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DECRETO N° 007;¢022

SAO ]ULIAQ/PI, 31 DE ]ANEIRO DE 2022
"PROCEDE  AO  REATUSTE  DO PISO

SALARIAL  DOS  PROFESSORES  DA
REDE  MUNICIPAL  DE  EDUCACAO
DO  MUNIcipIO  DE  SAO  TULIAO-
PI.,,

0  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  SAO  |ULljio#I,  no  uso  de  suas
atribui€5es que lhe conferem a Lei Organica Municipal, no uso de seu poder/clever
regulamentar:

CONSIDERAND0 a expressa previsao do inciso VIII do artigo 206 c/c
inciso XII do artigo 212-A, ambos da Constituicao Federal de 1988;

CONSIDERAND0  o reajuste  do  piso  salarial profissional nacional do
magist6rio pribhio da educacao bdsica, conferido pelo Govemo Federal nos termos do
paragrafo tinico do artigo 5° da lei federal n° 11.738/08 para o ano de 2022;

CONSIDERANDO o inciso IV do artigo 84, da Coustituiqao Federal 1988,
que  6  de  reprodu€ao  obrigat6ria  em  decorrencia  da  simetria  do  nosso  sistema
federativo, no qual cabe ao Poder Executivo Municipal regulamentar, por decreto, Lei
Federal para a sua fiel execu€ao;

RESOLVE:

Artigo 1° -Aphica-se o reajuste do piso salarial do magist6rio ptiblico no
importe de 33,24%, na rede municipal de educacao bdsica d6 municipio de Sao Julliao,
garantindo aos  servidores  de 40h urn vencimento bdsico no importe  de  R$  3.845,63
(tree mjl oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e tres centavos) e aos ocupantes
de cargos de 20h vencimento bdsico de R$ 1.922,81 (mjl novecentos e vinte e dois reais
e oitenta e un centavos).

Artigo  2°  -  0  reajuste  que  trata  o  artigo  anterior  sera  aplicado  no
vencimento basico dos servidores.

Artigo  3°  -  Este  decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publica¢ao,
revogadas as disposi€6es em contrario.

Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  Sao ]uliao/PI,  aos  31  de janeiro  de
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

cht6nioFran¥rinhoTunior
Secretiria Municipal de Planejamento, Gestao e Financas.


