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LEI Nº 1.220 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

 
Oriundo do Poder Legislativo 

Reajusta o valor dos vencimentos dos 

Servidores Públicos da Câmara 

Municipal de Cuité e delibera outras 

providências. 

 

 

  O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUITÉ, Estado da Paraíba, no uso 

das atribuições conferidas pelo inciso IV, do art. 58 da Lei Orgânica Municipal, 

   

  Faz saber que a Câmara Municipal de Cuité, Estado da Paraíba, aprovou e 

eu sanciono a seguinte lei: 

     

  Art. 1º - Fica reajustado, a partir do dia 1º de Janeiro de 2019, o 

vencimento dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Cuité, de acordo com o 

que dispõe o Anexo Único desta Lei.  

  Parágrafo Único – Para atender o disposto no caput deste artigo, o valor 

diário corresponderá a R$ 33,27 (trinta e três reais e vinte e sete centavos) e o valor 

horário, a R$ 4,54 (quatro reais e cinquenta e quatro centavos). 

 

 Art. 2º - O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de 

qualquer condição, até quatorze anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 

1º de janeiro de 2019, é de: 

I. R$ 46,54 (quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) para o 

segurado com remuneração mensal não superior a R$ 907,77 

(novecentos e sete reais e setenta e sete centavos); 

II. R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos) para o segurado com 

remuneração mensal superior a R$ 907,77 (novecentos e sete reais e 

setenta e sete centavos) e igual ou inferir a R$ 1.364,43 (um mil 

trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos). 

 

 Art. 3º - Está Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

às disposições em contrário. 

 Cuité/PB, Gabinete do Prefeito, 26 de Fevereiro de 2019. 
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ANEXO ÚNICO 

LEI Nº 1.220 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019 
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