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DECRETO N° 005/2019, DE 14 DE JANEIRO DE 2019. 

Estabelece critérios para pagamento do piso salarial 
mínimo de que trata a Lei Federal n°11.738/2008, para 
os profissionais do magistério público da educação 
básica no exercício 2019, no âmbito do Município de 
Cocos, e dá outras providências. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE COCOS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO que o Governo Federal criou a Lei n° 11.738/2008 que 
regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público 
da educação básica a que se refere a alínea "e" do inciso  III  do caput do  art.  60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, a qual estabeleceu um piso mínimo nacional para 
os trabalhadores da educação; 

CONSIDERANDO que a Lei Federal n° 11.738/2008 é auto-aplacável, cabendo aos 
gestores municipais a realização de atos para seu efetivo cumprimento, haja vista que 
regulamenta direito previsto na Constituição Federal; 

DECRETA:  

Art.  1.°. Fica autorizada a realização do pagamento do valor do piso salarial para os 
profissionais do magistério no âmbito deste Município de Cocos, no valor de R$ 2.557,74 
(dois mil, quinhentos e cinqüenta e sete reais e setenta e quatro centavos), para a 
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos da Lei Federal n° 
11.738/2008 que regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do 
magistério público da educação básica. 

Parágrafo único. 0 profissional do magistério que exerce a carga horária de 20 
(vinte) horas semanais receberá o valor de R$ 1.278,87 (Hum mil, duzentos e setenta e 
oito reais e oitenta e sete centavos). 
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Art.  2°. Fica alterado o valor de vencimento do professor constante no ANEXO II, e 
na tabela progressão horizontal da Lei n° 515, de 31 de março de 2008 (Dispõe sobre o 
Estatuto do Magistério do Município de Cocos, e dá outras providencias).  

Art.  3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, em 14 de janeiro de 2019. 

Marcelo de Souza Emerenciano 
Prefeito Municipal 
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