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cado sobre os valores vigentes no mês de dezembro de 2019, os percentuais de 7,3179% (sete vírgula 
três mil cento e setenta e nove décimos de milésimos por cento), correspondente à variação do Índice 
Geral de Preços de Mercadorias (FGV) – IGPM, ocorrido de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro 
2019, a título de revisão geral anual.
 Parágrafo único - Em atendimento ao disposto na Lei n°. 11.738, de 16 de julho de 2008, 
após a aplicação do índice citado no caput deste artigo, as referências que resultarem em valor abaixo 
do Piso salarial profissional Nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, 
serão igualadas ao mesmo, proporcionais a jornada de 20 horas semanais.
 Art. 4º Os proventos dos servidores Inativos e Pensionistas da Prefeitura Municipal de 
Primeiro de Maio serão reajustados, a partir de 1º de janeiro de 2020, aplicando-se sobre os valores 
vigentes no mês de dezembro de 2019, o percentual de 7,3179% (sete vírgula três mil cento e setenta 
e nove décimos de milésimos por cento), correspondente à variação do Índice Geral de Preços de Mer-
cadorias (FGV) – IGPM, ocorrido de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro 2019, a título de revisão 
geral anual.
 Art. 5º O Artigo 2º, da Lei Nº. 240/2007, de 29 de março de 2007, passa a vigorar a partir 
de 1º de janeiro de 2020, com a seguinte redação:
 “Art. 2º No quadro específico Cargos para o Programa Saúde Bucal (PSB), com as se-
guintes características:
REGIME VAGAS CARGOS  CARGA VENCIMENTO BÁSICO R$
    HORÁRIA
    SEMANAL 
C.L.T. 04 CIRURGIÃO DENTISTA 40 h R$ 4.117,91
C.L.T. 01 T.H.D.  40 h R$ 1.761,57
C.L.T. 02 A.C.D.  40 h R$  1.101,14
 Art. 6º O Artigo 2º, da Lei Nº. 241/2007, de 29 de março de 2007, passa a vigorar a partir 
de 1º de janeiro de 2020, com a seguinte redação:
 “Art. 2º No quadro específico Cargos para o Programa Saúde da Família (PSF), com as 
seguintes características:
REGIME VAGAS      CARGOS  CARGA VENCIMENTO BÁSICO R$
    HORÁRIA
    SEMANAL 
C.L.T. 04      MÉDICO  40 h R$ 17.128,82
C.L.T. 04   ENFERMEIRO 40 h R$   3.015,23
C.L.T. 04         AUXILIAR DE ENFERMAGEM 40 h R$   1.101,14
 Art. 7º O Artigo 2º, da Lei Nº. 242/2007, de 29 de março de 2007, passa a vigorar a partir 
de 1º de janeiro de 2020, com a seguinte redação:
 “Art. 2º No quadro específico Cargos para o Programa Agentes Comunitários da Saúde 
(PACS), com as seguintes características:
REGIME VAGAS      CARGOS                CARGA      VENCIMENTO BÁSICO R$
                  HORÁRIA
                  SEMANAL 
C.L.T. 24          AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 h R$ 1.401,02
 Art. 8º As alíneas “a” e “b” do Artigo 2º, da Lei Nº. 243/2007, de 29 de março de 2007, 
passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2020, com a seguinte redação:
 “Art. 2º ..........................................................................................
 “a) Agente de Combate às Endemias I – ACE/I: 09 (nove) vagas com vencimento de 
R$ 1.401,02 (um mil, quatrocentos e um reais e dois centavos) mensais, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.994, de 17 de junho de 2014;
 “b) Agente de Combate às Endemias II – ACE/II: 02 (duas) vagas com vencimento de R$ 
1.573,88 (um mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos);
 “§ 1º .............................................................................................
 “§ 2º .............................................................................................
 “§ 3º .............................................................................................
 “§ 4º .............................................................................................
 Art. 9º Os valores dos proventos a que se refere o Artigo 4º da presente Lei serão baixa-
dos pelo Executivo Municipal, através de Decreto.
 Art. 10. Para elaboração da folha de pagamento dos servidores Inativos e Pensionistas 
da Prefeitura Municipal, aplicam-se o disposto no parágrafo 2º, do Artigo 201, da Constituição Federal, 
aos Proventos de Aposentadorias e Pensões, inferiores ao salário mínimo vigente.
 Art. 11. Se o total das despesas com pessoal exceder os limites estabelecidos nos artigos 
19 e 20 da Lei Complementar Nº. 101/2000 será aplicado o artigo 22 da Lei Complementar, incisos I, 
II, III, IV e V, e o artigo 169 da Constituição Federal, parágrafo 3º, incisos I e II e o parágrafo 4º, para 
adequação dos limites.
 Art. 12. Os recursos para atendimento dos encargos desta Lei correrão a contas das 
dotações constantes do Orçamento em Exercício, e serão reforçadas na medida das necessidades.
 Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 24 de janeiro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal
ANEXO I – Lei Nº. 738/2020

ANEXO II – Lei Nº. 738/2020
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

QUADRO DE REFERÊNCIAS DE VENCIMENTOS PARA 
REGIME DE PLANTÃO

Lei Nº. 184/94, de 23 de setembro de 1994
ANEXO  VIII -   Vigência 01/01/2020

 REFERÊNCIA R$
 01-A  742,54

ANEXO III -  Lei N.º 738/2020

LEI Nº 739/2020
 Dispõe sobre a revisão geral anual do subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, 
Secretários (as) Municipais e remuneração do (s) Servidor (es) Comissionados e Estatutário do Poder 
Legislativo” do Município de Primeiro de Maio, e dá outras providências.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, propuseram e aprova-
ram com demais pares desta Casa e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 2020, após a aplicação do percentual de 7,3179% (sete vírgula três 
mil cento e setenta e nove décimos de milésimos por cento), correspondente à variação do Índice Geral 
de Preços de Mercadorias (FGV) – IGPM, ocorrido de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro 2019, a 
título de revisão geral anual, sobre o valor de R$ 18.210,21 (dezoito mil duzentos e dez reais e vinte e 
um centavos) referente ao subsídio do (a) Prefeito (a) do Município de Primeiro de Maio, passará a ser 
de R$ 19.542,81 (dezenove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos).
 Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2020, após a aplicação do percentual de 7,3179% (sete vír-
gula três mil cento e setenta e nove décimos de milésimos por cento), correspondente à variação do Índice 
Geral de Preços de Mercadorias (FGV) – IGPM, ocorrido de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro 2019, 
a título de revisão geral anual, sobre o valor de R$ 8.454,75 (oito mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais 
e setenta e cinco centavos), ao subsídio do (a) Vice-Prefeito (a) do Município de Primeiro de Maio passará 
a ser o valor de R$ 9.073,46 (nove mil, setenta e três reais e quarenta e seis centavos).
 Art. 3º A partir de 1º de janeiro de 2020, após a aplicação do percentual de 7,3179% (sete vír-
gula três mil cento e setenta e nove décimos de milésimos por cento), correspondente à variação do Índice 
Geral de Preços de Mercadorias (FGV) – IGPM, ocorrido de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro 2019, 
a título de revisão geral anual, sobre o valor de R$ 4.162,33 (quatro mil cento e sessenta e dois reais e trinta 
e três centavos), os subsídios dos Secretários Municipais de Primeiro de Maio passará a ser o valor de R$ 
4.466,93 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos).
 Art. 4º A partir de 1º de janeiro de 2020, após a aplicação do percentual de 7,3179% (sete 
vírgula três mil cento e setenta e nove décimos de milésimos por cento), correspondente à variação do 
Índice Geral de Preços de Mercadorias (FGV) – IGPM, ocorrido de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro 
2019, a título de revisão geral anual, sobre o valor de R$ 4.162,33 (quatro mil cento e sessenta e dois reais 
e trinta e três centavos), o subsídio do (a) Chefe de Gabinete do Município de Primeiro de Maio passará a 
ser o valor de R$ 4.466,93 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos).
 Art. 5º A partir de 1º de janeiro de 2020, após a aplicação do percentual de 7,3179% (sete vír-
gula três mil cento e setenta e nove décimos de milésimos por cento), correspondente à variação do Índice 
Geral de Preços de Mercadorias (FGV) – IGPM, ocorrido de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro 2019, 
a título de revisão geral anual, sobre o valor de R$ 5.853,28 (cinco mil oitocentos e cinquenta e três reais e 
vinte e oito centavos), o subsídio do (a) Procurador (a) Geral do Município de Primeiro de Maio passará a 
ser o valor de R$ 6.281,61 (seis mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos).

 Art. 6º A partir de 1º de janeiro de 2020, após a aplicação do per-
centual de 7,3179% (sete vírgula três mil cento e setenta e nove décimos de 
milésimos por cento), correspondente à variação do Índice Geral de Preços de Mercadorias (FGV) – IGPM, 
ocorrido de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro 2019, a título de revisão geral anual, sobre o valor de R$ 
5.202,91 (cinco mil duzentos e dois reais e noventa e um centavos), os subsídios dos Vereadores e Presi-
dente da Câmara Municipal de Primeiro de Maio passará a ser o valor de R$ 5.583,65 (cinco mil quinhentos 
e oitante e três reais e sessenta e cinco centavos).
 Art. 7º A partir de 1º de janeiro de 2020, após a aplicação do percentual de 7,3179% (sete 
vírgula três mil cento e setenta e nove décimos de milésimos por cento), correspondente à variação 
do Índice Geral de Preços de Mercadorias (FGV) – IGPM, ocorrido de 1º de janeiro de 2019 a 31 de 
dezembro 2019, a título de revisão geral anual, sobre o valor de R$ 6.302,82 (seis mil trezentos e dois 
reais e oitenta e dois centavos), a remuneração salarial de Servidor (es) Estatutário (s) da Câmara 
Municipal de Primeiro de Maio passará a ser o valor de R$ 6.764,05 (seis mil setecentos e sessenta e 
quatro reais, zero cinco centavos). 
 Art. 8º A partir de 1º de janeiro de 2020, após a aplicação do percentual de 7,3179% (sete 
vírgula três mil cento e setenta e nove décimos de milésimos por cento), correspondente à variação do 
Índice Geral de Preços de Mercadorias (FGV) – IGPM, ocorrido de 1º de janeiro de 2019 a 31 de de-
zembro 2019, a título de revisão geral anual, sobre o valor de R$ 4.162,33 (quatro mil cento e sessenta 
e dois reais e trinta e três centavos)os subsídios do (a) Assessor (a) Parlamentar e Assessor (a) de 
Gabinete da Câmara Municipal de Primeiro de Maio passará a ser o valor de R$ 4.466,93 (quatro mil, 
quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos).
 Art. 9º A partir de 1º de janeiro de 2020, após a aplicação do percentual de 7,3179% (sete 
vírgula três mil cento e setenta e nove décimos de milésimos por cento), correspondente à variação 
do Índice Geral de Preços de Mercadorias (FGV) – IGPM, ocorrido de 1º de janeiro de 2019 a 31 de 
dezembro 2019, a título de revisão geral anual, sobre o valor de R$ 4.552,00 (quatro mil quinhentos e 
cinquenta e dois reais), o subsídio de Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Primeiro de Maio será 
de R$ 4.885,11 (quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e onze centavos).
 Art. 10. Os recursos para atendimento dos encargos referente às remunerações e subsí-
dios desta Lei correrão a contas das dotações constantes do Orçamento em Exercício, e serão reforça-
das na medida das necessidades.
 Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Paraná, Em 24 de janeiro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal 

PORTARIA Nº. 4436/2020
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE CONFORMIDADE COM A LEI Nº. 184/94, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1994 E LEI Nº. 632/2016, DE 04/05/2016,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Fica nomeado WELLINGTON DENER BARBOSA RODRIGUES, portador da cé-
dula de identidade RG nº. 12.393.609-4 SSP/Pr, CPF nº. 080.513.609/01, para exercer a partir de 
27/01/2020, o cargo em comissão de Procurador Jurídico, percebendo o subsídio fixado em parcela 
única, de conformidade com o artigo 6º e 13. da Lei nº. 652/2017, de 04/05/2016.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições 
em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 27 de janeiro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 O Prefeito Municipal e o Presidente da Câmara de Primeiro de Maio, convida todos os 
munícipes, para participar das audiências pública sobre a metas, da saúde, educação, ECA e demais 
Secretaria que serão realizadas dia 30 de janeiro de 2020, no Salão de Reuniões da Câmara Municipal.
Às 14,00 horas/Audiência Pública referente à Prestação de Contas do Terceiro Quadrimestre do Exer-
cício de 2019.  
 Em seguida palavra livre, para sugestões e soluções dos problemas abordados, aprecia-
ção e aprovação pelos presentes.
 Esperando contar com a indispensável presença da comunidade primaense, desde já o 
Prefeito e a Câmara Municipal agradecem a participação de todos.
 Primeiro de Maio, 27 de janeiro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova                      Elenilson José Espanholo 
  Prefeita Municipal.                               Presidente da Câmara.


