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LEI N.º 1.424/2018.  

 
EMENTA: Contemplação de Reajustes dos 

Vencimentos Básicos dos Profissionais do 

Quadro Efetivo do Magistério Municipal e 

demais Servidores Públicos Efetivos do 

Município de Ouricuri, Estado de 

Pernambuco e dá outras providências. 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURICURI, Estado de Pernambuco, no 

uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal Aprovou e Eu 

Sanciono seguinte Lei: 

 

Art.1º - Fica concedido reajuste de 3,0% sobre os vencimentos básicos 

dos profissionais do quadro efetivo do Magistério Municipal. 

 

Art. 2º - Ficará concebido reajuste de 1,81% sobre os vencimentos 

básicos dos demais Servidores Públicos deste Município 

 

Art. 3º - Em relação aos Proventos de Aposentadoria e das Pensões dos 

dependentes dos Profissionais do quadro efetivo do Magistério Municipal, serão 

contemplados e fixados na mesma proporção dos Profissionais do quadro efetivo do 

Magistério Municipal, nos termos do caput do Art. 1º e demais normas pertinente à 

espécie, em vigor. 

 

Art. 4º - Os Proventos de Aposentadoria e das Pensões dos dependentes 

dos Servidores Públicos efetivos do Município de Ouricuri, serão contemplados e 

fixados na mesma proporção dos demais servidores ativos, nos termos do caput do 

Art. 2º, e demais normas pertinentes à espécie em vigor. 



 

 
C.N.P.J. nº 11.040.904/0001-67 

Praça Padre Francisco Pedro da Silva, nº 145 – Centro. 
CEP 56.200-000 – Ouricuri - Pernambuco 

 

 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação e os seus 

efeitos financeiros retroagirão a partir de 01 de janeiro de 2018. 

 

Parágrafo Único - Fica o Poder Executivo autorizado a parcelar os 

valores retroativos, que serão adimplidos até 31 de maio de 2018, a primeira 

parcela, e até 31 de outubro de 2018, a segunda parcela. 

 

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, em 05 de abril 2018. 

 

 
FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS 

Prefeito Municipal 


