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LEI Nº 841 DE 19 DE ABRIL DE 2022 
 

“Fixa o piso salarial mínimo para os profissionais 
do magistério do Município de Guiricema/MG, e 
dá outra providências”.  

 
Art. 1º - O piso salarial dos profissionais do Magistério, cujos cargos encontram-se previstos na Lei Municipal n° 
603/2011, passa a ser fixado no valor mínimo de R$ 3.845,63 (três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e 
três centavos), para os profissionais com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais; R$ 2.884,22 (dois mil 
oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), para os profissionais com carga horária de 30 (trinta) horas 
semanais e R$ 2.307,37 (dois mil trezentos e sete reais e trinta e sete centavos) para os profissionais com carga horária 
de 24 (vinte e quatro) horas semanais, conforme anexo único.  
 
Art. 2° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotação orçamentária própria do orçamento vigente.  
 
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data desta publicação, revogando-se as disposições em contrário, retroagindo seus 
efeitos a data de 01 de janeiro de 2022.  
 
Guiricema/MG, 19 de Abril de 2022.  
 

JOSÉ OSCAR FERRAZ 
PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRICEMA/MG 

                
ANEXO ÚNICO 

QUADRO DE MAGISTÉRIO 
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Prefeitura Municipal de Guiricema 
Pregão Presencial 012/2022, PRC 195/2022 

 
O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
012/2022, PRC 195/2022, cujo o objeto é o Registro de Preços para futura e eventual dieta em pó e líquida enteral, 
nutricionalmente completa para manutenção das atividades do Município de Guiricema/MG, conforme especificações 
do Edital e Termo de Referência. O Edital e seus anexos na integra poderá ser obtido no site 
www.guiricema.mg.gov.br. José Oscar Ferraz – Prefeito Municipal de Guiricema 20/04/2022. 
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