
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL 
FLORESTAL 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 03/2020. 

 

“Dispõe sobre o reajuste dos cargos de Professor Auxiliar de 

Educação Básica e de Professor da Educação Básica, constantes dos 

Anexos I e II da Lei Complementar n.º 21/2012 e de Professor II 

constante dos Anexos I e II da Lei Complementar n.º 19/2012.” 

 

   A Câmara Municipal de Florestal, MG, por seus Vereadores aprova:  

 

    Art. 1.º- Ficam reajustados os vencimentos dos servidores ativos e inativos 

ocupantes dos cargos de Professor Auxiliar de Educação Básica e de Professor da Educação 

Básica, enquadrados na tabela constante dos Anexos I e II da Lei Complementar n.º 19 /2012 e de 

Professor II, enquadrados na tabela constante dos Anexos I e II da Lei Complementar n.º 21/2012, 

aplicando-se o índice de 7,14% (sete inteiros vírgula quatorze centésimos por cento). 

   Parágrafo único - O reajuste de que trata o caput deste artigo não se aplica aos 

demais cargos constantes dos anexos I e II da lei complementar nº 19/2012 e dos anexos I e II da lei 

complementar nº 21/2012. 

  Art. 2.º- As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações 

próprias consignadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício vigente e nas correspondentes 

dos exercícios vindouros, apresentado o estudo do impacto financeiro e orçamentário que exige a Lei 

Complementar n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, anexo integrante desta Lei 

Complementar. 

  Art. 3.º- Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 

produzindo seus jurídicos efeitos a partir de 1.º de abril de 2020. 

   

Prefeitura Municipal de Florestal (MG), 17 de março de 2020. 

 

 

Otoni Alves de Oliveira Melo 

Prefeito Municipal 

 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL 
FLORESTAL 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

 

MENSAGEM 

Florestal, 17 de março de 2020. 

 

 

Excelentíssimos Senhores Vereadores 

 

Com nossa saudação, encaminhamos em CARÁTER DE URGÊNCIA para deliberação, o 

presente Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos seguintes 

servidores da educação: Professor Auxiliar de Educação Básica, Professor da Educação Básica 

e Professor II. 

 

O reajuste pretendido é justo e necessário considerando o reajuste anual concedido para os 

funcionários da Prefeitura de Florestal foi de 5,7% e o reajuste concedido pelo Governo Federal no 

piso salarial do professor foi de 12,84%. 

 

Assim, o aumento do piso nacional salarial do professor em relação ao reajuste concedido aos 

servidores da Prefeitura de Florestal representaria uma diferença de 7,14%, acarretando um déficit 

ainda maior no vencimento das categorias profissionais citadas em relação ao piso nacional. 

 

Além disso, o valor do FUNDEB para o ano de 2020, a ser repassado para o município de Florestal, 

absorve o impacto financeiro estimado em caso de concessão do reajuste proposto, uma vez que o 

reajuste concedido no piso salarial nacional é calculado com base no crescimento do valor anual 

mínimo por aluno que tem como base a estimativa anual da receita do FUNDEB. 

 

Como sempre nos colocamos à disposição dos senhores para quaisquer esclarecimentos, e 

agradecemos a acolhida deste projeto, certos de que o Legislativo Municipal irá empreender todos 

os esforços para sua análise, votação e aprovação, convocando a realização de reuniões 

extraordinárias para exame da matéria, considerando a exiguidade dos prazos para sua deliberação 

face às regras da Lei n.º 9.504/1997 e Lei Complementar n.º 101/2000. 

 

Desta forma, submeto a proposta ao exame dessa Casa Legislativa, reafirmando os protestos de 

elevada consideração. 

 

 

Otoni Alves de Oliveira Melo 

Prefeito Municipal 


