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EMENTA: Define o piso salarial dos profissionais da 
rede pública da educação básica de Tururu, e dá 
outras providências. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE TURURU/CE, Maria de Fátima Galdino 
Albuquerque, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder 
Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Esta Lei define o piso salarial dos profissionais da rede pública da 
educação básica de Tururu. 

Parágrafo único. Por profissionais do magistério público da educação 
básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência 
ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, 
planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, 
exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas 
diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela 
legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. 

Art. 2° O reajuste anual de que trata a presente Lei é devido aos 
profissionais integrantes do magistério público da educação básica que 
auferem vencimentos correspondentes ao piso nacional, aplicando-se a este 
o percentual de 12,84% (doze vírgula oitenta e quatro por cento) a título de 
reajuste, conforme estabelecido pelo Ministério da Educação, passando o piso 
ao valor de R$ 2.886,15 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e 
quinze centavos), em conformidade com a Lei Federal no 11.738, de 16 de 
julho de 2008. 

§ 1° O piso salarial profissional é o valor abaixo do qual o Município não 
poderá fixar o vencimento das carreiras do magistério público da educação 
básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. 

§ 2° Os vencimentos referentes às demais jornadas de trabalho serão 
proporcionais ao valor decorrente do reajuste determinado no caput deste 
artigo. 

Art. 3° Fica expressamente revogado o art. 49, da Lei Municipal n.o 
138/2009. 

Art. 4° Aos profissionais integrantes da rede pública da educação básica não 
contemplados no art. 20 em face de já auferirem vencimentos acima do piso 
salarial será concedido reajuste a título de revisão no percentual de 4,71%. 

Art. 5° Caso o reajuste de que trata o art. 40 resulte em valor vencimental 
inferior à importância fixada definida no art. 20, será assegurado ao 
profissional integrante da rede pública da educação básica o pagamento do 
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piso de R$ 2.886,15 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e quinze 
centavos), respeitada a proporcionalidade relacioada à jornada de trabalho. 

Art. 6° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, 
suplementadas se necessário. 

Art. 70 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 1° de janeiro de 2020. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU/CE, EM 10 DE FEVEREIRO DE 2020. 

Maria de Fátima Gal 'no ÁIJ 
Prefeito Municipal 
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