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PROJETO DE LEI

Reajusta ^aláriqs de Searvidores»

'prefeito Municipal de ^uaçuíj Estado do Espíri

Sala das Sessoe^

to Santo» Paço saber que a Gamara Municipal apro

■pRESlDEÍ»]^

vou e su sanciono a seguinte lei»

Art^ 12 - ^ica o Poder %eoutivo autorisado a reajustar os Salários /
dos Servidores deste Ivlunicípio de acordo com os índices fixados pelo
Decreto Presidencial nS 87»74-3 de 29«10e82e

Art2 22-0 reajusto previsto no artigo 12 da presente lei será apli

cada aos funcionário Ativosye Inativos . ® Pensionistas.
Árts 32 - Os recursos necessários advirão das dotações próprias pre *!/istas no Orçamento do corrente exercícioi

--rt2 42 - Esta lei entrará em vj.gor na data 'de sua publicação com ef^i
to retroativo a partir de 12 d© novembro de 1982.

Art® 52 - Hevogain-se as disposições can contrário.
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Prefeito Municipal
JÜSTÍPICATIVA;:

Srs. Vereadores,.
Como e sobejamente dos conliecãJiiento dos Senhores, o custo de vi
da tem subido assustadoramente, e que,; com o advento do Decreto Presi

dencial acima, toma-se necessário que nossa administração reajuste os
salários de nossos servidores pára que os mesmos possam desfrutar de
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dias melliores ma vez que com este pequeno reajuste muitos lares
serão iDeneficiados•

Certos de que mais ma vez poderemos contar com

apoio maçiço desta Augusta Casa de Leis solicitamos ainda que

o

o

projeto acima seja votado em regime de urgência para que nosso /
setor de Pessoal possa ir providenciando as anotações e registro
nas Carteiras, bem como a folLa de Pagamento do corrente; mês«

atenciosamente
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