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PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA 

LEI N" 723/2006. 

DISPOE SOBRE A REPOSJ¥\0 SALARJAL 
PARA SERVIDORES PUBUCOS EFETIVOS 
MUNICIPAlS, COMISSIONADOS E AGENTES 
POLiTICOS E DA OUTRAS PROVID~NCIAS. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE ATiUO VIVACQUA, ESTADO 
DO ESPiBITO SANTO, no uso de suas atribWc;6es legais, faz saber que a 
Cimara Municiplll APROVOU e eu sanciono a seguinte Lei: 

Attigo t• - Fica autorizado ao Poder Executivo a conceder reposic;iio 
salarial para servidores pliblicos municipais efetivos, comissionados e agenteo 
politicos. 

§ 1•. 0 Iodice de repos~ao salarial de 4,06% ( quatro inteiro e seis 
cenU:.imos) foi apurado do IPC- FIPE dos ii!timos 12 (doze) meses. 

§ Z'. Somente receberiio reposic;iio salatial os servidores 
contratados em face de Convenios Federais e EstadwUs que percebem 
n:munerac;iio ab:Uxo de R.$ 350,00 (trezentos e cioqiienta reais), salvo os que 
forem c:otrigidos pelos referidos poderes Federais e Estaduais. 

Attigo Z' - Os servidores contratados temporatiamente por forc;a de 
Converuos com os Govemos de Estado e da Uoiiio que perceberem 
remunerac;iio abaixo de R$ 350,00 (trezentos e cioqiienta reais), somente 
receberiio a refetida tepos~iio salarial, a partir da cottec;iio dos valores dos 
respectivos Convenios por parte dos Poderes Publicos Federais e Estaduais, com 
indices fixados pot este ou, na ausencia da pre-fixac;iio, em percentuais 
equivalentes a revisiio dos repasses. \ • 
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PKEFEITURA MUNICIPAL DE ATiLIO VIV ACQUA 

Paragrafo Unico: Nos contratos finnados com servidores municipais 
contrall!dos, seci feita a revisao de acordo com o pacigrafo primeiro do attigo 1" 
da presente Lei 

Arrigo Y' - Os recursos para cobrir as despesas da presente Lei adviriio 
das do~Oes ~cirias previsto no o~amento vigente do municipio. 

Arrigo 4" - Esta Lei entraci em vigor na data de sua Public~iio, com 
efeitos retroativos a 01 de abril de 2006. 

Atilio Vivacqua - ES, 25 de abril de 2006. 

HEUOHtbOUMA 
Prefeito Municipal 
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