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ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO N°. 001/2022

 
Dispõe sobre a adequação salarial, valor do salário
mínimo para o exercício de 2022 e dá Outras
Providências.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FÉRRER,
ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições contidas na
Lei Orgânica do Município e, Leis Municipais n°s 669/2020,
709/2020, 816,2009, 770/07, 861/2013.
 
CONSIDERANDO as disposições do art. 7°, IV, da Constituição da
República, que garante a todos os Trabalhadores brasileiros, a
percepção do SaláriomMínimo;
 
CONSIDERANDO, que o dispositivo supra referenciado, é estendido
aos servidores públicos por força do art. 39 § 2° da CF;
 
CONSIDERANDO, o artigo 2° da Lei Federal n° 13.152, de 29 de
julho de 2015, que dispõe sobre o valor do salário mínimo e a sua
política de valorização de longe prazo;
 
CONSIDERANDO a publicação em Diário Oficial da União da
Medida Provisória n° 1.091, de 30 de dezembro de 2021;
 
DECRETA:
 
Art. 1° - A partir de 1° de janeiro de 2022, o salário mínimo terá o
valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), a ser pago aos
servidores, efetivos, comissionados e contratados por excepcional
interesse público, desta Municipalidade.
 
Art. 2° - A presente determinação também se aplica aos servidores
inativos, pensionistas do RPPS/IPSESVI, por força do § do 8° do art.
40 da ConstituiçãonFederal.
 
Art. 3° - Considerando a quantidade de cargos criados de Lei
Municipal n° 844/2011, anexo II, símbolos, jornada de trabalho e
vencimentos, para o exercício 2022.
 
Art. 4° - Fica determinado ao Diretor de Recursos Humanos, desta
Prefeitura a adoção de medidas para a execução das disposições
contidas neste Decreto, inclusive observando que o valor do salário
mínimo fixado no art. 1° não serve de indexador para qualquer forma
remuneratória.
 
Art. 5° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por
conta das dotações na Lei orçamentária.
 
Art. 6° - Este decreto entra em vigor nesta data de sua publicação.
 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.
 
Gabinete do Prefeito, 05 de janeiro de 2022.
 
MARCONE VICENTE DOS SANTOS
Prefeito do Município
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