
                  PARECER N° 03, DE 23 DE MAIO DE 2022 

 

DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, SOBRE 

O PROJETO DE LEI N° 08, DE 11 DE MAIO DE 2022. 

                   De autoria do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL que: 

 

Estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público do 

Município de Inhacorá, institui o respectivo quadro de cargos e funções 

e dá outras providências. 

O projeto em análise, visa a valorização dos Profissionais do 

Magistério de Inhacorá/RS, e estabelece as normas gerais e disciplinares, deveres, 

direitos e demais vantagens especiais do Magistério, de acordo com o inciso V, do art. 

206, da Constituição Federal, a Lei Federal n° 11.494, de 20 de junho de 2007, a Lei 

Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei Federal n° 11.738, de 16 de julho 

de 2008, e a Legislação Municipal.  

A matéria, em sua competência, está de acordo com Lei Orgânica do 

Município, na qual dispõe, que compete ao município legislar sobre assuntos locais, 

bem como organizar quadros e estabelecer o regime jurídico de seus servidores. 

A Valorização do Magistério, são, em geral, às ações necessárias para o 

aumento da qualidade nas condições de trabalho dos educadores. Essa valorização é tratada no 

Plano Nacional de Educação (PNE) junto ao capítulo sobre a formação de professores. Esse 

documento, que é fundamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, 

afirma que o compromisso com a melhoria da qualidade do ensino não poderá ser cumprido sem a 

valorização do magistério, “uma vez que os docentes constituem o centro de todo o processo 

educacional”. 

Nesse sentido, conclui-se que além de estar em conformidade com as 

normas legais, o Projeto ora analisado tem grande relevância para os profissionais da 

educação e também para os educandos. 

Diante o exposto, no que nos compete analisar, opinamos pela 

emissão do Parecer favorável ao Projeto de Lei do Executivo Municipal nº 08/2022. 

Este é o parecer. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11738.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11738.htm


Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Inhacorá. 

23 de maio de 2022. 
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