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LEI N', 505, DE 24DE FEVEREIRO DE 2022

DISPÔE SOBRI, O REAJLISTE DOS
BENEFiCIOS PAGOS PELO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE
Ácua rnqNcA,/PB - ABPREv n oÁ ourRAs
pnovroÊNcr.c.s.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO OE ÁCUA BR,ANCA, do Estado de Paraíba, no uso

das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e

legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a
seguinte Lei:

ArL 1'- Fica fixado, por força do Art. 30, I e II, da CF/88 e Art. 2o, da EC n" 4ll03, o
reajuste de 10,16%o (dez inteiros e dezesseis decimos por cento) aos beneficios que não gozam
de paridade de remuneração concedidos pelo Instituto de Previdência Própria do Município de
Agua Branca/PB - ABPREV, que não tenham sido agraciados pela Medida Provisória no

109112021, de 30 de dezembro de 2021, da Presidência da República Federativa do Brasil,
que trata do Salário Mínimo Nacional e que não tenham sido objeto de Lei Municipal
especifica que fixe reaj uste diverso.

§ 1'- Os beneficios a que se refere o caput, com data de inicio a partir de 1'dejaneiro
de 2021, serão reajustados de acordo com os percentuais indicados no Anexo L

§ 2'- Os beneficios a que se refere o capú e a cota do salário família serão reajustados
com data de início a partir de I 

o de janeiro de 2022, onde serão aplicadas as mesmas regras do
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, a Portaria Interministerial MTP/lvíE n" 1212022,
do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência e da Economia, e demais provimentos
supervenientes. no que couber.

Art. 2" - As despesas decorrentes com a execução do estabelecido nesta Lei correrão
por conta de creditos orçamenulrios próprios.

Art. 3'- Esta Lei entra em vigor após sua publicação, com efeitos a partir de 1'de
janeiro de 2022, onde se revogam as disposições em contrário.
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I{ÀCIOI{AL AOS OCUPANTES DE CARGOS
EFErIvos, EsrÀvEts, cottsstot{aDos,
CoNTRATADoS E oÂ ourRAs
PRovtoÊtictas.

O PREFEITO Do MUNICiPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estâdo de Paraibá, no
uso das aüiboiçõês quê hê são íac{ltâdas pêlo Arligo 31, lnciso lV dâ Lêi
Oígânicâ Municipelê leglslâÉo peninêntê, íaz sabêÍ que e Càmârâ Municipãl
ÂPROVOI.j e êl€ SÂNCIONA e sêguintê Lêi:

Aít. í' - Ficâ o Munidpio d6 Àgua Brênca/PB autoíizâdo a pâger no mín,Ím o
SaláÍio-MíniÍD Nacionâ|, no valoí dê RS 1.212,m (milduzêírtc c dozê reeis),
6íylo sêndo o mênor subsídb, venciÍr€arlo, 6âÉrio, pâgo êm íevor dos
odlpântes dê caro6 êíêli\ros, estáveis, con ssimados, conlÍatados ê
oorpánles de cáÍlos dê coíúança do reíêndo Enlê.
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.4dministaíão:
Everton Firmho Batista Prefeito Constitucional
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Assçssoria de lmprcnsa
PaÍágrafo Único - À aIralização constanl6 no cepul s€rá fâita
indap6ndânl,âmêntê dô íâejusl6, bênofciândo lão somênt6 os caígos quê
€slêiãm percsbêndo vâbrÊs abâixo do vâhr âslabêl€crdo como o MÍnimo
Nâcbnal. co.líormê Medidâ Provisóri8 n'109'l/2021. de 30 de dêzembro dê
2021, da Prêsidência da RepúbÍicã Fãderâtúã dô Brâsil.

\/Âr1. 2'- As disposiçó.s da prêsênte Lêi são eíênsivas nô .tuc crubêr. às
re9êclivas autarquias, íundaçóês e empíesas públicas. êm especííico o
lnstiirto de Prêvidêncrâ fuúâ do Municífio dê Asua Brancã/PB - ABPrev,
obsêÍvade ê lêgrÊleçáo pÍÉvrdênciáí,â em vrgoÍ.

An. 3' . As despê$s dêconêntes mm a êxêcuÉo do êstabêlêcido nesta Lei
corrêrão por crntâ dê cÍêdilos oíçamenláíbs própíos, coníoímê disposto na
Lêi Fêdêral ôÔ 4.320/64, dâ Ptosidéncia dâ RêÊiblica Fedêíetrva do Brâsil.

AÍ1. 4'- E6ta Lêa êntiâ 6m vrgor âÉ6 BUe pl.lbliceç5o, com êÍôitc r6tostivc â
paítir do í" do iânôirc dô 2022, oírdo sâ r6vo0am es disposiÇõos êm êônirádo.

Água BÍancE/PB, 2a d€ feverc]/o de 2022.
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oIsPÕE soaRE o REÀ,,uSÍE DoS
aÊNEFIcIos PAGos PÉLo INSTITUÍo DE
PREVIDÊ}iCIA PR@RIA Do i,UtIIcíPIo DE
ÁGUA aRÂNca./pB - aBpREv E oA otrrRAS
PRoMDÊTcIAs.

o PREFEITO DO MUNICÍPIo DE ÂGUÀ BRANCA, do EsIado de Paraíba, no
\/./ uso dâs âuihjDÕê3 quê he são íâcultâdas pelo AÍtigo 31, lnciso lV dâ Lei

oroânicâ Muhicipâl ê bgislâçãô pêÍtiíent6, Íez sâbêr quê á câmâíe Municipâl
ÂPROVOU 6 clo STNCIONA a seguinlc L6i:
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Ârt. í'- F;ca fixâdo, poí torça do Àí1. 30, I e ll, dâ CF/EE e An. 2", da EC n"
41/b3, o reâjustG dô 10,16% (dêz int6ims 6 d6z6§sêas décimos por cênlo) aos
bênêíicios qu€ náo gozam de paridadê dê rênninêraçáo concêdidos pdô
lnútrto dê Pr6vidáncÉ Pmpriâ do Munrcipo dâ Àgue Brâncá/PB - ABPREV,
qus não t€nham sido agrâciâdos pela Mêdidâ Provisóriâ n" 1091/2021, ds 30
de dêzâmb.o d6 2021, da Pr6sidêncja dã Rêpúbtc.a Fsdêraliva do Brasil, qu€
lÍâta do Sdário Minimo Nacànal€ que não trflham sido objcto dâ Lêi Municipâl
espêclfica que txê roâjusle drverso,

§ í'- O3 beieÍ,cic a qúê sê refêíe o câpú, com dâte dê início â pertú de í'
dê jâneiÍD dê 2021. sêÉo íêâjuslãdos dê âcoÍdo com os pêrcênluâas indicâdos

§ ? - Os benêíídos â qu. s€ rêfsIê o €apul € â cota do sâÉrio ÍãmÍlia s€Éo
roaiustados com dala de início a parliÍ dê 1'd€ ianâim d6 2022, ond€ sêrão
âplcâdeÊ ãs màsmes r€gres do RêgiÍnê G€rdl dê PÍwidànciâ Sociâl - RGPS.
a Portaíia lntÊÍminbtaÍial MTPruE n" 12022, do Mini6lro d€ Êstado do
Trâbâlho ê Pr6üdànciâ ê dâ Eco.!oímã.6 dêmâi6 proümênlos êupê.vêniômôs,

Art. 2' . A,s ds6pêsaE dôcon€ntss com ã êxêcuÉo do 6stâb6lêodo n6ste Lêi
côíeÍão poÍ contâ dê créditos orçãmanláíios píópÍios-

ArL 3' - Esta Li úrtra êm úgoÍ apóê suâ pubJcâção, colh êfêilos â partjr de 1 '
de ianeiro dê 2022, lldê s! íêvogam âs dhposiçóes em contrário.

Áglrá Srenci/PB. 24 dê íã,/eíeio de m22-

{ 2

)

)---


