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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA -MT

Estado de Mato Grosso
CNPJ 15.023.906/0001-07

LEI N° 2.692 /2022

SUMULA: "DISP6E S0BRE REVISAO GERAL
ANUAL DA REMUNERACA0 DOS SERVIDORES
DO MUNIcfpIO DE ALTA FLORESTA/MT, E DOS
SERVIDORES D0 IPREAF, E DA OUTRAS

pRounfiNCIAs".
Autoria: Executivo Municipal

A CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA,
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuie6es
legais, aprovou e eu, VALDEMAR GAMBA, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei,
Art. 1.° -

Concede revisao geral anual aos servidores do Municipio de Alta Floresta/MT,
bern como aos servidores ativos do Instituto de Previdencia do Servidor
Municipal de Alta Floresta - IPREAF, em 15,00% (quinze por cento), de
forma escalonada sendo 10% (dez por cento) a partir de 1.° de janeiro de 2022,
e outros 5% a partir de 1.0 de julho de 2022, de acordo com o INPC acumulado
mos perfodos de janeiro a dezembro de 2020 e de janeiro a dezembro de 2021,
em conformidade com o disposto no Art. 37, Inciso X, da Constituigao Federal
e demais legislap6es pertinentes.

Art. 2.° -

Os percentuais acima (10% -dez por cento, e 5% -cinco por cento) serao
aplicados nas tabelas vigentes, constantes da Lei n.° 1.107/2001, Lei n°
1.931/2011, Lei n° 931/1999 e aos ocupantes de cargos comissionados
previstos na Lei n° 2.617/2021, de forma escalonada, e nao cumulativa.

Art. 3° -

O percentual de l5% (quinze por cento) sera aplicado aos subsidios dos cargos
de Prefeito, Vice Prefeito e Secretdrios como revisao geral anual em ateneao ao
disposto no artigo 30 da Lei Municipal n° 2.007/2012, da mesma forma e
prazos do escalonanento previsto no art. 1.°.

Art. 4° -

Fica o Executivo autorizado a proceder a reedigao das Leis Municipais n°
1.107/2001,1.931/2011, 931/1999 e 2.617/2021, de acordo com o percentual

de reajuste previsto na presente lei.
Art. 5° -

Esta Lei entra na data de sua publicapao, com efeitos a partir de 1.° de janeiro
de 2022.

Art. 6° -

Revogam-se as disposi¢5es em contrdrio.

VALDEMAR GAMBA
Prefeito Municipal
Projeto de Lei n° 2.148/2021 -Executivo Municipal
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