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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ARE ESTADO DE GOIAS
ES A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

oqaanidço
Gabinete do Prefeito

Ofício nº. 042/2022

Nova Aurora - GO, 21 de fevereiro de 2022.

Senhor Presidente,

llustríssimos Senhores Vereadores,

Através do presente, passo às mãos de Vossas Excelências para apreciação

e deliberação dos membros dessa Egrégia Casa de Leis, o Projeto de Lei que “Dispõe

sobre o valor mínimo de remuneração dos Servidores Municipais ao Salário Mínimo

Nacional, promove adequação do Piso dos Servidores do Magistério Municipal, e dá

outras providências”.

Com o referido projeto, o Poder Executivo pretende adequaro limite mínimo

para a remuneração dos servidores municipais ao Salário Mínimo Nacional fixado pelo

Governo Federal pela Medida Provisória 1.091/2021, para vigorar em 2022 com o valor de

R$1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais), permitindo que nenhum servidor receba

remuneração abaixo do salário mínimo nacional.

Por fim, tem o presente projeto o fim de cumprir ao que determinado pela Lei

Federal nº 11.738/2008, que fixou o Piso Nacional para os Profissionais do Magistério da

Educação Básica e determinou fórmula de atualização anual do piso em janeiro, de acordo

com os atos e parâmetros divulgados previamente pelo Ministério do Estado da Educação.

De se registrar que o presente projeto trata-se apenas de adequação, no

mês de janeiro de cada exercício, às previsões obrigatórias das Leis Federais acima

citadas, sendo que a Revisão Geral Anual dos servidores públicos do Município, de modo

geral, tem data-base própria e será proposto projeto delei específico até o mês de março )
deste correspondente ano, nos termos da Lei Municipal nº 001/2008, de 25 de março de 9 Ny
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Face ao exposto, contamos com o apoio de todos os Vereadores para a

aprovação do presente Projeto de Lei e solicitamos que o mesmo seja apreciado por essa
Casa Legislativa na forma do regimento desta casa, na forma de urgência urgentíssima.

Na oportunidade, reitero minha estima e apreço aos digníssimos componentes

dessa Egrégia Casa de Leis.

Atenciosamente,

ffJOÃO PIMENTA DE PÁDUA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Ao Senhor
JERRY FALEIROS DOS SANTOS
DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,
E Ilustre integrantes do Poder Legislativo,
Município de Nova Aurora, Estado de Goiás.

Rua Bahia, nº 60 — Centro - Nova Aurora-GO — CEP: 75750-000 —- Fone: (64) 3698-1050
pmaurora(Dnovaaurora.go.gov.br/ CNPJ: 01.303.619/0001-38



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA
Gabinete do Prefeito

PROJETO DELEI N.º 043, DE 21 DE FEVEREIRO DE2022.

“Dispõe sobre o valor mínimo de remuneração
dos Servidores Municipais ao Salário Mínimo
Nacional, promove adequação do Piso dos
Servidores do Magistério Municipal e dá outras
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA AURORA,Estado de Goiás, no uso
de suas atribuições legais a que conferem a Constituição do Estado de Goiás e Lei

Orgânica do Município, artigos 50 e 70, |, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL

APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - A remuneração dos servidores públicos municipais do Poder

Executivo, ativos, a remuneração dos servidores comissionados e dos demais

componentes da Estrutura Administrativa não poderá ser inferior ao Salário Mínimo

Nacional fixado em R$1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais) pela Medida Provisória

1.091/2021, observado o valor definitivo que posteriormente será objeto de convalidação

por Lei Federal, para o ano de 2022.

Art. 2º - O Piso do Magistério Municipal da Educação Básica, relativamente

aos servidores vinculados à Lei Municipal nº 021/2010, fica fixado em R$ 3.845,63 (três
mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) para a jornada
proporcional de 40 (trinta) horas, para o ano de 2022, em observância à evolução do Valor

Mínimo por Aluno divulgado pela Portaria nº 67, de 04 de fevereiro de 2022 — Ministério de
Estado da Educação, que elevou em 33,24% (trinta e três vírgula vinte e quatro por cento)
o piso nacional do magistério para jornada regular de 40 (quarenta) horas.

Parágrafo único: Em posterior revisão geral anual a se promoverna data-
base eleita pela Lei Municipal nº 001/2008, de 25 de março de 2008, para os servidores do
magistério municipal da educação básica, somente haverá incidência do instituto a que
alude o art. 37, X da Constituição Federal de 1988 caso a adequação do piso de que trata
o caput deste artigo 2º seja inferior ao percentual de revisão geral no momento desta, e
nos limites desta.
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Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei correrão a conta de dotação
orçamentária existentes na Lei Orçamentária em execução.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a partir de 01 de janeiro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA AURORA (GO),

em 21 de fevereiro de 2022.
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