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LEI DO Nº 2658.2022 DE 26 DE ABRIL DE 2022. 

 

Concede reajuste salarial ao magistério 

público do Município de Parelhas e dá 

outras providências.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Parelhas/RN aprova o 

Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal e ELE sanciona a seguinte Lei:  

 

Art. 1º - Fica concedido o reajuste de 33,24% (trinta e três vírgula, trinta e quatro por 

cento), com carga horária de trinta horas, aos profissionais do magistério público do 

Município de Parelhas, lotados na classe I – A, nível I.   

 

Art. 2º - Fica concedido o reajuste de 18% (dezoito por cento), com carga horária de 

trinta horas, para os demais profissionais do magistério público do Município de Parelhas.  

   

Art. 3º - Caso após o reajuste do salário conforme preceituado no art. 2º, desta Lei, 

o valor do salário base, seja inferior ao piso de R$ 2.884,22 (dois mil oitocentos e oitenta e 

quatro reais e vinte e dois centavos), o salário será equiparado de forma automática, como 

forma de implementação do piso do magistério na classe inicial.  

 

Art. 4º - O pagamento do retroativo dos meses de janeiro, fevereiro e março, será 

pago em parcela única no mês de maio do corrente ano (2022). 

 

Art. 5º - No mês de julho do ano de 2022, será observado a evolução da receita do 

FUNDEB, de modo a apurar eventual recuperação da arrecadação, que possibilite 
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concessão de novo reajuste, cuja soma não ultrapasse os 33,24% (trinta e três vírgula, 

trinta e quatro por cento), diante dos seguintes parâmetros: 

§ 1º - No mês de julho do corrente ano, diante da apuração da receita do FUNDEB 

correspondente à média do período de janeiro a junho de 2022, caso a referida média 

semestral da receita seja superior ao valor total do custo da folha do magistério (professores 

e encargos), com base no mês de junho deste ano, a diferença será revertida em reajuste 

para a categoria.  

§ 2º - Conforme o art. 5º, § 1º do presente Projeto de Lei, será revertido o reajuste para a 

categoria nos seguintes percentuais: 

I – Se o valor da média semestral da receita for superior a no mínimo 20% (vinte por cento) 

do custo da folha do magistério (professores e encargos) do mês de junho de 2022, será 

concedido o reajuste de 5,08% (cinco vírgula, oito por cento). 

II – Se o valor da média semestral da receita for superior a no mínimo 35% (trinta e cinco 

por cento) do custo da folha do magistério (professores e encargos) do mês de junho de 

2022, será concedido o reajuste de 10,16% (dez vírgulas, dezesseis por cento). 

III - Se o valor da média semestral da receita for superior a no mínimo 50% (cinquenta por 

cento) do custo da folha do magistério (professores e encargos) do mês de junho de 2022, 

será concedido o reajuste de 15,24% (quinze vírgulas, vinte e quatro por cento). 

§ 3º - Não será acumulativo os percentuais descritos no § 2º, incisos I, II e III, sendo estes 

concedidos de forma individual na concessão de cada reajuste, diante da delimitação do 

crescimento da receita do FUNDEB. 

§ 4º - Será considerado como base de cálculo na apuração da receita do FUNDEB, 

conforma o artigo 5º, §§ 1º e 2º e seus incisos, os valores recebidos a títulos de VAAF e 

VAAT, no percentual de 35% (trinta e cinco por cento), sendo excluído deste cálculo o 

percentual de 50% (cinquenta por cento), que será empregado na educação infantil e 15% 

(quinze por cento), que será empregado em investimentos, conforme preceituado em 

normativos próprios dos recursos e em dispositivo de Lei Municipal 2644/2021. 
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Art. 6º - Fica concedido o reajuste no percentual de 18% (dezoito por cento), aos 

servidores inativos, pertencente ao programa de aposentadoria incentivada – PAI. 

 

Art. 7º - Fica concedido o reajuste conforme está preceituado no art. 5º, § § 1º e 2º, 

aos professores inativos, pertencentes ao programa de aposentadoria incentivada – PAI, 

conforme o crescimento da receita do FUNDEB e a concessão do percentual ao magistério 

público do Munícipio de Parelhas. 

 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação ficando revogada as 

disposições em contrário.  

 

 

Parelhas, 26 de abril de 2022. 

 

 

Tiago de Medeiros Almeida 

Prefeito do Município de Parelhas 
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