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Art. 39 -

REAJUSTA OS VENCIMENTOS DOS FUNCION~
RIOS MUNICIPAIS, E D~ OUTRAS PROVI-7
DrNCIAS.. .

A CAMARA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS, Estado do
Paran~, aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:
Art. 19.- Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder aumento

salarial aos atuais funciôn~rios Públicos Municipais da
forma seguinte:
- Aos funcion~rios que, em 31/12/91 percebiam at~ Cr$: /
58.000,00 (cinquenta e oito mil cruzeiros), um percen-
tual de 129% (cento e vinte e nove por cento).

- Aos funcion~rios que, em 31/12/91 percebiam valor supe
rior a Cr$58.000,OO (cinquenta e oito mil cruzeiros),7
um percentual de 70% (setenta por cento) no mês de Ja-
neiro de 1.992; 30% (trinta por cento) no mês de Feve-
reir6 de 1.992 e 20% (vinte por cento) no mês de março
de 1.992.
- Aplica-se os mesmos percentuais de aumento, aos ~cu-/
pantes de"cargos em comissão, de provimento efetivo e
Funções gratificadas.

- A PREsente Lei ter~ vigência retroativa a 19 de Janei
ro de .1.992.

quanto ao Sal~rio familia dos funcion~rios municipais su
jeitos ao Regime Estatutário, aplica-se os mesmos valo-7
r~s percentuais concedidos, e no mesmo periodo constan-/
tes do Art, 19 desta Lei, por dependente, inclusive ao /
cônjuge que não exerça atividade remunerada.
O Poder Executivo Municipal, baixará ato alterando os /_
respectivos anexos das tabelas de vencimentos dos funcio
n~rios com valores decorrentes da majoração, objeto da 7
presente Lei,
As despesas advindas da execução da presente Lei, serão/
atendidas com dotações próprias constantes do Orçamento/
Municipal v~gente,
Esta Lei entrará emm vigor na data de suapublicação, re-
vogadas as disposições em contrária, , .
EDIFíCIO DA PREFEITURA ~UNICIPAL DE GRANDiS RIOS, Eitado
do Paran~, aos 04 dias do mês de Feverf1iro de 1.Jl-9:r: .
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