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Prefeitura Municipal de
São José do Jacuípe publica:
• Decreto N°. 006, 09 de Janeiro de 2020. - Dispõe sobre o piso salarial
dos professores da rede municipal de ensino, regime de 40 horas, em R$
2.881,15 (dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e quinze centavos), e
regime de 20 horas, em R$ 1.440,58 (um mil, quatrocentos e quarenta
reais e cinqüenta e oito centavos), referente ao ano de 2020 e dá outras
providencias.
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DECRETO N°. 006, 09 DE JANEIRO DE 2020.
Dispõe sobre o piso salarial dos professores da Rede
Municipal de Ensino, regime de 40 horas, em R$
2.881,15 (dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e quinze
centavos), e regime de 20 horas, em R$ 1.440,58 (um mil,
quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e oito
centavos), referente ao ano de 2020 e dá outras
providencias.
O PREFEITO MINICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições que lhe são conferidos pela legislação em vigor
especialmente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do
Município, com base no artigo 5° da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008.
DECRETA:
Art. 1°. Fica estabelecido o piso salarial dos professores da Rede Municipal de
Ensino, de acordo com a Portaria Interministerial MEC/MF nº. 04 de 27 de
dezembro de 2019, regime de 40 horas, em R$ 2.881,15 (dois mil, oitocentos e
oitenta e um reais e quinze centavos), e regime de 20 horas, em R$ 1.440,58 (um
mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos), correspondente a
um percentual de 12,84% em relação ao piso anterior.
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 02/01/2020, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 09 de janeiro de 2020.

ERISMAR ALMEIDA SOUZA
Prefeito Municipal
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