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LEI NQ 0420/92
SÚMULA - REAJUSTA OS VENCIMENTOS DOS FUNCIO
NÁRIOS MUNICIPAIS E DA ODTRAS PRO~
VIDtNCIAS,

,

do Parana,

aprovou

A C~MARA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS, Estado/
e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sançiono a seguintel

Lei:
Art. lQ - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder aumento salarial aos atuais funcion~rios P~blicos Municipais
da seguinte forma:
- Aos Celetistas com a faixaASalarial até Cr$322.000,00
um percentual da 127% no mas de 5etembro/92j de Cr$:
322.001,00 à Cr$400.000,00 um percentual de 90% no /mês de Setembro/92, 10% no mês de outubro/92 e 10% no
mês de Novembro/92j de Cr~400.001,00 à Cr$:500.000,OO
um percentual de 80% no mes de Setembro/92, 10% no /mês de Outubro/92 e 5% nG mês de Novembro/92; de Cr$:
500.001,00 à Cr$600.000,00 um percentual de 75% no /mês de Setembro/92, 20% no mês de Outubro/92 e 10% no
mês de Novembro/92j e acima de Cr$600,OOl,00 um per-/
centual de 70% no mês de Setembro/92, 25% no mês de /
Outubro/92 e 10% no mês de Novembro/92.

,

- Aos funcion~rios ocupantes do cargo de provimento
em
Comiss~o., ser~o aplicedos o~mesmos
percentuais dos /
Celetistas com idêntica faixa salarial.
- Aos ocupantes de cargos de provimento efetivo e fun-/
ç5es gratificadas, um percentual de 50% no mês de 5etambro/92, 30% no mês de Outubro/92 e 20% no mês de / .
Novembro/92.
~ i:JNICO

I

O aumento concedido neste artigo,
tiva à lº de Setembro de 1,992

ter~ vigênCia

retroa-

Art. 29 - O 5al~rio Família dos Funcion~rios Municipais, sujeitos
ao Regime Estatut~rio, a partir de lº de Setembro792 /passar~ a ser Cr$29.339,55j a partir de In Outubro/92 /
Cr$~~.14l,40 e a partir de 19 de Novembro de 1.992, pa~
sara a
ser
de Cr$45.569,68
por dependente, inclusiva /A
•
_
aos conJuge que nao exerça atividades remuneradas.
ato alterando os /
Art. 3º - O_PoderExecutivoMunicipalibiixar~
respectivos anexos dás tabelas de vencimentos dos funci
on~rios com valores decorrentes da majoração, objeto dã
presente Lei.

"rt.

4º

-

As despesas advindas da execuç~o da presente Lei, serão
atendidas com Dotações Orçament~rias próprias constan-/
tes do Orçamento Municipal vigente.

,

-

Art. 5º - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicaçao,
vogadas as disposições em contr~rio.
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EDIFíCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS, Estado do Paraná, aos 20 dias do mês de tlutúbr.G.de1.992 •

•

••••

GRANDES

RIOS

I

