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Nota de Esclarecimento ao Blog Jailson Mendes 
 
 
O Município de Bacurituba esclarece que o salário base pago atualmente aos professores da rede 
municipal de ensino consiste no valor de R$ 1.468,59 (hum mil, quatrocentos e sessenta e oito 
reais e cinquenta e nove centavos). 
 
Esclarece ainda que o reajuste dado pelo governo federal no percentual de 12,84% no piso 
nacional do professor estabeleceu o valor R$ 2.886,15 para professores com jornada de 40h 
semanais. Por dedução lógica, o valor correspondente a jornada de 20h semanais corresponde ao 
valor de R$ 1.443,07. Como se observa, o salário atual do município de Bacurituba está acima do 
valor do piso nacional já reajustado em 2020. 
 
Mesmo tendo um salário atual pago acima do piso nacional, mesmo estando reajustado em 
12,84%, a Prefeitura Municipal encaminhou projeto de aumento no percentual de 5% do salário 
base do professor municipal. Esse aumento, mesmo não sendo obrigado conforme orientou a 
Confederação Nacional dos Municípios – CNM (matéria em anexo), impactará em 65,85% de 
todo o recurso do FUNDEB apenas com gasto de pagamento de professor. 
 
Restando à Administração Pública 34,15% de recurso do FUNDEB para pagamento dos demais 
servidores públicos da educação (motorista, auxiliar administrativo, porteiro, vigia, auxiliar de 
serviços gerias, entre outros), bem como despesas com energia elétrica, combustível, material de 
limpeza, reformas de unidades escolares, aluguéis de ônibus, etc., despesas estas que pela 
conjuntura nacional também só aumentam. 
 
Vale dizer que o aumento dado pelo MEC, de 12,84%, é sobre o piso nacional. Logo, se o piso 
municipal estiver acima do piso nacional, mesmo reajustado, não há o que se falar em reajuste. 
Frise-se ainda que o município não pode pagar menos do que o piso nacional, e no caso de 
Bacurituba o valor atual está acima do piso nacional, mesmo este sendo reajustado em janeiro de 
2020. 
 
A municipalidade entende como justa a reivindicação de aumento de salário em cenário de crise 
que o país enfrenta desde 2015, entretanto, as dificuldades também são enfrentadas pelo órgão 
público que por sua vez, precisa ofertar o serviço para toda sociedade. 
 
O Município de Bacurituba contava com mais de 1.500 alunos no ano de 2013, já no ano de 2019 
tivemos 1.291. A queda no número alunos, afeta as receitas do FUNDEB, uma vez que quanto 
maior a quantidade de alunos, maior o valor do fundo. 
 
Por fim, ressalte-se que o aumento de 5% proposto pela municipalidade não incidirá apenas no 
salário base. Em verdade o aumento se dará no salário base, porém, haverá reflexos no 
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vencimento final, haja vista que os professores da rede municipal de ensino recebem gratificações 
e adicionais por tempo de serviço e titulação. Além disso, a prefeitura promove o recolhimento 
do INSS no valor total recebido pelo professor e não apenas no salário base, como diversos 
municípios promovem. 
 
Logo, agindo com a responsabilidade fiscal e com o erário público, que são marcas da gestão atual 
do município de Bacurituba, é que o aumento proposto atende a legislação vigente e mantém 
saneadas as contas do FUNDEB, para que os salários dos professores e demais servidores da 
educação e repasses do INSS estejam em dia, assim como todos os serviços essenciais a educação 
sejam efetivamente prestados. 
 
Bacurituba, 04 de março de 2020. 
 
Assessoria Prefeitura Municipal de Bacurituba  
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