
Atenção Professores(as) Especialistas e Coordenadores(as) 

Pedagógicos(as) - ACTs, efetivos - ativos e Aposentados(as): 

O Projeto de Lei Complementar 4556/2023 (PLC 4556/2023) que o Prefeito João Rodrigues 

encaminhou à Câmara de Vereadores no dia 06 de março revoga (acaba) com o anexo X da Lei 

Complementar 132 de 2001 (veja abaixo o anexo). 

Com o fim do anexo X da LC 132 de 2001, o PLC 4556/2023 acaba 

com o reajuste do Piso Nacional do Magistério para os Professores 

(ACTs, efetivos - ativos  e aposentados), Especialsitas e 

Coordenadores(as) Pedagógicos(as).  

O Prefeito João Rodrigues, com o PLC 4556/2023, além de não conceder o reajsute do 

Piso Nacional do Magistério de 2023,  está destruindo nosso Plano de Carreira que 

garantiu nos últimos 30 anos um adiconal de 46% da Licenciatura Plena sobre o Piso 

Nacional e 64% da Pós-graduação sobre o Piso Nacional.  

O PLC 4556/2023 acaba com essa garantia e já nesse ano a Licenciatura Plena baixa 

para 36% sobre o Piso Nacional e a Pós-graduação baixa para 53%. E nos próximos 

anos, a cada aumento do Piso Nacional, essa diferença será menor, podendo até 

achatar todas as titulações no mesmo valor do Piso Nacional do Magistério. 

Se não existisse o anexo X da LC 132 de 2001, o vencimento do cargo de Professor de 

Licenciatura Plena não seria hoje de R$ 6.003,57, seria do Piso Nacional de R$ 

4.420,55. Acabando com o anexo X da LC 132 de 2001, em poucos anos, o vencimento 

do cargo de Licenciatura Plena poderá estar no mesmo valor do Piso Nacional – esse é 

o objetivo do PLC 4556/2023 do Prefeito João Rodrigues. 

Sem o anexo X da LC 132 de 2001 (criado em negociação coletiva com o Sindicato em 

em 1999 pela LC 71/1999 e mantido na LC 132/2001), acabando com os percentuais do 

Adicional de Titulação, na prática, o Prefeito João Rodrigues está acabando com o 

reajuste do Piso Nacional do Magistério para quase todos os Professores, Especialsitas 

e Coordenadores Pedagógicos (ACTs e efetivos - ativos e aposentados) - só o 

vencimento do cargo de Professor com Magistério terá o reajuste do Piso Nacional do 

Magistério e acaba também com o reajsute do Piso Nacional do Magistério para o valor 

do Adicional de Titulçação.  

Confira abaixo o anexo X da Lei Complementar 132 de 2001 que até aqui garantiu o 

reajuste do Piso Nacional do Magistério para todos os Professores, Especialistas e 

Coordenadores Pedagógicos (ACTs e efetivos – ativos e aposentados) e que está sendo 

eliminado pelo PLC 4556/2023 que o Prefeito João Rodrigues encaminhou à Câmara de 

Vereadores no dia 06 de março. 

Conheça bem o estrago do PLC 4556/2023 e lute junto com os colegas e o Sindicato 

para que os(as) Vereadores não aprovem essa barbaridade.  

 



Adicional de Titulação de quem ocupa o cargo efetivo de Professor com Magistério 

 

 

 

 



Adicional de Titulação de quem ocupa o cargo efetivo de Professor com Estudos Adicionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adicional de Titulação de quem ocupa o cargo efetivo de Professor com Licenciatura Curta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adicional de Titulação de quem ocupa o cargo efetivo de Professor com Licenciatura Plena 

 

 

 

Adicional de Titulação de quem ocupa o cargo efetivo de Professor Pós-graduado 

 

 

 

 


