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Mesópolis, 11 de Abril de 2022 

OFÍCIO Nº 086/2022 

Exma. Sr.?, 

MARIA INÊS RIBEIRO 

D.D. Presidente da Câmara Municipal 

Mesópolis/SP 

Senhora Presidente, 

Venho através do presente cumprimentá-la e ao mesmo tempo 
dirigir a Vossa Excelência, para encaminhar o PROJETO DE LEI Nº 017, DE 11 DE 
ABRIL DE 2022, que “Dispõe sobre a correção salarial dos profissionais do 
Magistério de acordo com o piso nacional estabelecido para a categoria, cuja 
jornada seja equivalente a 32(trinta e duas) horas semanais, de conformidade com 
a Lei Complementar nº.009 de 01 de setembro de 2014, e dá outras providências”. 

Certo de poder contar com atenção dos nobres Vereadores, para 
este Projeto de Lei, reiteramos a Vossa Senhoria, nossos sinceros protestos de 

elevada estima e distinta consideração. 
h 

Atenciosamente, 

  

JOSÉ CARLOS DA SILVA 
efeito Municipal 
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 017/2022 

Mesópolis, 11 de Abril de 2022. 

Senhora Presidente, Senhores Vereadores, 

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa 
Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o Projeto de Lei 
“Dispõe sobre a correção salarial dos profissionais do Magistério de acordo com o 
piso nacional estabelecido para a categoria, cuja jornada seja equivalente a 
32(trinta e duas) horas semanais, de conformidade com a Lei Complementar nº.009 
de 01 de setembro de 2014, e dá outras providências”. 

O Projeto de Lei em tela é referente autorização em 
proceder a de acordo com o piso nacional estabelecido para a categoria dos 
professores, o valor da hora/aula é de R$ 19,24 (dezenove reais e vinte e quatro 
centavos), cuja jornada é equivalente a quarenta horas semanais, com valor de 
salário de R$ 3.845,63 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e 
três centavos); no caso desta Municipalidade sendo a jornada equivalente a 
32(trinta e duas) horas semanais, o valor salarial mensal será de R$ 3.078,38 (três 
mil e setenta e oito reais e trinta e oito centavos), em comprimento a Legislação 
Federal. 

  

  

  

Assim justificada a iniciativa, aproveito a oportunidade para 

reiterar a Vossa Excelência e demais dis, os protestos de elevada estima e 

consideração. 

  

JOSÉ CARLOS DA SILVA 
ito Municipal 

A Excelentíssima Senhora 
MARIA INES RIBEIRO 

Presidente da Câmara Municipal 
Mesópolis/SP
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     CÂMARA MUNICIPAL D 
PROJETO | DE LEI Nº017, DE 11 DE ABRIL DE 2022. AP 

Pá Melodia 0 13) ADE “Dispõe sobre a “correção « salarial dos profissionais do 

MESOPOLIS, Re O [o Le 
= Di âna cuja jornada seja equivalente a 32(trinta e duas) horas 

PRESIDENTE: | ) semanais, de conformidade com a Lei Complementar nº.009 de 
| SECRETARIO: Ecs em 

-Q1 de setembro de 2014, e dá outras providências”. 

JOSÉ CARLOS DA SILVA, Prefeito Municipal de Mesópolis, Comarca de 
Jales, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

  

  

  

   

  

Artigo 1º- Fica autorizado o Poder Executivo em conformidade com o art. 45 
da Lei Complementar nº 009 de 01 setembro de 2014, a efetuar a correção salarial dos 
profissionais do Magistério. 

Parágrafo único: De acordo com o piso nacional estabelecido para a 
categoria dos professores, o valor da hora/aula é de R$ 19,24 (dezenove reais e vinte 
e quatro centavos), cuja jornada é equivalente a quarenta horas semanais, com valor 
de salário de R$ 3.845,63 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e 
três centavos); no caso desta Municipalidade sendo a jornada equivalente a 32(trinta e 
duas) horas semanais, o valor salarial mensal será de R$ 3.078,38 (três mil e setenta 
e oito reais e trinta e oito centavos). 

  

  

  

Artigo 2º- A revisão de que trata o artigo 1º desta lei, será concedida no 
importe de 33,24% (trinta e três inteiros e vinte e quatro centésimos de porcento), para 

a correção salarial dos Profissionais do Magistério com base na Lei do Teto Nacional 
do Piso Salarial de referida categoria. 

81º:- Fará parte integrante desta lei a tabela de vencimentos e salários do 
magistério, acrescida do percentual acima descrito. 

82º - Consigna de forma explicativa e explícita que o percentual total que será 
corrigido dos salários dos servidores do magistério, professores, será de 33,24% (trinta 
e três inteiros e vinte e quatro centésimos de porcento), ou seja, deverá ser excluído 
totalmente o reajuste de 15,61%, da lei n. 006 de 24 de janeiro de 2022 do regime geral 
dos servidores municipais, dos vencimentos dos professores; assim com tal reajuste a 
hora aula totalizará o valor de R$ 19,24 (dezenove reais e vinte e quatro centavos), 
como descrito no parágrafo único do artigo 1º. 

83º - Fica ratificado que a lei de n. 006 de 24 de janeiro de 2022, perde com a 
aprovação da presente lei, efeitos sobre a categoria dos professores municipais de 
Mesópolis, visto que a presente lhes é mais favorável. 

  

  

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor a partir do vencimento funcional do mês 
de Abril de 2022, cumprindo os termos permissivos do artigo 45 da Lei acima citada no 
artigo 1º desta lei, revogadas disposições em contrário que sejam aplicados aos 
Professores Municipais de Mesópolis. |/ 

Mesópolis, 11 de Abril de 2022. 

= 

JOSÉ CARLOS DA SILVA 
Prefeito Municipal
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IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 
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Impacto nº 03/2022 

I- DO MOTIVO 

Estimativa de Impacto Orçamentário e Financeiro para incorporação para aumento do salário do quadro 
magistério servidores municipais do Municipio de Mesópolis . 

Diante o exposto acima, teríamos o valor dos acréscimos, conforme quadro abaixo: 

  

Descrição 
  

  meses 
    

  TOTAL DO AUMENTO DE DESPESA ANUAL 

  

  

N - DO IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO 

a) Exercício de 2022: 
  

  

  

  

  

  
  

      
  

+ Superavit Financeiro em 31/12/2021 3.468.355,52] 

+ Receita Corrente Liquida em 28/02/2022 19.935.232,49 
= Disponibilidade Financeira Estimada para 2022 23.403.588,01 
« Despesas Orçamentarias comprometidas para 2022 19.935.232,49 

« Acréscimo das Despesas com Projeto em 2022 327.560,20] 

. Total das Despesas Previstas para 2022 com o acréscimo do Impacto 20.262.792,69 

- Saldo Financeiro Previsto com o Projeto em 2022 3.140.795,32 

- Impacto Financeiro a |     
- Impacto Orçamentário 
  

b) Exercício de 2023: 
  

  

  

      
  

+ Superávit Financeiro Previsto para 31/12/2022 1.000.000,00] 
+ Receita esperada para o exercício de 2023 20.931.994,11 

= Disponibilidade Financeira Estimada para 2023 21.931.994,11 

- Impacto Financeiro 

= Impacto Orçamentário 
  

c) Exercício de 2024: 
+ Superávit Financeiro Previsto para 31/12/2023 
+ Receita esperada para o exercício de 2024 

= Disponibilidade Financeira Estimada para 2024 
- Acréscimo das Despesas totais com Projeto em 2024 

- Impacto Financeiro 
- Impacto Orçamentário 

HI - DOS CRITERIOS UTILIZADOS 

  

  

  

      
    

  

  

O percentual utilizado como base de cálculo, para aumento do salário do quadro 
magistério servidores municípais do Munícipio de Mesópolis sp., foram de 33,24%



IV - DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA - ARTIGO 16 E 17 DA LRF 

Declaro, na qualidade de Ordenador da Despesa e nos termos da lei que o presente 
gasto dispõe de suficiente dotação e de firme e consistente expectativa de suporte de 
caixa e as alterações de despesas aqui consideradas estão previstas no Plano 
Plurianual, na Lei das Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual e não 

compromentem as metas fiscais estabelecidas. 

      

Mesópolis, 11 de ABRIL DE 2022


