
= Lei nQ 173 =

. Mod~rica venc1m~ntos e salários d2 funcionários eext~anumerarios e contem outras disposiçoes.
A Câmara Mllnicipalde são João Nepomuceno decreta e eu san-ciono a seguinte.lel:- , ,, Art. lQ - Aos funcionarios e extr~umerarios ~unicipais fi-ca concedido aumento em seus vencimentos e salarios, de acordo com as

seguintes percentagens:-
rvd Ao "5v~ s2bre os vencimentos e salarios mensais ate ~ 2.000,00;40% sobre os vencimentos acima de ~ 2.000,00.

, ," 1 ,Paragrafo unico - Para se evitarem fracionamentos nos sala-
rios e vencimentos, as importâncias inferiores a ~ 50,00 e as superiores
a esta quantia, decorrentes da aplicação percentual, deverão ser arredon-
dadas para~ 50,00 e ~ 100,00, respectivamente.

4rt. 22 - Os proventos dos aposentados passarão a ser os se-
guintes:- Jose ijenriques Furtado de Mendonça, ~ 3.000,00; Anésio Messias,
~ 1.500,00 e elelia Pereira de Mendonça, ~$600,00 mensais.

. ,Art.3Q - Os aumentos referidos nos ar-t s, 12 e 2Q serão pa-
gos em duas etapas:- a metade, a partir de lQ de julho de 1956 e o res-
tante, a partir de lº de janeiro de 1957.

Art. 4Q - Para fazer face ao aumento de des~esa no correnteexercício, fica autorizada a abertura dos necessários creditos adiciona--
is - suplementares.,

Art. 52 - O ab,onode família, a que se refere o arte 12 da
lei n2 86, de 9/11/51, sera de 1$ 100,00 (cem cruzeiros) por rilho menor
de 18 anos, filha solteira vivendo na dependência paterna ou espôsa.

Art. 6º - Fica revogado o parágrafO lQ do decreto-lei nQ
62, de 25/9/43, tendo o servidor ••direito ao abono a partir da data desua posse no cargo para o qual for nomeado. - , ,Art. 7Q - Revogadas.as disposiçoes em contrario, entrara es-
ta le1 em vigor a partir de lQ de julho de 1956.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o' cumprimen-
to e execução desta lei pertengerem, que a cumpram e façam cumprir tão
inteiramente como nela se contem.

Dado e passado nesta cidade de S. João Nepomuceno aos 20(vinte) d'iasdo mês de junho de 1.956 (mil, novecentos e cincoenta e
seis) •
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