
Prefeitura Municipal da Aliança
PERNAMBUCO

L E X 1231/94

E: ET-TA* Etispõe aobre reajuste

de servidores munioipais 

e dá outras providências.

O PREFEITO LO HJKICÍPIO DA ALIANÇA, faço saber 

que a câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a se 

guinte lei:

Art. is - A partir de maio, os salários dos 

servidores da Prefeitura Municipal da Aliança* exceto os cons 

tantes no anexo único parte integrante da mesma, ficam reajus 

tados em 50^ (cinquenta por canto).

Art. 2ô - No mês de maio de 1994» o menor salá 

rio a ser pago no Kunicípio da Aliança, será de CBf93*752,14 

(noventa e três mil, setecentos e cinquenta e dois cruzeiros 

reais e quatorze centavos)

Art. 3® - 0 valor do abono família correspon

derá a 5i° (cinco por cento), sobre o menor salário pago pelo 

Município no mês de maio d® 1994*

Art. 4® - Os proventos dos inativos são rea 

justados nos mesmos índices concedidos aos servidores da ati 

va, que ocupam cargos Iguais ou assemelhados.

Art. 5® - As despesas necessfrias a execução 

da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentarias 

consignadas no orçamento em vigor.

Art. - Esta Lei entrará em vigor na data 

de sua publicação.

Art. 7® - Hevogam-se as disposições em contra

ri o.

Gsbinete/do Prefeito, 2* âe maio de 1994
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Prefeitura Municipal da Aliança
PERNAMBUCO

A [ E I O  Ú F I G 0

Médico Plantonista.........................................CR| 437.024,90

Supervisor de Grau Menor da UEPA. . . . CR$ 224.852,25 

Fiscais de Obras.............................................. CR| 188.997*73

Fiscal, Arrecadador de Tributos,Telefonis

ta, Auxiliar de Enfermagem, Parteira e Da 

tilógrafo. ....................................................... CR| 102.750,19

Auxiliar de Secretaria, Auxiliar Administra 

tivo, Instrutor, Agente Administrativo, Car 

pinteiro, Encanador, Eletricista*Pintor* P_e 

dreiro e Escriturário.....................................CH| 105.753*18

Oficial Administrativo, Técnico em Contafcili 

dade, Técnico em Agricultura, Técnico Admi

nistrativo e Desenhista.................. ...  CRI 107.716,99

Aulas; 2 .......................................................... CRl 1.037,69

C ...........................................................CHI 1.113*44

D.............................................................CRI 1.135,72

SÍmholo: OC-1 - ............................................CR| 560.490,44

CC-2 - ............................................ CR$ 256.493*85

CO-3 - ............................................CRI 186.385,51

00- 4- ............................................CR* 141.926,59

CC-5 - ........................................ ... CRI 106.$72,42

CC-6 - .............................  . . . . CRI 93.752,14


