
ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia
CNPJ N° 33.000.670/0001-67   

DECRETO N.° 1456/2015
	

DE 12 DE JANEIRO DE 2015

"Dispde sobre Salãrio Minim° dos servidores
municipais do Municipio de Pontal do Araguaia, a
partir de 1° de janeiro de 2015 e dá outras
provicidncias."

Divina Maria da Silva Oda, Prefeita Municipal de Pontal do Araguaia, Estado de
Mato Grosso, no use de suas atribuicOes legais e,

C Considerando o disposto no inciso VII do artigo 7° da Constituicao Federal;
Considerando o disposto no Decreto n° 8.381, de 29 de Dezembro de 2014 da

Presidencia da RepOblica,
3. Considerando a Portaria Interministerial MPS/MF n° 13, de 09 de janeiro de

2015;

DECRETA:

Art. 1.° - A partir de 1° de Janeiro de 2015, o valor do salärio minim° no ämbito da
Administragao Direta e Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo do Municipio de Pontal do
Araguaia/MT sera de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).

Parâgrafo Onico. Em virtude do disposto no caput, o valor diário do salário
minimo corresponde a R$ 26,27 (vinte e seis reais e vinte e sete centavos) e o seu valor horário a
R$ 3,58 Wes reais e cinqUenta e oito centavos).

Art. 2.° - A partir de 1° de Janeiro de 2015, näo teräo valor inferior a R$ 788,00
(setecentos e oitenta e oito reais) os beneficios correspondentes a aposentadorias, auxilio-
doenca, salário maternidade, auxilio-reclusáo (valor global) e pensäo por morte (valor global)
pagos pelo FUNAPEM.

Art. 3.° - A partir de 1° de janeiro de 2015, no ámbito da Administragao Direta e
Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo do Municipio de Pontal do Araguaia-MT, o valor da
cota do sal5rio-familia por filho ou equiparado de qualquer condigào. ate quatorze anos de idade
ou inválido de qualquer idade e de.

I — R$ 37,18 (trinta e sete reais e dezoito centavos) para o segurado com
remuneragào mensal nao superior a 725,02 (setecentos e vinte e cinco reais e dois centavos).

II — R$ 26,20 (vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) para o segurado
corn remuneragào mensal superior a R$ 725,02 (setecentos e vinte e cinco reais e dois centavos)
e igual ou inferior a R$ 1.089,72 (urn mil e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos).

Parâgrafo Cmico. Para os fins deste artigo, considers-se remuneragao mensal do
seg urado o valor total das especies remuneratbrias por ele percebidas, ainda que resultante da
soma das remuneragbes dos cargos acumuláveis.

Art. 4.° - Este Decreto entra em vigor na data de publicagao, retroagindo seus
efeitos a data de 01 de Janeiro de 2015.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.

Pontal do Araguaia - MT, 12 de Janeiro de 2015.

Divina Maria da Silva Oda
Prefeita Municipal
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