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Ofício n.º 085/2023 - GP Jussara – GO, 03 de Fevereiro de 2023 

 

 

 

Exmo. Senhor, 
Adenilson José e Silva 
Presidente da Câmara de Vereadores de Jussara-GO 

 

 

 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

 

Ao cumprimenta-lo, venho a presença de Vossa Excelência, encaminhar o 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre o Estatuto e Plano de Cargos e Vencimentos dos Profissionais da Educação do 

Município de Jussara – Estado de Goiás”, de acordo a Portaria Federal n. 17, de 16 de janeiro de 2023, 

que homologou o Parecer n°. 1/2023/CGVAL/DIFOR/SEB/SEB da Secretaria de Educação 

Básica, que trata sobre o piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica 

pública para o exercício 2023, no valor de R$ 4.420,55 (quatro mil quatrocentos e vinte reais e 

cinquenta e cinco centavos), para que possa ser apreciado e votado pelos nobres vereadores, nos 

termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jussara-GO. 

 

 
Em que pede e espera deferimento. 

 

 

Atenciosamente, 
 

MARIA IDALI 

DA SILVA 

BONTEMPO:6 

4170659104 

 
Assinado de forma 

digital por MARIA IDALI 

DA SILVA 
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Dados: 2023.02.03 
16:29:27 -03'00' 

Maria Idali da Silva Bontempo 
Prefeita do Município de Jussara Goiás 

Assinatura digital nos termos da lei n° 14.063/20 
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PROJETO DE LEI n°. 123 / 2023 - GP 
 

 

 

 

“Dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos 

profissionais do magistério da educação básica da rede 

pública municipal de ensino, na forma que especifica e 

dá outras providencias”. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUSSARA-GO, aprovou e eu, PREFEITA DO 

MUNICÍPIO DE JUSSARA-GO, sanciono a seguinte Lei: 

 

 
 

Art. 1° - Fica autorizado o Poder Executivo a proceder o reajuste do piso salarial dos profissionais do 

magistério da educação básica da rede pública de ensino no município de Jussara-GO, qual seja, 14,95% 

(quatorze virgula noventa e cinco por cento), computados sobre o salário base do piso nacional, 

totalizando para o exercício de 2023 o valor de R$ 4.420,55 (quatro mil quatrocentos e vinte reais e 

cinquenta e cinco centavos). 

 

Parágrafo Único – O reajuste previsto no caput deste artigo, retroagirá a 1° de janeiro de 2023, apurando 

as diferenças devidas em razão dos pagamentos já efetivados e realizando o pagamento destas. 

 

Art. 2° - Justifica-se a presente proposição de Lei Municipal, o reajuste do piso salarial dos profissionais 

do magistério da educação básica da rede pública municipal de ensino, de modo a obedecer a Lei 

Municipal n° 1.089/2022, a Lei Federal n°. 11.738/2008, e de acordo com a Portaria Federal n° 17, de 

16 de janeiro de 2023, que homologou o Parecer n°. 1/2023/CGVAL/DIFOR/SEB/SEB da Secretaria da 

Educação Básica. 

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos retroativos a partir de 01 

de janeiro de 2023. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE JUSSARA, ESTADO DE GOIÁS, aos trinta dias 

do mês de janeiro de dois mil e vinte e três. 
 

MARIA IDALI 

DA SILVA 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

 
Senhores membros do legislativo municipal: 

Encaminho à superior apreciação dos Eméritos Vereadores, incluso Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre o Estatuto e Plano de Cargos e Vencimentos dos Profissionais da Educação do 

Município de Jussara – Estado de Goiás”. 

A presente propositura tem por finalidade atender uma demanda dos profissionais do 

magistério do município, vez que a Portaria Federal n. 17, de 16 de janeiro de 2023, que homologou o 

Parecer n. 1/2023/CGVAL/DIFOR/SEB/SEB da Secretaria de Educação Básica, que trata sobre o piso 

salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública para o exercício 2023, no 

valor de R$ 4.420,55 (quatro mil quatrocentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), de modo 

também a obedecer a Lei Municipal n° 1.089/2022, a Lei Federal n°. 11.738/2008. 

Desta forma, apresentado o Projeto de Lei, lida e debatida a matéria pelos nobres edis, 

esperamos a aprovação do mesmo. 

 
Atenciosamente, 

 
 

Jussara-GO, 03 de Fevereiro de 2023. 
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