
PREFEITU1A MUNICIPAL DE 

C CAL 	Estado do  Piaui 
Prefeitura Municipal de Coca! de Teiha 

a me e da Prefeita 

DECRETO GP No 05 /2015 	 Coca! de Tellia - Fl, 02 de fevereiro de 2015. 

"Concede reajusle de vencimentos aos Servidores 
Páblicos municipais de Coca! de Teiha- Fl de 
acordo corn o salário mInirno nacional e dá 
outras providências." 

A EXCELENTISSIMA SENELORA PREFEITA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA, 
ANA CELIA DA COSTA E SILVA, no uso das atribuiçöes legais que the confere a lei 
orgânica do municIpio, 

DECRETA: 

CONSIDERANDO que a Achninistraçao Püblica Municipal tern o dever de observância ao 
princIpio da legalidade, 

CONSIDERANDO que a remuneração dos servidores püblicos e o subsidio de que trata o § 4° 
do Art. 39 somente poderào ser fixados ou alterados por lei, nos termos do art. 37, X, da 
Constituiço Federal, 

CONSIDERANDO que a Lei Federal n 12.382, de 25 de fevereiro de 2011, dispöe sobre o 
valor do salário minimo e a sua poiftica de valorizaçào a longo prazo, 

CONSIDERA1NDO que o Chefe do Poder Executivo Municipal possui a iniciativa privativa de 
reajuste salarial: 

DECRETA: 

Art. 1° - Flea autori2ada a adequaço do vencimento pago aos servidores püblicos municipals 
que percebem valor inferior ao salario mInimo nacional, em face do reajuste deste para R$ 
788,00 (setecentos e oitenta e oito reals). 

Art. 2°- As despesas decorrentes deste Decreto correrào a conta das dotaçöes próprias, 
consignadas no orcamento corrente, podendo ser suplementadas se necessário. 

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacào, retroagindo seu efeito a partir de 
01 de janeiro de 2015, revogando as disposiçöes em contrário. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete da ExcelentIssima Senhora Prefeita Municipal de Coca] de Teiha (PT), Estado de Piaui, 
aos 02 (dois) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze (2015). 

ANA CELL4 COSTA SIL VA 
Prefeiti/Municipal 

Numerado, registrado e publicado o presente Decreto aos 02 (dois) dias do més de fevereiro do 
ano de dois mll e quinze (2015), de acordo corn Art.92 da Lei Orgânica do MunicIpio. 

Am~~ 
WAN MONTEIRO DE OL1VEIRA 

Secretdrio Municipal de Adrninistraçao e Planejamento 

Rua Francisco Alves Mendes, no 149 - Centro - CEP: 64.278-000 - Cocal de Teiha/PI 
CNPJ n° 01.612.574/0001-83 E-mail: pm.coca!detelha.pi®hotmail.com  


