
NOTA DO SINDICATO SOBRE PROJETO DE LEI N. 19/2022, 

ENCAMINHADO PELO PREFEITO PARA FIXAR O PISO SALARIAL DOS 

PROFESSORES QUE DESRESPEITA O PLANO DE CARREIRA 

 

 O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAFRA 

– SINDISERV comunica que o PL n. 19/2022, de 24/05/2022, que deu entrada 

na Câmara de Vereadores no dia 31/05/2022, para fixar o piso salarial dos 

Professores em nosso Município é ilegal. 

 O art. 4º do projeto determina que o piso salarial não seja aplicado aos 

Professores que, “em razão de avanços na carreira, já recebam acima do teto”. 

 Veja a redação abaixo: 

 

§4º O piso salarial ora fixado não acarreta majoração dos vencimentos dos 

membros do magistério público municipal que, em razão de avanços na 

carreira, já recebam valores acima do piso. 

 

 A existência de uma Lei que estabele um Plano de Carreira do Magistério 

(Lei n. 3.795, de 04/04/2012) se dá exatamente para respeitar o avanço do 

Professor ao longo dos anos, desde sua entrada no serviço público, até que 

venha a se aposentar, concedendo a ele os benefícios existentes naquela lei. 

 A maneira correta de conceder o novo piso salarial determinado pelo 

Governo Federal é aplicá-lo na letra inicial do Plano de Carreira e, a partir dela, 

ir concedendo a diferença de 3% (três por cento), que já está previsto no plano 

de carreira, de letra para letra. E cada Professor terá, ainda, seus benefícios já 

conquistados, calculados sobre estes novos valores da tabela. 

O SINDISERV  requereu a aplicação do piso, administrativamente, ao 

Prefeito Municipal no dia 30/03/2022, por meiodo ofício n. 019/2022, mas não 

obteve nenhuma resposta.  

Diante da ausência de resposta, no dia 06/05/2022, o SINDISERV ajuizou 

Ação Coletiva para que o Judiciário determinasse a implantação do Piso Salarial 



para os Professores, respeitando-se a carreira. O pedido é retroativo ao mês de 

janeiro de 2022.  

 Agora, depois de ajuizada a Ação Coletiva, o Prefeito Municipal 

encaminha o PL à Câmara e ainda o faz de forma a desrespeitar a Lei do Plano 

de Carreira, prejudicando Professores que há anos estão atuando, como se não 

tivessem que ser contemplados com a revisão determinada pelo Governo 

Federal. 

 Desta forma o SINDISERV espera que os Vereadores apresentem uma 

emenda ao PL para que seja respeitada a carreira, ou o rejeitem. 

 Desde já o SINDISERV pede que os Professores fiquem mobilizados para 

exigir o pagamento de forma correta, respeitando-se a Carreira determinada em 

Lei, e de forma retroativa ao mês de janeiro do corrente ano, como já foi feito em 

outros Município. 

 Juntos somos mais fortes. 

 

DIRETORIA DO SINDISERV 

 


