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DECRETO Nº 02/2022 
 
 
 
 
    O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO 
DE TACIMA-PB, no uso das prerrogativas que lhe confere o artigo 36 da Lei 
Complementar Municipal nº 018/2013 de 29 de janeiro de 2013 e, de acordo com 
as atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso I, alínea “a”, “b” e “m” da Lei 
Orgânica Municipal, consubstanciado no que estabelece o artigo 7º, inciso IV e 
XIII da Constituição Federal, e consonância com que dispõe o artigo 3º da Lei 
Federal 12.382 de 25 de fevereiro de 2011 que dispõe sobre o Salário Mínimo 
Nacional e a Medida Provisória nº 1.091/2021 de 30 de dezembro de 2021 que 
atualizou o valor do salário mínimo nacional a partir de 1º de janeiro de 2022. 
 

                                   CONSIDERANDO o que estabelece o artigo 37, 
inciso XIII e o parágrafo primeiro do artigo 169, ambos da Constituição Federal 
com a nova redação dada pela EC nº 19 de 04 de junho de 1998. 

 
CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 18 e 21 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101 de 04 de maio de 2000. 
 
 

CONSIDERANDO, finalmente a autorização legislativa, 
contida no artigo 62 da Lei Complementar Municipal nº 019/2016 de 02 de 
dezembro de 2016, publicada na edição do Diário Oficial do Estado do dia 03 de 
dezembro de 2016. 

 
 
DECRETA:  

 
  

Art. 1.º -  Para fins de alinhamentos do piso de 
referência salarial dos servidores do município ao piso nacional de salário 
estabelecido nos termos do que dispõe a Medida Provisória Nacional nº nº 
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1.091/2021 de 30 de dezembro de 2021, de o valor do piso salarial do servidor 
público municipal passa a ser R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais) a 
partir de 1º de janeiro de 2022. 

 
Parágrafo Único – O valor diário do mínimo 

corresponderá a R$ 40,40 (quarenta reais e quarenta centavos) e o valor hora a 
R$ 5,51 (cinco reais e cinquenta e hum centavos). 

 
Art. 2º - Excetua-se do disposto no caput do artigo 1º 

a remuneração devida ao servidor que prestar serviços com carga horária 
estabelecida nos termos do que preceitua o artigo 60 da Lei Complementar 
Municipal nº 019/2016, de 02 de dezembro de 2016 como definido no caput do 
artigo 3º do Decreto presente. 

 
Art. 3º - A remuneração do servidor público municipal 

poderá ser calculado proporcionalmente a carga horária de trabalho estipulado 
para o desempenho de suas atividades funcionais, segundo o horário de 
expediente fixado em portaria de designação funcional e/ou contrato de trabalho 
pactuado entre as partes contratantes, considerando-se como base de cálculo o 
piso municipal de salário ou os valores fixados em leis específicas de referência 
salariais de cargos, como também os níveis de remuneração estabelecidos na 
Tabela de Cargos Comissionados ,Assessorias Especiais e de Funções 
Gratificadas previstas no anexo único da Lei Complementar Municipal nº 
019/2016 de 02 de dezembro de 2016, conforme preceitua o artigo 60 da referida 
lei.  

 
Parágrafo Único – Os servidores que percebem 

vantagens acessórias ao vencimento básico farão jus ao piso de referência de 
que trata o presente Decreto mediante compensação de tais vantagens para de 
forma complementar auferir o valor de referência do novo piso salarial vigente. 

 
   Art. 4º - O valor de referência estabelecido no artigo 

1º aplica-se aos benefícios de pensões custeadas pelo erário municipal. 
 

Art. 5.º - Este Decreto entra em vigor, com efeitos 
financeiros vigentes a partir do dia 1º de janeiro de 2022, revogando-se as 
disposições em contrário. 

 
 
    Gabinete do Prefeito Municipal de Tacima - PB, em 
03 de janeiro de 2022. 
 
 
 
    LUIS RODRIGUES SOBRINHO 
     Prefeito Municipal 
 
  
 



 


