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                  MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARÉ 
Paço Municipal “Prefeito José Odair” 

CNPJ. 76.920.834/0001-87  

Rua Eduardo Bertoni Junior, 471 – Fone/Fax (43) 3579 1607   CEP 84945-000 

Salto do Itararé – Estado do Paraná 

 
PROJETO DE LEI Nº. 04/2023 

 

SÚMULA: “ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 122, 

INCISO I, §1° e §2° DA LEI 91/2010 DE 30 DE 

DEZEMBRO DE 2010”. 

 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ APROVOU E 

EU PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO SANCIONO A 

SEGUINTE LEI: 

 

Art. 1° – Esta Lei altera a redação da Lei Municipal n° 91/2010, de 30 de dezembro de 

2010. 

 

Art. 2° – Fica alterado o art. 122, I, §1° e §2° da Lei n° 91/2010, de 30 de dezembro de 

2010. 

 

“Art. 122 – O servidor público municipal nomeado em cargo de provimento efetivo em 

virtude de aprovação em concurso público, faz jus aos seguintes adicionais por tempo de 

serviço: 

 

I – Anuênio; 

 

Parágrafo 1° – O anuênio é devido a cada ano de efetivo exercício, que será atribuído 

uma gratificação adicional de 1% (um por cento), dos respectivos vencimentos, até o limite de 

35% (trinta e cinco por cento). 

 

Parágrafo 2° – A sexta-parte é devida após vinte e cinco anos de serviço público 

municipal e será calculado à razão de 1/6 (um sexto) sobre o vencimento, ao qual se incorpora 

para todos os efeitos.” 

 

Art. 3° – Como regra de transição, o período aquisitivo de 05 anos para concessão de 

quinquênio, que iniciou a sua contagem antes da publicação dessa Lei, deverá ser concluído 

antes de migrar para o anuênio, ficando expressamente vedado a contagem do mesmo período 

para concessão de quinquênio e anuênio acumuladamente. 

 

Art. 4° – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 

em contrário. 

 

Salto do Itararé, 23 de janeiro de 2023. 

 

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Ofício n° 11/2022  

 

Excelentíssimo Senhor 

CELSO HENRIQUE DA CRUZ 

Presidente da Câmara Municipal 

Salto do Itararé - PR 

 

Senhor Presidente, 

 

O Presente Projeto de Lei se justifica em razão da necessidade de adequar 

o conteúdo contido no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais no que diz respeito aos 

benefícios adicionais concedidos por tempo de serviço. 

 

O objetivo desta propositura é restabelecer o instituto do anuênio, a fim de 

equipar o critério estabelecido para concessão de benefício adicional por tempo de serviço entre 

o estatuto dos servidores com o estatuto do magistério. 

 

 Ao transformarmos o benefício de adicional por tempo de serviço para 

anuênio, após um ano de efetivo exercício será concedido ao servidor um acréscimo salarial 

de 1% (um por cento), o que atualmente ocorre somente a cada cinco anos na importância de 

5% (cinco por cento). 

 

Essa alteração visa ainda, simplificar o controle por parte do Departamento 

de Recursos Humanos no momento da concessão de benefício de adicional por tempo de 

serviço que passará a ser analisado anualmente no início de cada exercício. 

 

Com o intuito de não lesar os servidores que já iniciaram a contagem do 

período aquisitivo para concessão do quinquênio, estabelecemos uma regra de transição para 

preservar o direito, migrando para anuênio somente após a conclusão deste período.  

 

Desta forma, diante da matéria em questão, solicito o especial obséquio 

de apresentar este Projeto de Lei em Regime de Urgência. 

Após as ponderações, solicita-se a apreciação, votação e aprovação do 

presente projeto de lei, a fim de que as melhorias almejadas possam ser concretizadas pela 

Administração Pública. 

Salto do Itararé, 23 de janeiro de 2023. 

 

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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