
PREFEITURAMUNICIPAL DECARUARU

LEI N° 5.842, DE 31 DE JANEIRO DE 2017.

Reajusta a remuneraciio mtntma dos
servidores do Municipio de Caruaru e
da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICiPIO DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO: Fa90
saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Esta Lei estabelece a rernuneracao minima para os servidores da Adrninistracao
Direta e Indireta do Municipio de Caruaru, inclusive inativos e pensionistas.

Art. r A remuneracao minima dos servidores publicos sob qualquer vinculo, os
proventos dos inativos e os proventos recebidos pelos pensionistas do Municipio ficam
reajustados a partir do mes de janeiro de 2017 para R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete
reais).

§ 1° Para efeitos desta Lei, entende-se como remuneracao mimma a retribuicao
pecuniaria pelo efetivo exercicio do cargo, correspondente ao padrao ou valor de referencia
fixado em Lei.

§ 2° Cabe it Coordenadoria de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, da Secretaria
de Adrninistracao, proceder com a atualizacao para 0 valor acima mencionado.

§ 3° Ficam excluidos do reajuste previsto neste artigo os servidores publicos
enquadrados nos Pianos de Cargos do Quadro Permanente do Municipio de Caruaru.

Art. 3° Os valores da remuneracao minima dos servidores constarao de anotacoes
procedidas pela Coordenadoria de Recursos Humanos e Folha de Pagamento da Secretaria de
Administracao nas respectivas fichas funcionais e com expressa referencia a esta Lei.

Art. 4° Para custear as despesas decorrentes do cumprimento desta Lei serao utilizadas
as dotacoes orcarnentarias especificas na Lei Orcamentaria Anual relativa ao exercicio de

. 2017 e nas Leis Orcamentarias referentes aos exercicios subsequentes.

Art. 5° A presente Lei entra em vigor na data de sua publicacao, com efeitos retroativos
a l°dejaneirode2017.

Palacio Jaime Nejaim, 31
Republica.

196° da Independencia; 129° da

o PROJETO QUE ORIGINOU ESTA LEI E DE AUTO RIA DO PODER EXECUTIVO
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