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LEI COMPLEMENTAR N° 97 DE 09 DE MAIO DE 2022

ALTERA O PISO DOS PROFISSIONAIS DO 

MAGISTERIO PUBLICO DA EDUCAQAO 

BASICA DA REDE MUNICIPAL DE JAMBEIRO, 
QUE TRATA DE MEDIDAS E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS.

CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Excelentissimo 

Prefeito Municipal de Jambeiro, estado de Sao 

Paulo, no uso de suas atribuigoes legais, em 

especial as conferidas pela Lei Organica 

Municipal,

FAZ SABER que a Camara Municipal aprovou e 

ele sanciona e promulga o seguinte:

ARTIGO 1° - Esta Lei Complementar altera o piso salarial municipal dos 

profissionais do magisterio publico da Educagao Basica de Jambeiro para 

adequar ao piso salarial nacional estipulado na Portaria n° 67, de 04 de 

fevereiro de 2022.
Paragrafo Unico - Farao jus ao novo piso salarial municipal, a que se refere 

o "caput" deste artigo, os profissionais do magisterio que tenham seu piso
ria n° 67, de 04/02/2022,atual aquem do piso salarial estipulado 

calculado de forma proporcional a sua jbrnada db\trabalho, sendo de 29
docente PEB I e de 40boras/aulas para o docente PEB II; de 30 boras para 

boras para os profissionais de suporteFpedagogico a docencia.
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Art. 2° - O disposto no artigo 1° desta Lei sera aplicado aos profissionais da 

educagao para que o somatorio do valor dos vencimentos basicos e do 

complemento de piso, proporcionalmente a jornada de trabalho, atinja os 

valores a seguir discriminados:

I - R$ 2.884,20 (dois mil oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta 

centavos), quando em Jornada de 30 boras semanais de Trabalho Docente 

(PEB I), ou seja, o valor da bora sera de R$ 19,23 (dezenove reais e vinte e 

tres centavos);

II - R$ 2.788,06 (dois mil setecentos e oitenta e oito reais e seis centavos) 

quando em Jornada de 29 boras/aulas semanais de Trabalho Docente (PEB 

II), ou seja, o valor da hora/aula sera de R$ 19,23 (dezenove reais e vinte e 

tres centavos);

III - R$ 3.845,63 (tres mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e 

tres centavos) para os profissionais de suporte pedagogico para uma jornada 

de 40(quarenta boras) semanais;
§ 1° - Os valores fixados nos incisos I, II e III deste artigo serao considerados 

para efeito do calculo de adicionais e gratificagoes;

Sobre o valor do piso salarial atual incidirao os descontos 

previdenciarios, Imposto de Renda retido na fonte e demais encargos, se 

houver.

§ 2°

Art. 3° - O disposto nesta Lei aplica-se como vencimento base ao docente 

efetivo que exerce fungao de suporte pedagogico, bem como ao docente 

contratado, na correspondencia das cargas horarias que efetivamente 

venham a cumprir;

§1° - Na hipotese de o docente ter incorporado difepnga salarial, a alteragao
•iso atual naodos vencimentos ocorrera somente para aqueles pm que o 

atingiu os valores constantes nos incisos I e aitigo 2°.
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§2° - No caso do paragrafo anterior, havendo alteragao do piso do docente 

descrito nos incisos I e II do artigo 2°, sera feita a subtragao da chamada 

“diferenga de incorporagao”, por se tratar de remuneragao, e nao salario, nao 

havendo acumulo, conforme artigo 5°, inciso VI, da Lei Municipal n° 1001, 

de 1997.

§3° - Quanto aqueles servidores em que a norma municipal preve que a 

diferenga de incorporagao ja foi acrescentada como salario, alterando o piso 

- o que foi feito para que estes nao tivessem redugao no valor dos bienios -, 

estes nao terao direito ao reajuste no piso, pois este ja e superior.

Art. 4° - Conforme determina a Lei Federal n° 11.738, de 16 de julho de 

2008, artigo 5°, a atualizagao do piso salarial municipal devera retroagir ao 

mes de Janeiro de 2022.

Art. 5° - As despesas com a execugao da presente Lei Complementar 

correrao por conta de recursos proprios e/ou vinculados constantes do 

orgamento municipal, suplementados, se necessario.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, ficando 

revogadas todas as disposigoes em contrario.
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