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Prefeitura Municipal de Jacaraú 
Gabinete do Prefeito 

LEI N2 488, DE 25 DE JANEIRO DE 2023 

Reajusta a remuneração mínima dos 
servidores do município de Jacaraú-PB e 
dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACARAU, Estado da Paraíba, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 41, VI da Lei Orgânica do Município, faz 
saber que o Poder Legislativo aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica estabelecida a remuneração mínima para os servidores 
públicos municipais da Administração Direta e Indireta do município de Jacaraú, sob 
qualquer vínculo, no valor de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais), com efeitos 
retroativos a 19 de janeiro de 2023. 

§ 1° Para efeitos desta Lei, entende-se como remuneração mínima a 
retribuição pecuniária pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão ou 
valor de referência fixado em Lei. 

§ 29 A Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria de 
Administração, deverá proceder com a atualização disposta no caput. 

§ 3° Ficam excluídos do reajuste previsto neste artigo os servidores 
públicos enquadrados nos planos de cargos do quadro permanente do município de 
Jacaraú. 

Art. 22 Os valores da remuneração mínima dos servidores constarão de 
anotações procedidas pela Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria de 
Administração nas respectivas fichas funcionais e com expressa referência a esta Lei. 

Art. 32 Para custear as despesas decorrentes do cumprimento desta Lei 
serão utilizadas as dotações orçamentárias específicas na Lei Orçamentária Anual 
relativa ao exercício de 2023 e nas Leis Orçamentárias referentes aos exercícios 
subsequentes. 

Art. 49 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 19 de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito de Jacaraú-PB, em 25 de janeiro de 2023. 
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