
Prefeitura Municipal da Aliança
PEtNAMiUCO

L E I P  1077/90

Hv Í-2ÍTA: Dispõe sobre aumento salarial aos 

servidores do Poder Executivo Im 

nicipcl do, Alisnçs. e dá outras 

prc vidaneias„

0 PESFEITC do IOTIIOÍTIO 7)Ã ALIÁKÇÂ, faço sãber 

que a Gomara TAunicipal aprovou e eu canciono e promulgo a se 

guinte Leií

\rt. 1.2 - Fica concedido um reajuste ãe 20$ 

(vinte por cento), para os vencimentos dos diversos níveis, 

padrões, si.mbc.loa, bo1.':c±o cuia cios c-,e:rvidore® do Poder Sxe 

cutivo da Aliança* para o mês de feversiro do corrente ano„

Art0 - 0 salário c-.í limo pago no Município da 

AlÁança, nc> mêrs do fevereiro do corria to, fica fixado em NCz$ 

2 .005 ,00  (dois mil e cinco cruzados novos)o

Art. 3S ~ Oa vonciiuea. bos de pessoal técnico da 

de eigááe r.o nsn le f^v-:reiro corresponderá aos Valores 

abaixo s

-p n  r TTí- _l* 2*005»00

X  ■' Kf 11 V 4o010 ,00

III RCsS 7 .0 1 7 ,5 0

P2S 17 1 1 .0 2 7 ,5 0

V k c Í 2 2 .0 5 5 ,0 0

A rta AS - Oe proventos do s inativos ser ao

iguais ao percentual estabelecido no Art. 12 de «ta Lei„

Art. 5a - 0 salário d# família dos servidores 

é fixado em 1 ,9% (touro virgula nove por cento), do salário aí 

nimo nacional»

Art. 6& - As despesas decorrentes com os encar 

cos da or assente L-ii correrão por conta de dotações próprias * 

consignadas no O^çpirento Anual em. vigor*,-



t| Prefeitura Municipal da Aliança
r  PEINAMIUCO

iU-o. 7S - isi-a Lei entrará em vi cor na data de 

sua publicarão, retro agindo os seus efeitos financeiro para 

l.s do fevereiro de 1990*

Art. 8s - Revoga^-se as disposições em contra

rio»

Gabinete do Prefeito, 19 de fevereiro de 1990


