
SINDMUB ENTREGA PROPOSTA DE REAJUSTE DO PSNP-PISO SALARIAL 

NACIONAL DO PROFESSOR- COM 21% DE REAJUSTE PARA 2011 

 

 
APESAR DA LEI Nº Lei nº 11.738, de 16/7/2008 afirmar em seu 

art. 5º que o reajuste do piso  do professor será anual, 

com data base para 1º de janeiro de cada ano, e que sua 

atualização se dará no mesmo percentual da diferença  do 

valor aluno/ano, e que o MEC divulgará anualmente o valor 

do piso, até o presente momento o MEC ainda não se 

pronunciou a respeito do valor do piso salarial dos 

professores  mantendo-o congelado  em R$ 1.024.00. 

Sindicatos se mobilizam no sentido de pressionar o poder 

público a se manifestar a respeito do assunto. A CNTE tem 

realizado encontros em Brasília nesse sentido. Em Barbalha 

o SINDMUB já entregou ofício aos secretários de 

Administração Rommel Alencar e de Educação Isabel Cristina, 

reivindicando reajuste de 21% no salário base para 2011. 

O SINDMUB tem se embasado na Lei do Piso e nos últimos dois 

Pareceres Interministerial que estipulam o valor aluno/ano. 

Em 2010 o valor aluno era de R$ 1.415,97 Portaria nº 

1227/2009. Em 2011 o valor aluno ano passou para R$ 

1.722,05 . O percentual entre o valor aluno 2011/2010 

corresponde a 21,71%. Percentual esse que segundo a lei 

federal nº 11.738 de 2008 deve ser repassado para o salário 

dos professores. 

Porém é importante que se saiba que A Comissão de Educação 

e Cultura aprovou  o substitutivo do Senado ao Projeto de 

Lei 3776/08, do Executivo, que muda a regra do reajuste do 

piso salarial nacional dos professores da educação básica 

da rede pública –atualmente de R$ 1.024 para 40 horas 

semanais. 

 

A proposta do governo, que era a atualização do piso apenas 

pelo INPC (reajuste pela inflação, sem aumento real), foi 

rejeitada. 

Atualmente, a lei diz que o piso será atualizado no mês de 

janeiro no mesmo percentual de crescimento do valor anual 

mínimo por aluno no Fundeb.  

 

O governo propôs a mudança para o reajuste pela variação do 

INPC no ano anterior, mantendo o aumento em janeiro.  

Essa regra foi aprovada inicialmente pela Câmara, mas o 

Senado alterou o texto. Em razão da mudança, a proposta 

voltou para a Câmara, que dará a palavra final. Conforme 

essa nova versão, o piso será atualizado anualmente, no mês 

de maio, com base no percentual do valor por aluno no 

Fundeb apurado nos dois anos anteriores. Esse índice não 

poderá ser inferior à variação do INPC.  

 

 



Se for aprovada a data base passará de 1º de janeiro para 

1º de maio e o reajuste será de aproximadamente 15% que 

corresponde à diferença do valor aluno/ano entre os anos de 

2009/2010. 


