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A valorização dos profissionais da 
educação escolar tem sido discutida no 
contexto das políticas públicas educacio-
nais como condição para a garantia do 
padrão de qualidade de ensino.

Mesmo com a importância que o 
piso traduz, é fundamental o conheci-
mento sobre as propostas que a Lei no 
11.738/2008 contém, pois a realidade a 
ser enfrentada pelos gestores aponta inú-
meras dificuldades para dar conta dos in-
vestimentos demandados.

A Confederação Nacional de Mu-
nicípios – CNM, que participou ativa-
mente dos debates quando da trami-
tação do projeto de lei do piso no Con-
gresso Nacional, sempre reconheceu, 
juntamente com todos os prefeitos, a 
necessidade de melhorar a remunera-

ção dos professores, sem deixar de as-
segurar o equilíbrio das contas públicas 
e o respeito à Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LRF.

Dessa forma, com a intenção de 
auxiliar os Municípios sobre o piso sa-
larial, a CNM apresenta algumas infor-
mações e sugere o debate acerca das 
ações a serem implementadas pelos Mu-
nicípios brasileiros de acordo com o que 
determina a lei federal.

A Criação do Piso Salarial Pro-
fissional Nacional do Magistério

Para atender aos princípios cons-
titucionais1 a partir dos quais o ensino 
deve ser ministrado, a Lei no 11.738, san-
cionada em 16 de julho de 2008, instituiu 
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o Piso Salarial Profissional Nacional para 
os profissionais do magistério público da 
educação básica. 

O Valor do Piso Salarial

A lei estabelece um piso salarial de 
R$ 950,00, a ser atualizado a partir de 1o 
de janeiro de 2010,2 para os profissionais 

do magistério com formação em nível mé-
dio, na modalidade Normal, para a jorna-
da de, no máximo, 40 (quarenta) horas 
semanais.

Os profissionais das demais jorna-
das de trabalho serão pagos tendo como 
base o valor do piso salarial definido em 
lei, observando-se a carga de trabalho 
proporcional.3

Tabela 1 – Valor do Piso por jornada/2009

Jornada de Trabalho Valor do Piso em 2009

40h/semana ou 200h/mês R$ 950,00

30h/semana ou 150h/mês R$ 712,50

25h/semana ou 125h/mês R$ 593,75

20h/semana ou 100h/mês R$ 475,00
* Valor do piso em 2009,  com base na Nota AGU/SGCT/MAS/No 110/2009.
Fonte: CNM

Para os profissionais com formação 
em nível superior, é necessário que os 
Municípios observem o que estabelecem 
suas leis municipais em relação à diferen-
ciação salarial, pois a lei federal, ao estabe-
lecer apenas um único piso, não fixa valor 
para os profissionais com nível superior. 
A obrigatoriedade do cumprimento do va-
lor do piso refere-se unicamente aos pro-
fissionais com formação em nível médio.

Vigência do Valor do Piso

O valor do piso começou a vigorar 
em 1o de janeiro de 2009, de forma pro-

gressiva e proporcional, com acréscimo 
de dois terços (⅔) da diferença entre a 
remuneração total paga ao professor e o 
valor do piso. 

A lei determina que o valor integral 
do piso somente deva ser cumprido a par-
tir de 1o de janeiro de 2010,4 observando 
a atualização a ser realizada anualmente.

Profissionais que têm direito
ao Piso

A lei define quem são os profissio-
nais beneficiados pelo piso salarial, pois 
muitos Municípios possuem na organiza-

1. Art. 206, inciso VIII, da CF/1988.
2. Conforme Nota AGU/SGCT/MAS/No 110/2009.
3. Artigo 2o, § 3o, da Lei no 11.738/2008.
4. Conforme art. 3o, § 1o da Lei do Piso, a integralização do piso poderá ser antecipada a qualquer tempo pela União, Estados, DF e Municípios.
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ção da carreira do magistério um único 
cargo de professor, permitindo diferentes 
funções. Assim, são profissionais do ma-
gistério aqueles que exercem as ativida-
des de docência ou as de suporte peda-
gógico à docência, ou seja, direção ou 
administração, planejamento, inspeção, 
supervisão, orientação e coordenação 
educacionais.5

Extensão aos Aposentados

O valor do piso também é estendi-
do a todas as aposentadorias e pensões 
dos profissionais do magistério público da 
educação básica que sejam reajustadas 
pela paridade, ou seja, o reajuste dos pro-
ventos é realizado na mesma proporção 
e na mesma data, sempre que a remu-
neração dos servidores em atividade for 
modificada, inclusive quando decorrentes 
da transformação ou reclassificação do 
cargo ou função em que se deu a aposen-
tadoria.6

Conceito de Piso – o que é 
considerado para seu Cálculo

Na Lei no 11.738/2008, o piso sala-
rial corresponde ao vencimento inicial da 
carreira. Mas, para o exercício de 2009, 
a própria lei federal7 permite considerar 
para o valor do piso o vencimento inicial 
acrescido das vantagens pecuniárias. 
Dessa forma, apenas a partir de 2010, o 

piso deveria levar em consideração o ven-
cimento inicial.

Entretanto, esse conceito de piso 
foi alterado por força de uma medida cau-
telar concedida pelo Supremo Tribunal 
Federal – STF, ao analisar a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade8 – ADI no 4.167 
proposta contra dispositivos da Lei Fede-
ral no 11.738/2008.

Com a decisão do STF, até o julga-
mento final da ação, a referência do piso 
passa a ser a remuneração, ou seja, em 
2010, também deverá ser considerado no 
valor do piso o total de pagamentos de-
vidos aos profissionais do magistério (sa-
lário ou vencimento acrescido das vanta-
gens pecuniárias estabelecidas em lei).

Qual a Realidade dos Municípios Sem 
a Decisão do STF?

Se o conceito do piso não tivesse 
sido alterado pelo STF, seriam necessá-
rias alterações na carreira docente que 
provocariam o aumento referente às van-
tagens concedidas ao magistério em de-
corrência de sua relação direta aos venci-
mentos iniciais da carreira. Isto é, geraria 
um efeito cascata na folha de pagamento 
dos sistemas de ensino incompatível com 
a realidade orçamentária de Estados e 
Municípios, com significativa elevação 
dos gastos com pessoal, concorrendo 
para o descumprimento dos limites esta-
belecidos na LRF.9

5. Art. 2o, § 2o da Lei do Piso.
6. Art. 7o da Emenda Constitucional no 41/2003, e Emenda Constitucional no 47/2005.
7. Artigo 3o da Lei do Piso.
8. A ADI 4.167, que questiona alguns dispositivos da lei, foi ajuizada pelos governadores de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 

Mato Grosso do Sul e Ceará.
9. Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.
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Assim, para 2010, a interpretação 
do § 1o do artigo 2o da Lei do Piso, com 
base na decisão do STF, é a de que:

O piso salarial é o valor abaixo 
do qual a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios não 
poderão praticar remuneração das 
carreiras do magistério público da 
educação básica, para a jornada 
de, no máximo, 40 (quarenta) horas 
semanais.

Ressalta-se que a decisão do STF 
tem efeitos até o julgamento definiti-
vo da ação, que não tem previsão para 
ocorrer. 

Com a medida cautelar concedida, 
o impacto financeiro que os Municípios 
teriam com a implantação da Lei do Piso 
é reduzido na medida em que, pelo me-
nos enquanto durar a decisão, não há 
obrigatoriedade de adequar o valor dos 
vencimentos ou salários dos profissio-
nais do magistério ao valor do piso, pois 
para seu cálculo toma-se como base a 
remuneração.

Cálculo do Valor do Piso dos 
Profissionais do Magistério

Em razão da medida cautelar do 
STF, para calcular o valor do piso no Mu-
nicípio, é necessário verificar a remunera-
ção total (vencimento ou salário acresci-
do das vantagens pecuniárias) paga aos 
profissionais do magistério com formação 
em nível médio.

Cálculo em 2009

Para o exercício de 2009, nos casos 
em que a remuneração era inferior ao valor 
definido em lei federal, deveria ser acresci-
da a diferença de ⅔ (66,67%) entre o que 
era pago (remuneração total) e o valor do 
piso, conforme prevê a lei.

Exemplo 1: Um professor com for-
mação em nível médio e jornada de 40h/
semanais recebeu uma remuneração total 
em 2008 (vencimento/salário mais vanta-
gens) de R$ 800,00. A diferença entre esse 
valor e o piso de R$ 950,00 é R$ 150,00. 
Dois terços (⅔) dessa diferença corres-
pondem a R$ 100,00. Portanto, em 2009, 
a remuneração desse professor deveria ter 
sido de R$ 900,00 (R$ 800,00 + R$ 100,00).

Tabela 2 – Professor com formação em nível médio, 
40h semanais – Pagamento em 2009

Remuneração em 2008 R$ 800,00 

Diferença entre a remuneração e o piso
R$ 150,00 (R$ 950,00* – R$ 

800,00)
2/3 da diferença – valor do complemento 

ao piso a ser pago em 2009
R$ 100,00 (66,67% de R$ 150,00)

Remuneração em 2009 R$ 900,00 (R$ 800,00 + R$ 100,00)
 * Valor do piso em 2009,  com base na Nota AGU/SGCT/MAS/No 110/2009.
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Nota-se, no exemplo anterior, que 
a remuneração total não alcançou os 
R$ 950,00, pois, em 2009, a Lei do Piso 
não obrigava o pagamento integral do 
valor do piso.10 A diferença para alcançar 
o valor do piso deveria ser acrescida de 
forma progressiva à remuneração, a título 
de complemento do piso, observando o 
pagamento de ⅔ (66,67%) em 2009. 

Cálculo em 2010

A partir de 2010, o piso deve ser in-

tegralizado e seu valor atualizado. Para o 
cálculo também será utilizada a remune-
ração dos profissionais e não mais o ven-
cimento inicial da carreira, pois a medida 
cautelar do STF continua vigorando.

Exemplo 2: Um professor com for-
mação em nível médio e jornada de 40h/
semanais recebe uma remuneração total 
(vencimento/salário mais vantagens) em 
2009 de R$ 900,00. A diferença entre esse 
valor e o piso de R$ 994,00 é R$ 94,00. 
Este é o valor que deve ser acrescido à 
remuneração para atingir o valor do piso.

Tabela 3 – Professor com formação em nível médio,
40h semanais – Pagamento em 2010

Remuneração em 2009 R$ 900,00 
Diferença entre a remuneração e o piso R$ 94,00 (R$ 994,00* – R$ 900,00)

Valor do complemento ao piso a ser pago em 2010 R$ 94,00 
Remuneração em 2010 R$ 994,00 (R$ 900,00 + R$ 94,00)

 * Valor do piso em 2010,  com base na Nota N° 36/2009/CC/AGU/CGU.

Cabe esclarecer que, ao adotar o 
complemento do piso à remuneração, os 
Municípios não precisam alterar os venci-
mentos ou salários-base dos profissionais 
do magistério. Dessa forma, a diferença 
entre o valor pago e o valor do piso (al-
cance progressivo do valor do piso) não 
incidirá nas tabelas salariais que definem 
os porcentuais de diferenciação entre 
classes e níveis de titulação na carreira. 

Cálculo do Valor do Piso

Tendo em vista que os profissionais 
das demais jornadas de trabalho (meno-

res que 40h/semanais) serão pagos com 
valores proporcionais ao valor do piso 
salarial definido em lei, será tomado o 
Exemplo 3.

Exemplo 3: Como um professor 
com carga horária de 40h/semanais, ou 
200 horas/mês, tem direito ao piso de 
R$ 994,00 (valor para 2010), o profes-
sor com carga horária de 30h/semanais, 
correspondente a 150h/mês, tem direi-
to a um piso equivalente a R$ 745,50, 
resultante do cálculo proporcional à 
sua jornada de trabalho, conforme es-
tabelece a Lei do Piso em relação à 
proporcionalidade.

10. Artigo 3o, inciso II, da Lei 11.738/2008.
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Tabela 4 – Professor com formação em nível médio, 
30h semanais – Pagamento em 2010

Remuneração em 2009 R$ 600,00 

Diferença entre a remuneração e o piso R$ 145,50 (R$ 745,50* – R$ 600,00)

Aumento que deverá ser aplicado em 2010 R$ 145,50 

Remuneração em 2010 R$ 745,50 (R$ 600,00 + R$ 145,50)
* Valor do piso em 2010 para jornada de 30h/semanais.

 Atualização do Valor do Piso

A Lei no 11.738/2008 estabelece 
que o piso salarial deve ser atualizado 
anualmente com base no porcentual de 
crescimento do valor mínimo nacional por 
aluno/ano do Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educa-
ção – Fundeb referente aos anos iniciais 
do ensino fundamental urbano.11

O referido valor mínimo nacional do 
Fundeb, publicado pelo MEC a cada ano, 
constitui-se de estimativas que podem va-

riar ao longo do ano diante da oscilação 
da arrecadação; além disso, nem sempre 
correspondem à apuração do valor efeti-
vamente realizado no exercício. 

Em 2008, o valor mínimo nacional 
do Fundeb sofreu três alterações, além 
do valor efetivamente realizado publicado 
no ano seguinte. Em 2009, o Fundeb teve 
duas estimativas, e o valor efetivamente 
realizado foi publicado no dia 19/4/2010. 
O quadro a seguir demonstra a variação 
ocorrida nas estimativas e no valor míni-
mo nacional por aluno efetivamente reali-
zado do Fundeb desde 2007.

Tabela 5 – Valor mínimo Nacional do Fundeb
ANO TIPO DATA DA PUBLICAÇÃO VALORES

2007
Estimativas

24/4/2007 R$ 946,29 
6/11/2007 R$ 947,24 

Valor realizado 1/12/2008 R$ 941,68 

2008
Estimativas

30/1/2008 R$ 1.137,30 
19/5/2008 R$ 1.132,32 
19/8/2008 R$ 1.132,34 

Valor realizado 17/4/2009 R$ 1.172,85 

2009
Estimativas

10/3/2009 R$ 1.350,09 
14/8/2009 R$ 1.221,34 

Valor realizado 16/4/2010 R$ 1.227,17 
2010 Estimativa 28/12/2009 R$ 1.415,97 

Fonte: FNDE/MEC

11. Artigo 5o da Lei no 11.738/2008.
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Esse mecanismo de atualização, 
definido na lei federal para atualização 
do piso, tem representado grande preo-
cupação por parte dos Municípios em de-
corrência ao fato de impor aos gestores 
públicos um cálculo salarial com base em 
critérios muito instáveis, que variam ao 
longo do ano. 

Quando as estimativas são altera-
das, o valor do piso, por consequência, 
também será modificado. É essa variação 
das estimativas que torna frágil o parâme-
tro de atualização do piso e gera insegu-
rança e dificuldades para o planejamento 
municipal, por não assegurar o equilíbrio 
orçamentário-financeiro.

Valor do Piso em 2010 

Para o ano de 2010, o MEC publicou 
em seu site um valor de R$ 1.024,67, para 
o qual foram utilizados como parâmetros 
“a variação ocorrida no exercício de 2009” 
e os “valores do ano imediatamente ante-
rior”, portanto, 2008. Apesar de esse en-

tendimento ter como base a Nota Técnica 
da Advocacia-Geral da União (AGU),12 o 
MEC utilizou-se das estimativas do va-
lor do Fundeb dos referidos anos como 
critério de atualização do piso salarial, 
sem, contudo, considerar os valores 
efetivamente realizados, conforme re-
comenda a AGU.

Caso o MEC tivesse adotado como 
parâmetro o valor efetivamente realizado 
do Fundeb de 2008 e do Fundeb 2009, o 
valor do piso salarial para 2010 seria de 
R$ 994,00. Este é o valor do piso atuali-
zado com base nas orientações da AGU 
e que não corre o risco de ser alterado, 
pois não foi calculado com base em es-
timativas.

Essa situação mostra uma das fra-
gilidades da Lei do Piso, pois tomando 
como base as orientações da AGU, só é 
possível calcular o valor definitivo do piso 
a partir de abril, mês em que provavel-
mente é divulgado o valor efetivamente 
realizado no Fundeb, como indica o qua-
dro a seguir.

Tabela 6 – O valor mínimo Nacional X Valor do Piso 

VALOR MÍNIMO NACIONAL % CRESCI-
MENTO VALOR DO PISO EM 2010

Estimativa 2008 R$ 1.132,34 
7,86%

R$ 1.024,67 (publicado pelo MEC, com 
base nas estimativas 2008 e 2009) – 

sujeito a alterações.Estimativa 2009 R$ 1.221,34 

Efetivamente realizado 2008 R$ 1.172,85 
4,63%

R$ 994,00*
(considerando o realizado de 2008 e  
2009) – não está sujeito a alterações

Efetivamente realizado 2009 
(publicado em 19/04/2010) R$ 1.227,17

* Orientações da AGU - Nota no 36/2009/CC/AGU/CGU
Fonte: FNDE/MEC. (elaboração CNM)

12. Nota AGU no 36/2009, aprovada em 6 de janeiro de 2010.
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Por essa razão, é necessária a re-
visão das regras definidas na lei que im-
põem aos gestores um cálculo com base 
em estimativas, o que pode prejudicar a 
política salarial adotada em Estados e 
Municípios.

Projeto de Lei no 3.776/2008 (PLC no 
321/2009 – Senado Federal)

Contrário à forma de atualização 
do piso prevista na Lei no 11.738/2008, o 
Poder Executivo federal apresentou dia 
23/7/2008 o PL no 3.776/2008,13 propondo 
que a forma de atualização do piso fosse 
feita com base no Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC), evitando-se a 
utilização do mesmo porcentual de cresci-
mento do valor mínimo por aluno referen-
te aos anos iniciais do ensino fundamental 
urbano, nos termos da Lei no 11.494/2007.

A CNM apoia a proposta contida 
no PL apresentado, pois a regra em vigor 

poderá gerar uma elevação contínua da 
parcela correspondente aos gastos com 
a remuneração dos profissionais do ma-
gistério público nas despesas totais com 
educação básica, podendo comprometer 
em médio e longo prazos outras ações de 
manutenção e desenvolvimento do ensi-
no, a exemplo da manutenção das insta-
lações e equipamentos das escolas, da 
aquisição de material escolar e dos pro-
gramas de formação de professores. 

A Lei do Piso revela uma grande 
fragilidade, pois considera o critério de 
atualização do valor pelo crescimento do 
valor aluno/ano no Fundeb, que até o final 
de cada ano são consideradas as estima-
tivas. Por se tratar de estimativas, e con-
siderando que o valor real só é publicado 
em abril do ano seguinte (período em que 
é realizado o ajuste do Fundeb, previsto 
na Lei no 11.494/2007), os gestores muni-
cipais não podem definir políticas salariais 
a partir de dados estimados. 

Tabela 7 – Comparativo do valor do piso com base no crescimento
do valor aluno/ano no Fundeb

Crescimento do Fundeb (%) com base nas estimativas de 2008 e 2009
Valor mínimo nacional 
aluno/ano ESTIMADO 

– Fundeb 2008

Valor mínimo nacional aluno/
ano ESTIMADO – 

Fundeb 2009

Crescimento 
anual

Valor do Piso 
atualizado

R$ 1.132,34 R$ 1.350,09 19,2% R$ 1.132,40 

Crescimento do Fundeb (%) com base no valor efetivamente realizado 2008 e a 1a 
estimativa de 2009

Valor mínimo nacional 
aluno/ano REALIZADO 

– Fundeb 2008

Valor mínimo nacional aluno/
ano ESTIMADO – 

Fundeb 2009

Crescimento 
anual

Valor do Piso 
atualizado

R$ 1.172,85 R$ 1.350,09 15,1% R$ 1.093,45 
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Crescimento do Fundeb (%) com base
no efetivamente realizado 2008 e a 2a estimativa 2009

Valor mínimo nacional aluno/
ano REALIZADO – 

Fundeb 2008

Valor mínimo na-
cional aluno/ano 

ESTIMADO –
 Fundeb 2009

Crescimento 
anual

Valor do Piso 
atualizado

R$ 1.172,85 R$ 1.221,34 4,1% R$ 988,95 

Crescimento do Fundeb (%) com base no efetivamente realizado 2008 e 2009

Valor mínimo nacional alu-
no/ano REALIZADO – 

Fundeb 2008

Valor mínimo na-
cional aluno/ano 
REALIZADO – 
Fundeb 2009

Crescimento 
anual

Valor do Piso 
atualizado

R$ 1.172,85 R$ 1.227,17 4,6% R$ 994,00 

Atualização do piso pela variação do INPC/2009
R$ 950,00 4,1138% R$ 989,08 

Horas-atividades

A Lei do Piso, antes da medida cau-
telar concedida pelo STF, determinava o 
limite máximo de dois terços (⅔) da car-
ga horária do professor para o desempe-
nho das atividades de interação com os 
educandos,14 ou seja, os professores te-
riam direito a um período de ⅓ (33,33%) 
da jornada de trabalho destinado a estu-
dos, planejamento e avaliação, incluídos 
na carga de trabalho. São as chamadas 
“horas-atividades”.

Com a decisão, o STF suspendeu 
o dispositivo legal que trata sobre o 
tempo de permanência do professor em 
atividades com os alunos, por entender 
que a lei federal, ao regular sobre a jornada 

de trabalho, feria a autonomia dos entes fe-
derados por dispor sobre questão de com-
petência dos Estados e dos Municípios. 

Além disso, o aumento para ⅓ da 
jornada de trabalho reservado ao planeja-
mento, acarretaria um impacto financeiro 
considerável a Estados e Municípios em 
razão do aumento de profissionais que 
deveriam ser contratados para comple-
mentar a carga horária.

Com isso, a autonomia dos entes 
federados para definir o tempo de perma-
nência do professor em sala de aula foi 
preservada.

Como a decisão proferida pelo STF 
aguarda julgamento final da ação, preva-
lecem as regras definidas em leis muni-
cipais específicas em relação à carga de 

13. O PL foi aprovado na Câmara dos Deputados e remetido ao Senado Federal, no dia 17/12/2009, passando a tramitar como PLC 
321/2009.
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trabalho dos profissionais do magistério.
Cumpre destacar que as horas-

atividades são importantes no trabalho 
pedagógico e, de acordo com a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), fazem parte da valorização dos 
profissionais da Educação.

Complementação da União

A lei estabelece que a União com-
plemente a integralização do valor do 
piso nos casos em que Estados e Muni-
cípios não tenham disponibilidade finan-
ceira para cumprir o valor fixado. O apoio 
financeiro inicia em 2010.15

É importante ressaltar que, além de 
serem estabelecidas várias exigências 
para apresentação do pedido de com-
plementação, a lei define que a fonte de 
recursos da União para a assistência fi-
nanceira ao piso será proveniente do li-
mite de 10% dos recursos que a União 
colocará no Fundeb a título de comple-
mentação. Estima-se, para 2010, uma 
complementação ao Fundeb de R$ 7,6 
bilhões, que poderão ser disponibilizados 
para apoio ao piso o limite máximo de R$ 
762,3 milhões (10%).16

Pelas regras definidas na Lei do 
Piso,17 apenas os Estados e os Municí-
pios que recebem a complementação 
da União ao Fundeb poderão apre-
sentar o pedido de recursos comple-
mentares. Em 2010, são beneficiados 

os Estados de Alagoas, Amazonas, 
Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, 
Pernambuco e Piauí. 

Além disso, foram definidos por 
meio da Portaria no 484/2009 cinco requi-
sitos18 que deveriam ser atendidos cumu-
lativamente:

I. aplicar pelo menos 30% (trinta 
por cento) da receita na manu-
tenção e no desenvolvimento do 
ensino (MDE), de acordo com os 
dados apurados pelo Sistema de 
Informações sobre Orçamentos 
Públicos em Educação (Siope); 

II. preencher completamente o Sis-
tema de Informações sobre Or-
çamentos Públicos em Educa-
ção (Siope);

III. ter o órgão da educação como 
gestor dos recursos;

IV. apresentar planilha de custos 
detalhada, demonstrando a ne-
cessidade e a incapacidade para 
o cumprimento do valor do piso; 

V. possuir majoritariamente alunos 
na área rural.

Caso os recursos da complemen-
tação da União ao Fundeb destinados à 
integralização do valor do piso não fos-
sem repassados em sua totalidade para 
os que cumprissem cumulativamente os 
cinco requisitos, os recursos remanescen-
tes federais seriam repassados aos Muni-

14. Art. 2o, § 4o, da Lei no 11.738/2008.
15. Informação apresentada pelo MEC, por meio de Ofício/MEC/No 269/2009, de 19/3/2009. Porém, é importante observar que o §1o do 

art. 3o da Lei 11.738/2008 admite a integralização do piso antes de 2010. Assim, a complementação da União também poderia ser 
antecipada para 2009.

16. Portaria Interministerial no 1.227, de 28/12/2009, Anexo II.
17. Art. 4o da Lei do Piso.
18. Válidos para o exercício de 2009, conforme art. 1o da Portaria 484/2009. Até maio de 2010, não foi publicado pelo MEC requisitos para este ano.
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cípios beneficiados pela complementação 
da União, desde que atendessem aos re-
quisitos de número II a IV constantes da 
Portaria.19

A CNM fez um levantamento para 
verificar os possíveis Municípios que reu-
niriam condições para solicitar a comple-
mentação da União ao piso para integra-
lizar o piso salarial, em 2009, tomando 
como base os dados referentes a 2008. 

O resultado da pesquisa apontou 
que, se fossem considerados os 5.563, 
apenas 0,5% dos Municípios brasileiros 
atendiam, cumulativamente, aos critérios 
da Portaria 484/2009, o que representa-
va 1,5% dos 1.755 Municípios (dos nove 
Estados) abrangidos pela Lei do Piso. 

Cabe ressaltar que esse resultado 
não considerou a análise a ser realizada 
pelo MEC referente às planilhas de custo 
que demonstram a incapacidade de pa-
gar o piso.

Esta situação é preocupante, pois 
o apoio financeiro da União não é para 
todos que precisam. Desta forma, os 
gestores continuarão enfrentando difi-
culdades para cumprir a Lei do Piso sem 
afetar o equilíbrio das contas públicas e 
o respeito à LRF.

Além disso, mesmo que a assistên-
cia financeira da União fosse destinada 
para todos os nove Estados que rece-
bem a complementação no Fundeb, ain-
da assim, teríamos 3.808 (68,5%) Muni-
cípios de 17 Estados sem esse aporte de 
recursos. Portanto, menos da metade dos 
Municípios reúnem condições de pleitear 
a complementação da União para integra-

lização do valor do piso salarial nacional. 
 
Providências Legais para 
Instituição do Piso pelos 
Municípios

Considerando a necessidade de 
adoção de procedimentos pelos Muni-
cípios em razão da Lei do Piso, a CNM 
apresenta algumas sugestões à gestão 
municipal para que sejam evitados preju-
ízos no pagamento dos profissionais do 
magistério e não sejam criadas dificulda-
des às finanças públicas:

•	 Em razão da decisão do STF, é 
fundamental assegurar que a re-
muneração de cada profissional do 
magistério (o total dos ganhos de 
caráter remuneratório) não seja in-
ferior ao valor do piso. Os gestores 
podem optar por conceder comple-
mentos à remuneração ou alterar 
os vencimentos iniciais, de acordo 
com a capacidade orçamentário-
financeira do Município. Em ambos 
os casos, é importante proceder à 
análise do impacto do crescimento 
vegetativo das folhas de pagamento 
do magistério e observar os limites 
de gastos com pessoal estabeleci-
dos pela LRF.20

•	 Importante alertar que o paga-
mento de complementos ao piso, 
bem como a realização de qual-
quer alteração no valor dos salá-
rios ou vencimentos, tem de ser 
aprovada por lei municipal.

19. Artigo 3o, parágrafo único, da Portaria no 484/2009.
20.  Artigo 19 da LC 101/2000 – LRF.
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–  O projeto de lei deve ser encami-
nhado ao Poder Legislativo, bus-
cando a autorização para conceder 
complemento ao piso para os pro-
fissionais cuja remuneração não 
atinja o piso salarial nacional ou al-
terações nos vencimentos iniciais. 
O projeto de lei em questão deve 
estabelecer retroatividade a 1o de 
janeiro do corrente ano.

•	 Considerando que nem todos os Mu-
nicípios poderão pleitear recursos fe-
derais para complementação ao piso, 
é muito importante manter organizada 
e atualizada a documentação relati-
va às despesas com pagamento dos 
profissionais do magistério e demais 
profissionais da Educação, bem como 
outras despesas com manutenção 
e desenvolvimento do ensino, diante 
dos requisitos exigidos aos Municípios 
para comprovação de custos em pla-
nilhas que justifiquem a necessidade 
e a incapacidade para cumprimento 
do piso salarial.

Por fim, é preciso considerar que, an-
tes da instituição do piso salarial do magis-
tério, é necessário que o Município adote 
outras providências para atendimento das 
exigências legais que se referem às adap-
tações na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), que entrou em vigência em 2010, e 
à previsão do cumprimento da obrigação e 
das fontes de custeio para cumpri-la na Lei 
Orçamentária Anual (LOA). Isso decorre da 
necessidade de atender obrigação instituída 
pela Lei Complementar no 101/2000.

Se, no entanto, o Município não reali-

zou essas previsões, é indispensável que as 
faça antes de efetivar qualquer pagamento 
ao magistério, com vistas a dar cumprimen-
to à integralização do piso salarial em 2010.

Por essa razão, é importante que se 
observe a necessária compatibilização do 
Plano Plurianual (PPA) com os orçamentos 
anuais por meio da LDO, estabelecendo a 
efetiva conexão entre esses instrumentos 
de planejamento, premissa básica da res-
ponsabilidade fiscal, pois o ente público não 
pode correr o risco de errar na execução do 
orçamento.

Além da questão fiscal, nesse pro-
cesso são também importantes algumas 
ações que permitam uma leitura situacio-
nal do Município em relação às mudanças 
que podem ocorrer decorrentes do piso 
salarial: analisar e mapear toda a legisla-
ção educacional municipal vigente, rela-
cionada à carreira e à remuneração dos 
profissionais da Educação; elaborar/atua-
lizar cadastro funcional para mapeamen-
to da carreira, a partir de levantamento 
de informações sobre os profissionais da 
Educação do Município; analisar a folha de 
pagamento e os indicadores financeiros, 
realizando simulações financeiras para 
subsidiar a definição dos valores para a 
remuneração do magistério na estrutura 
da carreira baseada na titulação ou ha-
bilitação, na avaliação de desempenho e 
na jornada de trabalho; definir matriz de 
remuneração e enquadramento dos profis-
sionais da Educação, observando o con-
junto dos recursos financeiros disponíveis 
para as despesas com remuneração des-
ses profissionais de forma que atenda e 
cumpra os preceitos legais e políticos.
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