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LEI N° 1321/2022 
De 08 de junho de 2022. 

Estabelece o Piso salarial para os Profissionais do Magistério Municipal da Educação Básica, e 
dá providências correlatas. 

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA, 
Prefeita do Município de Nova Canaã 
Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas 
legais atribuições, etc. ; 
FAZ SABER que a Câmara Municipal 
APROVOU e ela sanciona e promulga a 
seguinte lei: 

Art. 1 o. Esta Lei dispõe sobre o reajuste do atual salário-base percebido pelos 
profissionais do magistério municipal, com base no valor do piso salarial nacional, para os 
profissionais do magistério público da educação básica, na forma estabelecida na Lei n° 
11.738, de 16 de julho de 2008, na Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e nas portarias 
interministeriais n° 3, de 25/11/2020, e n° 10, de 20/12/2021, resultando no crescimento 
percentual dos valores mínimos em 33,24% (trinta e três vírgula vinte e quatro por cento) 
para o ano de 2022. 

Art. 2°. Em respeito as legislações apresentadas no artigo anterior, fica estabelecido 
o valor do piso salarial para os profiss ionais do magistério público da educação básica do 
Município de Nova Canaã Paulista, na ordem de R$ 3.845,63 (três mil, oitocentos e quarenta 
e cinco reais e sessenta e três centavos), para uma carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais e, proporcionalmente, deverá ser promovida a adequação necessária ou ajustes, ao 
valor equivalente a efetiva jornada de trabalho desempenhada pelo profissional. 

§r. O valor estabelecido como piso salarial corresponde ao salário-base inicial, não 
estando aglutinados valores referentes as gratificações ou promoções individuais dos 
profissionais; 

§2°. O valor do piso salarial, terá vigência no ano de 2022, e sofrerá reajuste sempre 
que houver modificação do valor do Piso Salarial Profissional Nacional para o Magistério, 
obedecida a proporcionalidade de carga horária. 

Art. 3°. As despesas correspondentes a atualização do piso salarial de :que trata a 
presente Lei, correrão a conta da Secretaria Municipal de Educação, com previsão necessária 
e suficiente no orçamento para o presente exercício. 

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
1 o de janeiro de 2022, revogando-se disposições normativas em contrário. 

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, 08 de junho de 2.022 

THAIS CRISTIN 
PREFEITA 

A[;!REIRA 
ICIPAL7 



Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista 
Estado de São Paulo 

CNPJ (MF): 65.711.954/0001-58 

Rua Oito n°. 650- Centro- CEP: 15773-000 - Fone {17) 3681-8000 
e-mail: prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br 

Registrada no livro próprio. Afixada no lugar de costume. Determinada a publicação na 
imprensa oficial do Município. 
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