
Prefeitura Municipal da Aliança
PERNAMBUCO

L S I  IP 936 /84

EMSÍFIA.t Dispõe sobre reajuste de salário 

aos funcionários municipais do Poder rara 

cutivo e dá outra3 providências.

0 PREP3IT0 DO MONICIPIO DA ALIANÇA,faço saber que a Câmara Municipal da Aliança , 

aprovou 6 eu sanciono e promulgo a presente Leit
Art.l®— Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder um rea/__ 

juste salarial aos funcionários do Poder Szecuti-' o,na seguinte basej 

§ 10- 80jfo aos comissionados|
60f0 aos efetivos e contratados que perceberei. alam do selario míni
mo Eacionalj

50 io aos inati-ros que estiverem acima dc salário mínimo Nacional e 

função gratificada.

§ 2«-Os professores da Unidade Educacional da prefeitura da Aliaiiçu(uEPA) 

que recebem salário atila, terão os seus salários majoradoo em Cr& 

300,00 (trezentos cruzeiros) por aulas.

Art.2«- Os referidos aumentos de que trata o àrt*l«, serão calculados sobre os vsn 

cimentos e salários do mês de abril do corrente ano*

Art.3a- As despesas decorrentes da aplioação desta Lei, correrão por cogta das do— 

taçoer próprias consignadas no orçamento municipal do eocorcício de 1984.

Art.4«- Esta Lei entrará em vigor a partir de 1« de meio de 1984, revogadas as dis 

posições em contrário.

Gabinete do Prefeito,em 22 de maio de 19&4

rLi
- 7
Dr . Jose Frederico Pereira de Lira •

prefstto



Prefeitura Municipal da llianca
PERNAMBUCO

D E C R E T O  gi 1Q ,/84

O FRKFEITO DO MUNICÍPIO DA AUAEÇÃf no viíto õ jb  sisas atribuições 

e de acordo oom a Lei n® 936/84# D E C R E T A  s

Art*la—Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder um reajus 

te salarial aos ftincionários do Podar Sxecutivo, na seguinte "base*

§ 1* - Qofo aos oonissionadosf

função gratificada,

§ 2«- Os professores da Unidade Educacional de Prefeitura da Aliança(UE-

Art.3«- Os referidos aumentos de que trata c Art.l» , serão calculado3 sobre os

Aer.3#- As desposas decorrentes da aplicaçao desta Lei,correrão por conta das do

Ari.4«- Este Deoreto entrará en vigor a partir cU is de ,̂ aij do 1984» revogadas/ 

as disposições em contrário*

Gabinete do Prefeito,em 22 de maio de 1984

6ofo aos efetivos e contratados que perceberem além do salario mini
ao Uacional;

yyfo aos inativos que estivem acima do salário mínimo TTacional e /

?A) que recebem salário aula, terão oe eeix caláriof? majorados em 

Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros) por aula3.

vencimentos e salários do mês de abril do corrente ano.

£/W... £ ^ - / ' * ''

fosá Frederico Pereira 

PREF3IT0


