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Decretos

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
Rua Nossa Senhora da Vitória, s/n – Centro – 46.960-000
CNPJ: 14.694.400/0001-59 – Tel./fax: 75 3334-1121

DECRETO MUNICIPAL Nº 84/2022, DE 22 DE JULHO DE 2022.

“Estabelece a recomposição salarial dos vencimentos
dos servidores públicos municipais de Lençóis, na
forma do artigo 17 da Lei Municipal nº 686/2007
(Plano de Cargos e Vencimentos de Servidores da
Prefeitura Municipal de Lençóis) e a do artigo 26 da Lei
Municipal nº 884/2017 e dá outras providências.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, ESTADO DA BAHIA no exercício das atribuições que lhe
confere a Lei Orgânica do Município de Lençóis – BA; e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 17 da Lei Municipal nº 686/2007(Plano de Cargos e
Vencimentos de Servidores da Prefeitura Municipal de Lençóis) que estabelece que, a tabela
de vencimentos dos servidores deverá ser anualmente atualizada pelo índice do IGPM;
CONSIDERANDO que o artigo 26 da Lei Municipal nº 884/2017, dispõe que, a atualização dos
vencimentos dos servidores referendada pelo artigo 17 da Lei Municipal nº 686/2007, será
feita por Decreto;
CONSIDERANDO que a última atualização dos vencimentos dos servidores se deu por meio do
Decreto Municipal nº 122/2019 e que, o índice do IGPM acumulado desde a derradeira
recomposição salarial até março de 2022 é de 52,584120%;
CONSIDERANDO a necessidade de observar os princípios que orientam a Administração
Pública esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que compete privativamente ao Poder Executivo Municipal dispor sobre a
organização e o funcionamento da Administração Pública Municipal;
CONSIDERANDO os princípios basilares da administração pública, dentre os quais, os da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade;

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica estabelecida a recomposição salarial dos vencimentos dos servidores municipais
de Lençóis, na forma do artigo 17 da Lei Municipal 686/2007, pelo índice do IGMP, acumulado
do período de março de 2019 a março de 2022, no percentual de 52,584120%;
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Parágrafo Único – Faz-se exceção a recomposição salarial ora instituída, os Professores da
Rede Municipal de Ensino, que são regidos por Regulamento especifico e, portanto, possuem
os seus vencimentos estabelecidos por lei própria.
Art. 2º- Os valores das diferenças salariais em razão da não atualização devida no período
indicado no período indicado no artigo 1º deste Decreto, serão pagos da seguinte forma:
I – a diferença salarial do ano de 2019 será inclusa na folha de pagamento do mês de julho de
2022;
II – a diferença salarial do ano de 2020 será inclusa na folha de pagamento do mês de janeiro
de 2023;
III – a diferença salarial do ano de 2021 será inclusa na folha de pagamento do mês de julho
de 2023;
IV – a diferença salarial do ano de 2022 será inclusa na folha de pagamento do mês de janeiro
de 2024.

Art. 3º - Fica o Setor de Recursos Humanos, como órgão central responsável pela gestão do
Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos do Município de Lençóis, a parametrizar
o índice estabelecido no art. 1º do presente Decreto, bem como incluir em folha de
pagamento as diferenças salariais na forma indicada do artigo 2º deste Decreto.
Art.4 º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete da Prefeita de Lençóis, em 22 de julho de 2021.

VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA
Prefeita Municipal de Lençóis
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