
valor por hora data em vigor

円

Atividades excluídas da aplicação

円

円

円

８５０　円

検索

★「Salário Mínimo da Província de Nagano」 (salário mínimo por região foi alterado conforme abaixo.)
(atenção com as datas em vigor de cada especificação do salário mínimo.) 

Salário Mínimo por região
 

★O salário mínimo da Província
de  Nagano é aplicável a todos os
trabalhadores que trabalham nas

empresas situadas na
Província de Nagano.

Salário Mínimo da
Província de

Nagano

 

1/10/2022

★Aos trabalhadores que trabalham nos setores industriais abaixo, é aplicado o respectivo salário mínimo
determinado (por setor industrial)

(atenção com as datas em vigor de cada especificação do salário mínimo.) 
Salário mínimo por

determinação especial
(salário mínimo por

setor industrial)

valor por hora data em vigor

Exclusão da aplicação do salário mínimo por setor industrial,
sendo aplicado o salário mínimo por região da Província de Nagano

Pessoas e funções excluídas da aplicação

Indústria de equipamento de
pesagem, equipamento de medição,
equipamento de análise, máquina de
experimento;
Máquina e equipamento de uso mé
dico, instrumentos de uso médico;
Máquina de equipamento ótico, lente;
Peça eletrônica, derivado, circuito
eletrônico, máquina de equipamento
elétrico;
Máquina de equipamento de
comunicação de informação;
Relógio, peça de relógio;
Óculos

29/12/2022

Indústria de máquina e
equipamento de agrimensura,
Indústria de máquina e
equipamento físico-químico,
destas indústrias, empresas
que realizam administração e
atividades de ajuda financeira

 ①menores de 18 anos e acima de 65 anos

 ②trabalhadores com menos de 6 meses na empresa
e em fase de treinamento

 ③trabalhadores nas funções abaixo (exceto funções
realizadas em série)
 
a)serviços de arrumação e limpeza
b)serviços manuais de separação, ensacamento,
empacotamento, embalagem
c)serviços manuais ou usando instrumentos manuais
ou
elétricos e que não exige habilidade na fabricação ou
montagem de peças

Indústria de máquina e equipamento
de manufatura em geral;
Indústria de máquina e equipamento
de manufatura industrial;
Indústria de máquina e equipamento
de manufatura comercial;
Indústria automobilistíca, acessório
de carro;
Indústria naval, reparos de
embarcação;
Indústria de produção de motor de
navio

16/12/2022

Indústria de fabricação de caldeira, motor
Indústria de fabricação de escavadeira para uso em
construção
Indústria de fabricação de máquina para tecelagem
(exceto fabricação de máquina de tricô)
Indústria de equipamento de pesagem, equipamento
de medição, equipamento de análise, máquina de
experimento
Indústria de máquina e equipamento de agrimensura,
indústria de máquina e equipamento físico-químico
Indústria de máquina e equipamento de uso médico,
instrumentos de uso médico,
Indústria de máquina de equipamento ótico, fabricação
de lente
Fabricação de armamentos
destas indústrias, empresas que realizam
administração e atividades de ajuda financeira

※ No sistema de técnicos estagiários, aos estagiários estrangeiros não se aplicam a exclusão do salário mínimo por setor industrial

Comércio varejista de
diversos produtos

 
31/12/2022

 
①menores de 18 anos e acima de 65 anos
②trabalhadores com menos de 6 meses na empresa
e em fase de treinamento
③trabalhadores na função principal de
serviços de arrumação e limpeza

(Se uma empresa vende no varejo
um conjunto de produtos para a
sobrevivência, é aplicado caso não
haja distinção da natureza desta
empresa e dos principais produtos
comercializados.)
Atividades de tipografia e

fotogravura
31/12/2019　※ Aplicado valor de 908 ienes do Salário Mínimo da Província de Nagano.

※  Prêmio por assiduidade, auxílio transporte e auxílio família não são alvos do salário mínimo.

※  Na coluna de atividades excluídas da aplicação, é aplicável salário mínimo da Província de Nagano e outras determinações especiais.

　（Consultar Home Page da Secretaria do Trabalho.) Na coluna de pessoas e funções excluídas, é aplicável salário mínimo da Província.

　「trabalhadores com menos de 6 meses na empresa e em fase de treinamento」.

※   Há o subsídio de melhoria de atividades comerciais para as pequenas e médias empresas, e empresários de micro empresas que

      aumentaram um determinado valor acima do salário mínimo. Mais detalhes na Home Page da Secretaria do Trabalho de Nagano.

長野労働局
Nagano Rodokyoku

 Informações na Delegacia de Inspeção de Normas Trabalhistas mais próxima ou no Setor de Salários do
 Departamento de Normas Trabalhistas da Secretaria do Trabalho de Nagano（TEL０２６‐２２３-０５５５）

antes da alteração 927

antes da alteração 916

antes da alteração 879

antes da alteração 877 

☞
最低賃金とは・・・ 業務改善助成金

☞

※até ser alterado, será aplicado o valor de 908 ienes do Salário Mínimo da Província de Nagano.


	別紙（ポルトガル語）

