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PORTARIA Nº. 5311/2022

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 R E S O L V E:
 Art. 1º Fica exonerado a pedido, a partir de 31/01/2022, GABRIEL DA SILVA 
GALLI, matricula nº. 500335, portador da cédula de identidade RG nº. 12.724.432-4 SSP/
PR, CPF nº. 103.067.849-98, ocupante do cargo em comissão de Secretário de Obras e 
Engenharia, grupo ocupacional assessoramento superior, do Plano de Cargos e Salários 
desta municipalidade.

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 24 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5313/2022

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO 
USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E NA CONFORMIDADE 
DO OFÍCIO Nº. 13/2022, DE 21/01/2022,

 R E S O L V E:
 Art. 1º Tornar sem efeito, a contar de 02/01/2022, a Portaria nº. 1760/2009, 
de 21/09/2009, que designou o servidor do quadro próprio deste município, ARILDO 
ALEXANDRE VEDOVATI GARCIA, matricula 403681, portador da cédula de identidade 
RG nº. 1.253.498-1 SSP/PR, CPF nº. 238.190.739-49, ocupante do cargo de Técnico em 
Contabilidade, referência salarial “131”, do Quadro de Pessoal Permanente – PCSSC, desta 
municipalidade, para exercer as funções de Diretor de Departamento de Contabilidade.

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 24 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5314/2022

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO 
USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E NA CONFORMIDADE 
DO OFÍCIO Nº. 14/2022, DE 21/01/2022,

 R E S O L V E:
 Art. 1º Designar o servidor do quadro próprio deste município, EDILSON 
DEVEQUIO, matricula 401219, portador da cédula de identidade RG nº. 6.692.445-9 SSP/
PR, CPF nº. 919.540.969-68, ocupante do cargo efetivo de Continuo, referência salarial 
“054”, do Quadro de Pessoal Permanente – PCSSC, desta municipalidade, para exercer 
as funções de Diretor de Departamento de Agricultura, de conformidade com o artigo 92, 
da Lei nº. 183/1994, de 23/09/1994 e artigo 48, inciso II, da Lei nº. 184/1994, de 23/09/1994, 
a partir de 03/01/2022, até ulterior deliberação.

 Art. 2º Em decorrência da designação constante no artigo anterior e enquanto 
permanecer na função, o servidor perceberá a gratificação de função de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor do subsídio estipulado  para o cargo de Secretário de Recursos Humanos e 
Administração.

 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.                                                                      

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 24 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5315/2022

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO 
USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E NA CONFORMIDADE 

DO OFÍCIO Nº. 13/2022, DE 21/01/2022,

 R E S O L V E:
 Art. 1º Designar o servidor do quadro próprio deste município, GABRIELA 
PANSONATO BRANDÃO SOUZA, matricula 401562, portadora da cédula de identidade 
RG nº. 9.855.332-0 SSP/PR, CPF nº. 068.588.179-21, ocupante do cargo efetivo de 
Contador, referência salarial “070”, do Quadro de Pessoal Permanente – PCSSC, desta 
municipalidade, para exercer as funções de Diretor de Departamento de Contabilidade, de 
conformidade com o artigo 92, da Lei nº. 183/1994, de 23/09/1994 e artigo 48, inciso II, da 
Lei nº. 184/1994, de 23/09/1994, a partir de 03/01/2022, até ulterior deliberação.

 Art. 2º Em decorrência da designação constante no artigo anterior e enquanto 
permanecer na função, o servidor perceberá a gratificação de função de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor do subsídio estipulado  para o cargo de Secretário de Recursos Humanos e 
Administração.

 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.                                                                      

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 24 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5316/2022

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO 
USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E NA CONFORMIDADE 
DO OFÍCIO Nº. 12/2022, DE 21/01/2022,

 R E S O L V E:
 Art. 1º Designar o servidor do quadro próprio deste município, LUCIANO 
CORDÃO BILHA, matricula 400941, portador da cédula de identidade RG nº. 5.939.466-5 
SSP/PR, CPF nº. 837.331.249-87, ocupante do cargo efetivo de Continuo, referência 
salarial “073”, do Quadro de Pessoal Permanente – PCSSC, desta municipalidade, para 
exercer as funções de Diretor de Departamento de Planejamento, de conformidade com o 
artigo 92, da Lei nº. 183/1994, de 23/09/1994 e artigo 48, inciso II, da Lei nº. 184/1994, de 
23/09/1994, a partir de 03/01/2022, até ulterior deliberação.

 Art. 2º Em decorrência da designação constante no artigo anterior e enquanto 
permanecer na função, o servidor perceberá a gratificação de função de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor do subsídio estipulado  para o cargo de Secretário de Recursos Humanos e 
Administração.

 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.                                                                      

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 24 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5317/2022

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO 
USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E NA CONFORMIDADE 
DO OFÍCIO Nº. 15/2022, DE 21/01/2022,

 R E S O L V E:
 Art. 1º Designar o servidor do quadro próprio deste município, STEVIE 
WANDER FERNANDES DIAS, matricula 401684, portador da cédula de identidade RG 
nº. 8.343.628-0 SSP/PR, CPF nº. 052.906.549-50, ocupante do cargo efetivo de Pedreiro, 
referência salarial “058”, do Quadro de Pessoal Permanente – PCSSC, desta municipalidade, 
para exercer as funções de Diretor de Departamento de Serviços Urbanos, de conformidade 
com o artigo 92, da Lei nº. 183/1994, de 23/09/1994 e artigo 48, inciso II, da Lei nº. 184/1994, 
de 23/09/1994, a partir de 03/01/2022, até ulterior deliberação.

 Art. 2º Em decorrência da designação constante no artigo anterior e enquanto 
permanecer na função, o servidor perceberá a gratificação de função de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor do subsídio estipulado  para o cargo de Secretário de Recursos Humanos e 
Administração.

 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.                                                                      

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 24 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5318, DE 24 DE JANEIRO DE 2022

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e,

 Considerando que a Sra. Dirce de Oliveira Casanova irá gozar de suas férias 
no período de 25/01/2022 a 23/02/2022, referente ao período aquisitivo de 01/01/2021 a 
31/12/2021;

 Considerando o contido no Art. 17, Inciso II, § 3°, da Lei nº. 183/1994, de 
23/09/1994;

 R E S O L V E:
 Art. 1º Designar MAYARA FERNANDA TODERO VICENTE, matrícula nº. 
401720, portadora da cédula de identidade RG nº 5.652.335-9 SSP/PR, CPF nº 038.001.879-
90, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos, para exercer o cargo em 
comissão de Secretário de Assistência Social, no período de 25/01/2022 a 23/02/2022, 
percebendo o subsídio fixado em parcela única, de conformidade com o artigo 4º e 13. da 
Lei nº. 632/2016, de 04/05/2016.

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.                                                                      

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 24 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5319/2022

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

 R E S O L V E:
 Art. 1º Tornar sem efeito a contar de 01/01/2022 a Portaria Nº. 4933/2021, de 
11/02/2021, que designou a servidora do quadro próprio deste município, DAIANE MARIS 
RODRIGUES GELAIN, matricula nº. 401439 portadora da cédula de identidade RG nº. 
8.251.470-8 SSP/PR, CPF nº. 029.681.619-11, para a função de Coordenador Escolar.

 Art. 2º Tornar sem efeito a contar de 01/01/2022 a Portaria Nº. 4933/2021, de 
11/02/2021, que designou a servidora do quadro próprio deste município, DAIANE MARIS 
RODRIGUES GELAIN, matricula nº. 401626, portadora da cédula de identidade RG nº. 
8.251.470-8 SSP/PR, CPF nº. 029.681.619-11, para a função de Coordenador Escolar.

 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as 
disposições em contrário.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 25 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5320, DE 25 DE JANEIRO DE 2022

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, conforme resultado final do Concurso Público nº. 001/2016, aberto pelo 
Edital nº. 001/2016, de 22/06/2016, e Leis nº. 183/94 e 184/94, de 23/09/1994, 

 R E S O L V E:
 Art. 1º Fica nomeado em caráter efetivo, a partir de 26/01/2022, em virtude 
de habilitação no Concurso Público nº. 001/2016, aberto pelo Edital nº. 001/2016, VITOR 
HUGO ROLIM, portador da cédula de identidade RG nº. 13.547.587-4 SSP/PR, CPF nº. 
104.383.639-06, para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos, referência 
salarial “06”, jornada semanal de trabalho 40 (quarenta) horas, do Plano de Cargos e Salários 
em Sistema de Carreiras – PCSSC desta municipalidade.

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 25 de janeiro de 2022.         

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5321/2022

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E À VISTA DO 
REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB Nº. 139/2022, DE 25/01/2022,

 R E S O L V E:
 Art. 1º. Conceder a CLAUDIA ADRIANA PONTES GESTAL SANTOS, 
matricula nº. 101723, portadora da cédula de identidade RG n. º 20.352.366 SSP/SP, nº. 
102.857.708-70, ocupante do cargo de Médico, em Regime de Emprego Público “CLT”, 
licença para tratamento de saúde, a contar de 17/01/2022, até ulterior deliberação.

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.                                                                      

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 26 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PREGÃO ELETRONICO Nº 74-2021
SUSPENSÃO DE CERTAME

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, torna público para conhecimento 
de quantos possam interessar que fica SUSPENSO o referido certame licitatório para fins 
de possível retificação do Instrumento Convocatório.

 Primeiro de Maio/PR, 25 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

LEI Nº 800/2022

 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 Para-
ná, propôs e aprovou com demais pares desta Casa e eu, Prefeita Municipal, sanciono a 
seguinte Lei:

 Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 2022, após a aplicação do percentual de 
10,06% (dez inteiros vírgula seis centésimos por cento), correspondente à variação do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ocorrido de 1º de janeiro de 2021 
a 31 de dezembro 2021, a título de revisão geral anual, e de 4,94% (quatro inteiros vírgula 
noventa e quatro centésimos por cento) de aumento real, sobre o valor de R$ 19.542,81 
(dezenove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos) o subsídio do 
Prefeito do Município de Primeiro de Maio, passará a ser de R$ 22.474,24 (vinte e dois mil 
quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

 Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2022, após a aplicação do percentual de 
10,06% (dez inteiros vírgula seis centésimos por cento), correspondente à variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ocorrido de 1º de janeiro de 2021 a 31 de 
dezembro 2021, a título de revisão geral anual, e de 4,94% (quatro inteiros vírgula noventa 
e quatro centésimos por cento) de aumento real, sobre o valor de R$ 9.073,46 (nove mil, 
setenta e três reais e quarenta e seis centavos), o subsídio do Vice-Prefeito do Município 
de Primeiro de Maio, passará a ser de R$ 10.434,48 (dez mil quatrocentos e trinta e quatro 
reais e quarenta e oito centavos).

 Art. 3º A partir de 1º de janeiro de 2022, após a aplicação do percentual de 
10,06% (dez inteiros vírgula seis centésimos por cento), correspondente à variação do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ocorrido de 1º de janeiro de 2021 
a 31 de dezembro 2021, a título de revisão geral anual, e de 4,94% (quatro inteiros vírgula 
noventa e quatro centésimos por cento) de aumento real, sobre o valor de R$ 4.466,93 
(quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos), os subsídios 
dos Secretários Municipais de Primeiro de Maio passará a ser de R$ 5.136,97 (cinco mil 
cento e trinta e seis reais e noventa e sente centavos).

 Art. 4º A partir de 1º de janeiro de 2022, após a aplicação do percentual de 
10,06% (dez inteiros vírgula seis centésimos por cento), correspondente à variação do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ocorrido de 1º de janeiro de 2021 
a 31 de dezembro 2021, a título de revisão geral anual, e de 4,94% (quatro inteiros vírgula 
noventa e quatro centésimos por cento) de aumento real, sobre o valor de R$ 4.466,93 
(quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos), o subsídio do 
Chefe de Gabinete Primeiro de Maio passará a ser de R$ 5.136,97 (cinco mil cento e trinta 
e seis reais e noventa e sente centavos).

 Art. 5º A partir de 1º de janeiro de 2022, após a aplicação do percentual de 
10,06% (dez inteiros vírgula seis centésimos por cento), correspondente à variação do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ocorrido de 1º de janeiro de 2021 
a 31 de dezembro 2021, a título de revisão geral anual, e de 4,94% (quatro inteiros vírgula 
noventa e quatro centésimos por cento) de aumento real, sobre o valor de R$ 6.281,61 (seis 
mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos), o subsídio do Procurador 
Jurídico do Município de Primeiro de Maio passará a ser de R$ 7.223,86 (sete mil duzentos 
e vinte e três reais e oitenta e seis centavos).

 Art. 6º A partir de 1º de janeiro de 2022, após a aplicação do percentual 
10,06% (dez inteiros vírgula seis centésimos por cento), correspondente à variação do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ocorrido de 1º de janeiro de 2021 
a 31 de dezembro 2021, a título de revisão geral anual, e de 4,94% (quatro inteiros vírgula 
noventa e quatro centésimos por cento) de aumento real, sobre o valor de R$ 5.583,65 
(cinco mil quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos), os subsídios dos 
Vereadores e Presidente da Câmara Municipal de Primeiro de Maio passará a ser o valor 
de R$ 6.421,20 (seis mil quatrocentos e vinte e um reais e vinte centavos).

 Art. 7º A partir de 1º de janeiro de 2022, após a aplicação do percentual 
10,06% (dez inteiros vírgula seis centésimos por cento), correspondente à variação do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ocorrido de 1º de janeiro de 2021 
a 31 de dezembro 2021, a título de revisão geral anual, e de 4,94% (quatro inteiros vírgula 
noventa e quatro centésimos por cento) de aumento real, sobre o valor de R$ 6.764,05 
(seis mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos), a remuneração salarial de 
Servidor (es) Estatutário (s) da Câmara Municipal de Primeiro de Maio passará a ser o valor 
de R$ 7.778,66 (sete mil setecentos e setenta e oito mil reais e sessenta e seis centavos).

 Art. 8º A partir de 1º de janeiro de 2022, após a aplicação do percentual 10,06% 
(dez inteiros vírgula seis centésimos por cento), correspondente à variação do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ocorrido de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
2021, a título de revisão geral anual, e de 4,94% (quatro inteiros vírgula noventa e quatro 
centésimos por cento) de aumento real, sobre o valor de R$ 4.466,93 (quatro mil quatrocentos 
e sessenta e seis reais e noventa 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$ 5.136,97 (cinco mil cento e trinta e seis reais e noventa e sete centavos).

 Art. 9º A partir de 1º de janeiro de 2022, após a aplicação do percentual 10,06% 
(dez inteiros vírgula seis centésimos por cento), correspondente à variação do Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ocorrido de 1º de janeiro de 2021 a 31 de 
dezembro 2021, a título de revisão geral anual, e de 4,94% (quatro inteiros vírgula noventa 
e quatro centésimos por cento) de aumento real, sobre o valor de R$ 4.885,11 (quatro mil 
oitocentos e oitenta e cinco reais e onze centavos), o subsídio de Assessor Jurídico da Câ-
mara Municipal de Primeiro de Maio será de R$ 5.617,88 (cinco mil seiscentos e dezessete 
reais e oitenta e oito centavos).

 Art. 10 Ficam revogados os efeitos financeiros do ato que concedeu reajuste 
de 4,52% aos subsídios dos vereadores e assessores, bem como a remuneração do servidor 
efetivo da Câmara Municipal, devendo referidas verbas voltarem ao valor anteriormente vigente.

 § 1º Os valores resultantes da concessão de Revisão Geral Anual e Auxílio 
Alimentação, recebidos de boa-fé, não precisarão ser devolvidos dada a natureza alimentar 
da verba, devendo ser reconhecido seu pagamento até 30 de setembro de 2021.

 § 1º Os valores eventualmente pagos após a data prevista no parágrafo anterior 
devem ser restituídos ao erário, em parcela única, com desconto em folha de pagamento 
nos subsídios dos agentes políticos e na remuneração do servidor efetivo.

 Art. 11 Os recursos para atendimento dos encargos referente aos subsídios 
desta Lei correrão a contas das dotações constantes do Orçamento em Exercício, e serão 
reforçadas na medida das necessidades.

 Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Paraná, Em 25 de janeiro 
de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

LEI Nº. 799/2022

 DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMEIRO DE MAIO, E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, 
APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

 Art. 1º O Anexo I – Quadro de Referências de Vencimentos, da Lei Nº. 
184/94, de 23 de setembro de 1994, passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022, de 
conformidade com o contido no Anexo I, que fica fazendo parte integrante da presente Lei, 
sendo aplicado sobre os valores vigentes no mês de dezembro de 2021, os percentuais 
de 10,06% (dez inteiros vírgula seis centésimos por cento), correspondente à variação do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ocorrido de 1º de janeiro de 2021 
a 31 de dezembro 2021, a título de revisão geral anual, e de 4,94% (quatro inteiros vírgula 
noventa e quatro centésimos por cento) de aumento real, a título de produtividade.

 Art. 2º O Anexo VIII – Quadro de Referências de Vencimentos para Regime 

de Plantão, da Lei Nº. 184/94, de 23 de setembro de 1994, passa a vigorar a partir de 1º 
de janeiro de 2022, de conformidade com o contido no Anexo II, sendo aplicado sobre os 
valores vigentes no mês de dezembro de 2021, os percentuais de 10,06% (dez inteiros 
vírgula seis centésimos por cento), correspondente à variação do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), ocorrido de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro 2021, a 
título de revisão geral anual, e de 4,94% (quatro inteiros vírgula noventa e quatro centésimos 
por cento) de aumento real, a título de produtividade.

 Art. 3º O Anexo III – Tabela de Salários do Magistério Municipal de Primeiro 
de Maio, da Lei Nº. 135/2003, de 18 de dezembro de 2003, passa a vigorar a partir de 1º 
de janeiro de 2022, de conformidade com o contido no Anexo III, que fica fazendo parte 
integrante da presente Lei, sendo aplicado sobre os valores vigentes no mês de dezem-
bro de 2021, os percentuais de 10,06% (dez inteiros vírgula seis centésimos por cento), 
correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
ocorrido de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro 2021, a título de revisão geral anual, e 
de 4,94% (quatro inteiros vírgula noventa e quatro centésimos por cento) de aumento real, 
a título de produtividade.

 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 2022, aplicando-
-se sobre os valores vigentes no mês de dezembro de 2021, o percentual de 10,06% (dez 
inteiros vírgula seis centésimos por cento), correspondente à variação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ocorrido de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
2021, 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 2022, com a seguinte redação:

 “Art. 2º No quadro específico Cargos para o Programa Saúde Bucal (PSB), 
com as seguintes características:

 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 2022, com a seguinte redação:

 “Art. 2º No quadro específico Cargos para o Programa Saúde da Família 
(PSF), com as seguintes características:

 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 2022, com a seguinte redação:

 “Art. 2º No quadro específico Cargos para o Programa Agentes Comunitários 
da Saúde (PACS), com as seguintes características:

 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 2022, com a seguinte redação:
 “Art. 2º ..........................................................................................
 “a) Agente de Combate às Endemias I – ACE/I: 09 (nove) vagas com venci-
mento de R$ 1.611,17 (hum mil, seiscentos e onze reais e dezessete 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 venci-
mento de R$ 1.809,96 (hum mil, oitocentos e nove reais e noventa e seis centavos) mensais.
 
 “§ 1º .............................................................................................
 “§ 2º .............................................................................................
 “§ 3º .............................................................................................
 “§ 4º .............................................................................................

 Art. 9º A revisão geral não se aplica aos servidores que se encontram contrata-
dos mediante contrato excepcional temporário (PSS) da Lei n. 781/2021, dada à vinculação 
ao edital do processo de contratação que previamente convencionou os vencimentos.

 Parágrafo único. Aos servidores públicos municipais detentores de contrato 
excepcional temporário, fica assegurado o recebimento do salário mínimo, nacionalmente 
unificado, nos moldes do que se depreende do Art. 7º IV da Constituição Federal.

 Art. 10. Após a aplicação do percentual de 15,00% (quinze por cento), o Artigo 
2º da Lei n. 255/2007 (Auxílio-Alimentação), passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 
2022, com a seguinte redação, ficando revogados os incisos I e II e suas alíneas:

 “Art. 2º Atribui-se ao auxílio-alimentação o valor de R$ 593,70 (quinhentos e 
noventa e três reais e setenta centavos), para todos os servidores mencionados no §3° do 
artigo 1° desta Lei, inclusive aos membros do Conselho Tutelar.”

 Art. 11. Os valores dos proventos a que se refere o Artigo 4º da presente Lei 
serão baixados pelo Executivo Municipal, através de Decreto.

 Art. 12. 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. 13 Ficam revogados os efeitos financeiros das Leis nº 770/2021 e 
771/2021, a partir do dia 01 de outubro de 2021, devendo a remuneração e auxílio alimen-
tação dos servidores públicos voltar ao valor anteriormente vigente.

 Parágrafo único. Os valores resultantes da concessão de Revisão Geral Anual 
e Auxílio Alimentação, recebidos de boa-fé pelos servidores públicos, não precisarão ser 
devolvidos dada a natureza alimentar da verba, devendo ser reconhecido seu pagamento 
até 30 de setembro de 2021.

 Art. 14. 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. 15. 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. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 25 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal


