
 Prefeitura Municipal de Guarani 
Pça. Antônio Carlos, 10 – Centro - Guarani / MG - CEP 36160-000  

Tel: 32 3575.1622 | E-mail: gabinete@guarani.mg.gov.br  
 

LEI N° 1.064 DE 27 DE ABRIL DE 2022 
 

 
 

“DISPÕE SOBRE A ADEQUAÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA AO PISO SALARIAL 
PROFISSIONAL NACIONAL DO 
MAGISTÉRIO E DÁ PROVIDÊNCIAS 
CORRELATAS. ” 

 
A Câmara Municipal de Guarani-MG aprova e o Prefeito sanciona a 

seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo do Município de Guarani 
autorizado a promover a adequação do salário base dos profissionais do 
magistério público da educação básica ao Piso Salarial Profissional Nacional do 
Magistério, no valor R$ 3.845,63 (três mil e oitocentos e quarenta e cinco reais 
e sessenta e três centavos), referente a jornada de 40 (quarenta) horas 
semanais, no qual foi definido pelo MEC, estabelecido pela Lei Federal nº 
11.738/2008 e de acordo com as determinações do Ministério da Educação 
(Portaria nº 67 de 4 de fevereiro de 2022 do MEC).   
 

§ 1º - Em caso de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais, o 
vencimento inicial será proporcional a carga horária efetivamente 
realizada.  
 
§ 2º - Em caso de declaração de Inconstitucionalidade da Portaria 
relacionada no caput deste artigo, ou qualquer outro ato que determine 
a revogação da mesma, os benefícios concedidos no caput deste artigo 
restarão automaticamente revogados, passando a vigorar o novo valor 
do Piso Nacional do Magistério estabelecido pelo MEC, sem prejuízo aos 
servidores dos valores recebidos até a data da revogação. 
 
§3º - Será deduzido, na eventual revisão geral a ser concedida no ano 
2022, o percentual referente ao reajuste dado aos professores municipais 
em decorrência da atualização do Piso Nacional do Magistério, 
estabelecido nesta Lei.  
 
§4º - Se em razão da dedução prevista no parágrafo anterior, o valor do 
vencimento da carreira dos profissionais do magistério ficar igual ou 
inferior ao piso fixado nesta lei, o valor fixado no caput será mantido, não 
havendo acréscimo aos vencimentos decorrentes da revisão geral anual a 
ser concedida, pois os mesmos já estarão adequados ao mínimo legal. 

 
Art. 2º - Ficam alteradas de forma proporcional a tabela de vencimentos 

dos Cargos do Magistério Público Municipal constante no ANEXO I da LEI 



 Prefeitura Municipal de Guarani 
Pça. Antônio Carlos, 10 – Centro - Guarani / MG - CEP 36160-000  

Tel: 32 3575.1622 | E-mail: gabinete@guarani.mg.gov.br  
 

LEI N° 1.064 DE 27 DE ABRIL DE 2022 
 

 
 

COMPLEMENTAR nº 943 de 22 de OUTUBRO de 2019 que dispõe Plano dos 
Servidores Integrantes do Quadro de Pessoal do Magistério.  
 

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotação 
orçamentária vigente.  
 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
financeiros a partir de 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI - MG, 
 AOS 27 DIAS DE ABRIL DE 2022. 

 
 
 
 
 

FERNANDO EDUARDO PINHEIRO BELLOTTI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certifico que, no dia 27 DE ABRIL DE 2022 foi dada publicidade por 
afixação no Quadro de Publicações Oficiais, por publicação no site oficial desta 
Prefeitura - ao presente ato administrativo. 

 
 

______________________________ 
Dra. Natalia da Fonseca Silva | Assessora Jurídica | OAB/MG 170.887 
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