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LEI MUNICIPAL Nº. 893/2022
EM: 23 DE MARÇO DE 2022.

O Prefeito Municipal de Novo São Joaquim – MT. Sr. Leonardo Faria Zampa, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas faz saber que a Câmara Municipal aprovou e
ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam alterados os incisos “I, II, III” e Parágrafos “§1º e §4º” do artigo 9º da Lei
453/2007, ao qual passam a ter a seguinte redação:

I- Diretor Escolar, com mais de 100 (cem) alunos que deverá recair
preferencialmente em integrante de carreira da Educação,
podendo ser nomeado pela administração pública caso não haja
interesse dos profissionais de carreira da educação.

II- Coordenador Pedagógico, para cada 100 (cem) alunos que deverá
recair preferencialmente em integrante de carreira da
Educação, podendo ser nomeado pela administração pública
caso não haja interesse dos profissionais de carreira da
educação.

III- Orientador Educacional, para cada 600 (seiscentos) alunos na
Rede Pública Municipal de Ensino.

§ 1º Nas escolas ou unidades de ensino destinadas a educação de alunos
com necessidades especiais não terão limite de alunos para a
investidura das funções que tratam este artigo.

§ 4º Vetado.

Art. 2º - Ficam alteradas as alíneas “a” e “b” do § 1º e caput do artigo 25 da Lei 453/2007, ao
qual passam a ter a seguinte redação:

Art.25- O professor ocupante do cargo, integrante da carreira prevista
nesta lei, a remuneração será conforme tabela em anexo e jornada de
trabalho de 30 (trinta horas) semanais, que equivalerá ao exercício de
um cargo.

§ 1º A jornada prevista no caput deste artigo será dividida em:

a) Limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das
atividades em interação com os educandos;

b) E 1/3 da carga horário de horas atividades;

Art. 3°- Fica alterado o caput do artigo 40 da Lei 453/2007, ao qual passa a ter a seguinte
redação:
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Art.40- Fica instituído o piso salarial na forma de subsídio aos professores, tendo como
base a proporcionalidade das 30 (trinta) horas semanais trabalhadas:

Art. 4º - Fica autorizado administração pública municipal a nomeação de Orientador
Educacional através de Portaria caso não haja interesse dos profissionais
de carreira da educação em exercer a função.

CARGO GRADUAÇÃO NIVEL/SALÁRIO BASE
ORIENTADOR EDUCACIONAL NIVEL SUPERIOR SALÁRIO BASE NIVEL (B)/

35% GRATIFICAÇÃO
ORIENTADOR EDUCACIONAL NIVEL SUPERIOR –

PÓS-GRADUADO
SALÁRIO BASE NIVEL (C)/
35% GRATIFICAÇÃO

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, inclusive todo rigor da lei
453/2007 e suas alterações, retroagindo seus efeitos para o dia primeiro de março de 2022.

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.

Novo São Joaquim - MT, aos vinte e três dias do mês de março de 2022.

LEONARDO FARIA ZAMPA
Prefeito Municipal


