
 

 

 

EMENDA Nº 001 – Modificativa ao Projeto de 

Lei nº 001/2020 
Os Vereadores abaixo assinado, com fulcro no art. 198, inciso III do 

Regimento Interno, apresenta a seguinte,  

 

Emenda Modificativa 

  

Art. 1º Modifica o artigo 1º do Projeto de Lei n.º 001/2020, o qual 

apresenta a seguinte redação:  

 
“Art. 1º Fica a Poder Executivo Municipal autorizado a conceder reajuste salarial 

aos Professores da Rede de Ensino do Município de Dois Vizinhos, no percentual de 4,48% (quatro 

vírgula quarenta e oito por cento), sobre seus vencimentos, com reposição da inflação medida pelo 

índice do INPC.  

 

Passando a ter a seguinte redação: 

 
“Art. 1º Fica a Poder Executivo Municipal autorizado a conceder reajuste salarial 

aos Professores da Rede de Ensino do Município de Dois Vizinhos, no percentual de 12,84% (doze 

vírgula oitenta e quatro por cento), sobre seus vencimentos, conforme novo piso salarial estabelecido 

pelo Governo Federal, para o ano de 2020.  

 

Justificativa 

 

A presente Emenda tem o objetivo de adequar o presente Projeto de Lei, 

considerando que o cálculo de reajuste apresentando nesta emenda encontra-se de acordo 

com a Portaria Interministerial nº 4/2019 do MEC, e a Lei Federal 11738/2008 (Lei do Piso), 

que atrela que o reajuste salarial dos professores, está de acordo aos parâmetros operacionais 

do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos 

Profissionais de Educação – FUNDEB.  

Sendo que é previsto um aumento significativo no repasse do FUNDEB 

para o Município de Dois Vizinhos na receita do ano 2020.  

Há possibilidade de entendimentos que o reajuste salarial terá efeito 

cascata no quadro de remuneração de todos os servidores, incluindo todas as classes e níveis, 

assim o presente reajuste, apresentará maior segurança e isonomia entre os servidores.   

 

Plenário da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos-Pr,  

em 22 de janeiro de 2020. 
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