,25o/o EM 5 PARCELAS, SENDO 0,65% NOS

MESES DE JANEIRO, FEVERETRO, MARçO E ABRTL E 0,61% NO MÊS DE MAIO DO ANO DE

2020"

2021
Custo com a atual tabela de venci-
mento do '166.618 7

Custo para alteração da tabela de
vencimento do Magistério (3,25% em
5 asa rde neiro de 2020 171.978. 73

mentário Financeiro 5.359 66

Ga

19

hos da Silva

lm

2019 2020

137.071.006,29 154.250.342,41

0,00 +5e3Q3.092,34

00 49,934.142\

do Prefeito Munici

, 26 de Novembro

Municipal
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DEMONSTRATIVO DE IMPACTO FINANCEIRO

ALTERAçÃO NA TABELA OE VENCIMENTOS DO GRUPO DO MAGISTÉRIO A PARTIR DE JANEIRO/2020

AçÃO cusTo 2019 cusro 2020 cusro 2021

1 CUSTO COM AATUAL TABELA DE VENCIMENTOS DO GRUPO DO MAGISTÉRIO
137.077.006,29 t52.882.247,Q7 163.138.546,98

2
CUSTO PARA ATTERAçÃO DA TABELA DE VENCIMENTOS DO GRUPO DO

MAGrsrÉRro 13,25% em 5 parcelas) 737,077.006,29 756.943.672,49 168.310.084,93

ACRÉSCIMO 4.06L.43L,42 5.171.537,9s

Projeção de custo com Vencimentos e Vantagens Fixas (319011) e das obrigações patronais

Ação 1) custo com a atual tabela de vencimentos do grupo do magistério.

Para o cálculo do impacto orçamentário, é calculado, individualmente e mês a mês, o custo da remuneração dos servidores e das

obrigações patronais, sempre concedendo na competência de maio a revisão anual e na competência de novembro o pagamento do décimo terceiro
sa lá rio.

O artigo 5' da Lei Municipal 6.358/2014 estabeleceu o Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) para a revisão anual. No

momento da projeção de gastos com pessoal para a elaboração da LDO e l-OA do exercício 2020,foi projetado o percentual de5%para a revisão anual.

No entanto, ao observarmos os índices nos últimos meses, acreditamos que dificilmente o período de maio/2019 a abril/2020 chegará próximo ao

percentual anteriormente projetado.

Dessa maneira, considerando que nos últimos exercícios, o INPC esteve muito próximo do índice oÍicial da inflação do país (IPCA),

utilizamos as projeções apresentadas no Boletim Focus, do Banco Central do edição de 08/IL|ZOL9,

Assim, o percentual de reajuste anual considerado é3,6% 2020 e 75% para 202L.

SITVA POHL

Diretora de G de Pessoas

Encarregado do Gestão Despesas Com Pessoal

Departamento de Gestão de Pessoas - Setor Gestão de Despesas com Pessoal - Elaborado em TU\O/2O79 - Atualizado em 2O/1U2019

Ação 2) Custo para conceder 3,25%de aumento da tabela de vencimentosdo grupo do magistério, parcelado em 5 vezes, sendo:

l) 0,65% em janeno/2020

lll 0,65% em fevereiro/2020
lll) 0,65% em março/2020
lV) 0,65% em abril/2020
Y) 0,6Lo/" em maio/2020


