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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
CEP 33010-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

Lei N2 1.745/94 =============== 

"Dispõe sobre reajuste de vencimentos dos 

Servidores Municipais". 

A Câmara Municipal de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais, aprova e eu 

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 12 - Fica concedido reajuste de vencimentos aos servidores munic~ 

pais, a partir de lº de Dezembro de 1994, de 20% (Vinte por cento) 

que incidirão sobre todos os níveis do Quadro Geral de Pessoal, insti

tuído pela Lei Municipal nº 1.488/92, vigentes em 30/11/94, bem como ' 

ao pessoal do Magistério P~blico Municipal, cujo Quadro instituído pe

la Lei Municipal. 

Art. 22 - Este Índice representa uma antecipação salarial a ser descon 

tado em Maio/95 (Data-Base). 

Art. 32 - O presente reajuste é extensivo ao pessoal inativo. 

Art. 42 - r.onsideram-se recursos para atender as despesas com a prese~ 

te Lei, os consta11tes de dotacões prÓorias do areamento vigente. 

Art. 52 - Esta T.ei entrará em vigor na data de sua publicaçao. com e -

feito retroativo a lº de dezembro de 1994. 

Art. 52 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal rle Santa Luzia, em 28 de Dezembro de 1994. 
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Wilson de Sousa Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
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"Dispele sobre reajuste de vencimentos dos 

Servidores Municipais''. 

A Camara Municipal de Santa Luzia, Estado de Minas 
Gerais: aprova: 

Ar-t. lo - Fica concedido reaJLlSte de vencimentos aos 
servidores mun 1 ci pais~ a partir de lo de dezembro de 19q4, 
de 20/. ( vinte por cento), que incidil"21o sob,.-e todos os 
níveis do QLtadro Geral de Pessoal, .LnstitLtído pela Lei 
Municipal no. 1.488/92, vigentes em 30/11/94, bem como ao 
pessoal do Magistel"io Publico Municipal, cujo Quadro 
instituido pela Lei Municipal. 

Art. 2o - Este indice representa uma antecipa~~º 

salarial a ser descontado em Maio/95 ( Data-Base) 

Art. 3o - O presente reajuste é extensivo ao pessoal 
inativo. 

Art. 4o Consideram-se 
despesas com a presente Lei, 
prbprias do or~arnento vigente. 

recur-sos para 
os constantes 

atender as 
de dotaç:oes 

Art .. 5o - Esta Lei entrará em vigor na data de SL\a 
publicaç~o, com efeito retroativo a lo de dezembro de 1994. 
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Art .. 60 - Revogam-se as d1pos1ç~es em contràrio. 

Sala das sessbes~ 27 de Dezembro de 1q94. 
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