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DECRETO N.º 050/2015      

DE 27 DE JULHO DE 2015 

 

Concede o pagamento de valor referente à adequação dos 

professores na tabela de 25 horas, aprovada através da Lei nº 

856/2015 e dá outras providências. 

 

MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI, PREFEITA DO 

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, no uso de suas atribuições 

legais: 

 

CONSIDERANDO que o Plano de Cargos, Carreiras e Salários 

dos Servidores Públicos da Educação aprovado pela lei nº 856/2015 instituiu novas tabelas 

de progressão horizontal e vertical aos professores da rede municipal de ensino; 

CONSIDERANDO que os professores com carga horária de 25 

horas, que ingressaram aos quadros da Administração Pública no ano de 1998, enquadrados 

no nível 06 da progressão vertical, poderão sofrer redução de seus salários quando do 

enquadramento na nova tabela;  

CONSIDERANDO que é princípio fundamental o direito do 

servidor público não sofrer decréscimos em seus salários. 

  

DECRETA: 

 

Art. 1°. Fica concedido o pagamento de valor ocorrido em 

virtude da adequação da tabela de 25 horas aos professores que ingressaram aos quadros 

da administração pública municipal através do concurso público de 1998, enquadrados no 

nível 06, na progressão vertical.  
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Art. 2º. Para esse pagamento fica compreendido a diferença 

entre o valor recebido no mês anterior em comparação com o valor a receber quando do 

enquadramento do profissional na nova tabela. 

 

Art. 2º.  Esse pagamento deverá ser lançado pelo 

Departamento de Recurso Humanos concomitantemente ao pagamento do salário de cada 

profissional. 

  

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos à 1º de julho de 2015. 

 

 GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT 
         AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. 

 
 

MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI 
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