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LEI N° 1.017/2022

SUMULA: “AUTORIZA O EXECUTIVO A 
RECOMPOR A CADA ANO O VALOR DO 
VENCIMENTO DOS SERVIDORES DE 
ACORDO COM O SALARIO MINIMO 
NACiONAL 
PROVIDENCIAS”.

j

I DAE OUTRAS

A Camara de Vereadores do Munidpio de Ariranha do Ivai, Estado 
do Parana, aprovou e eu, THIAGO EPIFANIO DA SILVA, Prefeito Munidpal, sandono 
a seguinte

LEI

Artigo 1° - Pica o Poder Executive Munidpal autorizado, a regulamentar 
por ato proprio, a corregao do valor do vencimento dos servidores do Poder Executive 
que recebam vendmentos base mensai inferir ao salario minimo nadonal vigente, 
fixado pela Uniao, bem como autorizado a corrigir o valor dos vendmentos dos 
servidores que possuam Piso Salarial Nadonal devidamente definido pelo Govemo 
Federal.

§ 1° - Para fins dessa lei, entende-se como salario minimo o valor fixado 
pelo Govemo Federal como sendo o Salario Minimo Nadonal, para os servidores que 
nao se enquadram em nenhuma categoria profissional especifica.

§ 2° - Aos profissionais que se enquadrarem em categorias profissionais, 
com valores minimos devidamente regulamentados e aprovados pelo Govemo 
Federal, fica o executive autorizado a complementar a dtferenga do vendmento, ate 
atingir o Piso Nadonal da Categoria, devidamente estipuiado pela Lei Federal, 
observada as condidonantes previstas na Legisiagao Munidpal.

Artigo 2° - A corregao que trata esta lei, seguira o piso estipuiado 
anualmente pelo Governo Federal, a partir da data de sua publicagao, aplicando-se 
aos servidores publicos efetivos e contratados que pertengam ao quadro de pessoal 
do Poder Executive Munidpal.

Artigo 3° - O disposto nesta lei aplica-se apenas aos servidores que 
recebem vendmento base com valor abaixo do salario minimo nadonal e ao piso 
basico nadonal de cada categoria, vigente no exercido.

Artigo 4°- Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao, ficando 
revogadas as disposigoes em contrario.
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LEI N° 1.017/2022

SUMULA: “AUTORIZA O EXECUTIVO A RECOMPOR A 
CADA ANO O VALOR DO VENCIMENTO DOS 
SERVIDORES DE ACORDO COM O SALARIO MiNIMO 
NACIONAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.

A Camara de Vereadores do Municipio de Ariranha do Ivai, Estado do Parana, aprovou 
e eu, THIAGO EPIFANIO DA SILVA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

LEI

Artigo 1° - Pica o Poder Executive Municipal autorizado, a regulamentar por ato proprio, a 
corregao do valor do vencimento dos servidores do Poder Executive que recebam vencimentos base 
mensal inferir ao salario mfnimo nacional vigente, fixado pela Uniao, bem como autorizado a conigir o valor 
dos vencimentos dos servidores que possuam Piso Saiarial Nacional devidamente definido pelo Govemo 
Federal.

§ 1° - Para fins dessa lei, entende-se como salario mmimo o valor fixado pelo Govemo Federal 
como sendo o Salario Mmimo Nacional, para os servidores que nao se enquadram em nenhuma categoria 
profissional especi'fica.

§ 2° - Aos profissionais que se enquadrarem em categorias profissionais, com valores mmimos 
devidamente regulamentados e aprovados pelo Govemo Federal, fica o executive autorizado a 
complementar a diferenga do vencimento, ate atingir o Piso Nacional da Categoria, devidamente estipulado 
pela Lei Federal, observada as condicionantes previstas na Legislagao Municipal.

Artigo 2® - A corregao que trata esta lei, seguira o piso estipulado anualmente pelo Govemo 
Federal, a partir da data de sua publicagao, aplicando-se aos servidores publicos efetivos e contratados 
que pertengam ao quadro de pessoal do Poder Executive Municipal.

Artigo 3° - O disposto nesta lei aplica-se apenas aos servidores que recebem vencimento 
base com valor abaixo do salario mmimo nacional e ao piso basico nacional de cada categoria, vigente no 
exercicio.

Artigo 4°- Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao, ficando revogadas as 
disposigoes em contrario.

Ediffcio do Pago Municipal de Ariranha do Ivai, aos vinte e seis dias do mes de janeiro
de dois mil e vinte e dois (26/01/2022).

THIAGO EPIFANIO DA SILVA
Gestor Municipal


