
 

 

LEI Nº 094/2023 

 

Dispõe sobre a revisão geral anual e o reajuste do 
piso salarial nacional para os profissionais do 
magistério público da educação básica ao 
vencimento-base percebido pelo servidores efetivos 
da rede municipal de ensino do Município de São 
Domingos do Azeitão-MA e dá outras providências. 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGO DO AZEITÃO, 
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Orgânica do Município de São Domingos do Azeitão, após aprovação pela 
Câmara Municipal no dia 10/03/2023, SANCIONA e promulga a seguinte LEI:  

Art. 1º - Fica estabelecido em 16,00% (dezesseis por cento) o índice de revisão geral 
do ano de 2023 para os profissionais efetivos da Educação Básica da Rede Municipal 
de Ensino do Município de São Domingos do Azeitão-MA.  

Art. 2º - Ficando estabelecido o salário base, nos termos do piso nacional, para os 
profissionais das carreiras do magistério público da educação básica do Município de 
São Domingos do Azeitão-MA, no valor de R$ 4.461,16 (quatro mil quatrocentos e 
sessenta e um reais e dezesseis centavos), para uma carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais. 

Art. 3º - Ficando estabelecido o salário base, nos termos do piso nacional, para os 
profissionais das carreiras do magistério público da educação básica do Município de 
São Domingos do Azeitão-MA, no valor de R$ 2.311,78 (dois mil trezentos e onze reais 
e setenta e oito centavos), para uma carga horária de 20 (vinte) horas semanais. 

Art. 4º - Os valores determinado no caput do artigo 2º e 3º desta Lei, terão vigência no 
ano de 2023, e sofrerão reajuste sempre que houver modificação do valor do Piso 
Salarial Profissional Nacional para o Magistério, e, proporcionalmente, deverá ser 
promovida a adequação necessária ou ajustes, ao valor equivalente a efetiva jornada 
de trabalho desempenhada pelo profissional. 

Art. 5º - O índice e valores previstos nesta Lei tem efeito financeiro retroativo a 1º de 
janeiro de 2023. 

Art. 6º - Esta lei não revoga nenhuma lei anterior, direito adquirido assegurado e 
incorporado à remuneração do servidor do magistério, previsto em leis vigentes. 

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros na 
data indicada no artigo 5º desta Lei. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO, 13 de 
março de 2023.  

  

 

Lourival Leandro dos Santos Junior 
Prefeito Municipal 
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