
p-rgf=imí-u-r-a"Jgg:#g#_ÍcÉg!g-¢ü4£|pg#-d®ii!-#„
Grmde 5ão Pado

"rsto n® 4.é49
De 30  dc jmeiro de 2023`

"Eatabel€ce  €ritério4  pam  paga"nto  d®  püo
ealarlal  m£nlma  de  que   trata  a  tAI  Federal  n°
11.738/"08  €  a  Lel  Hunicipal  n.®  2.387/20G1,
pam oa  profiseiomla lntegrante. d®  Q"dro  d®
Peü®al  do  mag±stérl®  ocurrante     do  Cargo  de
Proreesor      da   Bduc&ção   Birica   no   exercíclo
2033.»

imRi   HAJnm   SA",   meftito   dõ  Municipio   de
Jandira,  no uso  das  atribuiçõe8 1eBais,  nc<s  termos  do
inciso IV,  do  art.  47,  da lri Orgârica do Município  de
lJamdira;

C®n"mdo:
-   que o Governo Federal sancionou em  16 de julho de

2008 a l.ei n°  11.738, que regulamenta a alínea "e"  do inciso IH do caput do art.
60  do  Ato  das  Disposições  Canstitucionaí8  'hansitórias,  para  instituir  o  piso
salarial prorissional  nadond  para  os profissionais  do magistério  público  e  da
educação básica.;

-que   a Lei Murricipal nõ  2.387/2021  que dispõe sobre a
adequação do piso  salarial dos profissionais  do magistério pübfico da educação
báaicá, bem como estabelcce requisitos para a üquidação e pagamentQ dos valores
eventualmente devidos aos profissionais proporcíonalmente à sua ca-ga horária e
histórico fimeional.

-  que aindÃ a edição da portaria n° 17, dc  16 de janeiro
üc 20É3, do Ministério da Educaçãó. pubücada no I)iário Oficial da Uriiáo em  17
de janeiro dc 2023, que definiu o valor de R$ 4.420,55 (quatro mil, quatrocentos
e  vinte reais  e  chquenta e  cinco  centavos)  para o  piso  nacional  do maSstério
pffa o exercício de 2023.

PEX-A:

Àrt.1a.           Fica estabeiccido o  salário para o Gxercício
de 2023, o pi§o de R$ 4.420,55 (quatro mil, quairooentos e vinte reais e cinqucnta e
cinco c"tavos} para o vencimento do profissional do maÉstério ocupante do cargo
de Profcssor que detcnha a habihtação minima preconizada pela LDB, com jomada
de 40  horas Scmamis, a quantia  proporcional de R$ 3.315,19 [três ]mil, trc"itos e
quinze reais e dezenove centavos) pãra aplicação  ao cargo de 30 hora8 8emanais, a
quaritia proporciond de R$ 2.762,õ6 (dois mil, setecentos e sessenta e dois rcais e
sessenta e seis centavos) para aplicaçã,o ao cffgo ds 25 horas semanÉjs e a qumtia
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proporrional  de  R$  2.320*63  (d®is  mü,  trezentos  e  vinte  r€ais  e  sessenta  e  tffi
centavos) para apücaçáo ao  cargo de 21 horas semanais.

J".  ZP.   Ào  servidor ocupante  do cargo de  F+ofessor que
realiza a jomada de 40 hora8 ©emanais, 30 horas semanais, 25 horas semamis e
21 horas semanais e reoeba valor de vencimento inférior ao vaior definido no art.  1°.
a este será pago a diferença como Qjuste saJarial em e\lento apaTtado.

JLri. 8°, Caberá. à Seeretaria de Ádmriistração, através da
Diretoria de Recur§os Humanos, a veriricação mensal dos servidores com direito ao
reccbimento  da diferença de  que  trata  est€  I)ecreto,  com  o  lança]nento  em  sua
respectiva folha de pagamento do valor devido.

Art.4®.    Os   valores   necessários   ao    ímplcmento   destas
medidas correrão por conta do orçamcnto próprio da Secretaria de Educação.

Art.  5®.  Est€  Decreto   entra  em  vigcff  na  data  de  sua
assinatura`

F+eféito Municipal
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