
Krefeitura Municipal da Aliança
PERNAMBUCO

L S I  HS 1222/94

TSITtfrA* "Dispõe sobre reajuste de 

servidores municipais e 

dá outras providencias*

0 P ..:l c -O wmiOÍTIC ’**. AIItrfA, faço sa

ber nue a Camam. l/uni c-ipcl aprovou e eu srncino e promul o a ee 

uinte leií

Art. 1® - A partir de março, os salários dos 

servi.'ores de Prefeitura Kunieiprl da Aliança, exceto os constan

tes 110 anexo único parte inte rente da mesma e os de provimento 

em comissão, ficam reajustados em 25$ (vinte e cinco por cento).

Art. 22 - Aos cardos de Provimento em ^ornir 

sao a partir de março, e stribuído um reajuste de 21,5$ (vinte e 

hum vírruLa cinco por cento), sobre o sa ário atual*

Art. 3® - No mes de março de 1994, o Fenor 

salário a ser pa o no Itu. icípio da Aliança será do CR$ 50*001,15( 

cinquenta mil e hum cruseiros reais e quinze centavos).

Art. 4® - 0 valor do abono família corres

ponderá a 5i> (cinco por cento), sobre o menor salário pa o pelo 

Iteicípio no mês de março de 1994.

Art. 5® - Os proventos dos inativos são rea 

justados nos mesmos índices concedidos aos servidores da ativa, 

que ocupam ca os i m is  ou assemelhados.

Art, 6® - As despesos necessárias a e ecução 

da presente lei, correrão por conta de dotações orçsmentárias con 

si na ae no orçamento em vi or.

Art. 7® - d.sta Lei entr: rá em vi or na data

de rua publicação.

Art. 8® - .'evo ara-se as disposições em con

trári o. ?

* l.inete dç Prefeitó^• 30 de mrrço de 1994.
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Prefeitura Municipal da Aliança
PERNAMBUCO

I'e ico Plantonista..............................  . .CR$ 224.000,00

Supervisor de 1® rau Menor da tT-PA, . .CRf 107*072,50

Tire aic de Obrar...................................... *CH$ 100.421,21

Piscais, Arrecadador Ce Tributos, n’cle- 

foHirtas, Auxiliar de Enferma em,Partei

ra e atilo rafo........................... ...  *CH$ 53.105,00

Auxiliar de Cccrtrtaria, Auxiliar Adrini£ 

trctivo, Instrutor,A ente Administrati

vo , Corpinteiro, Bncanador,Ele tri cirta,Pin 

tor»Pedreiro e ''rc iturário. . . . .  ,CR$ 5 ' .120,00

Oficial Adminirtrativo,Técnico em Conta 

bilidade, 'ecnico em Arricultura,Técni

co Admnictrativo e ' esenhieta* . . **CR$ 55,125,00

Aulasi B, . , . . .................................. CRf 51 ‘ ,99

C..................................................... CR# 552,58

I)..................................................... CE$ 563,63
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