
LEI Nº 4.976,DE 09 DE MAIO DE 1988

CONCEDE  ABONO  AOS  SERVIDORES  DO  QUADRO  DA  SECRETARIA  E  ÓRGÃOS 
AUXILIARES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º - Fica concedido aos servidores do Quadro da Secretaria e órgãos auxiliares do Tribunal de 
Justiça de Alagoas, nos meses de abril a julho de 1988, um abono incidente sobre o vencimento-
padrão vigente no mês de abril/88 na classe inicial de cada grau ou nível, nas diversas categorias 
funcionais sujeitas à progressão horizontal.
§ 1º - A tabela de vencimentos, instituída pela Lei n9 4 801, de 03 de julho de 1 986, com as 
alterações decorrentes da Lei nº 4 920, de 19 de junho de 1 987, é a constante do anexo I.
§ 2º - O abono referido no "caput" deste artigo será pago da seguinte forma:
a)80%(oitenta por cento) em abril;
b)120%(centoe vinte por cento) em maio, e
c)160%(cento e sessenta por cento) em junho e julho.
§ 3º - O abono concedido pela presente lei será transformado em aumento de vencimento a partir de 
1º de agosto de 1988.
§ 4º - Os cargos de provimento em comissião, as funções gratificadas e os cargos das categorias 
funcionais não sujeitos à progressão horizontal terão o abono concedido por esta lei calculado sobre 
o vencimento-padrão do respectivo nivel. 
Art. 2º - O abono de que trata a presente lei aplica-se aos proventos dos servidores inativos.
Art. 3º – Fica instituído o reajuste trimestral de vencimentos dos funcionários do Tribunal de Justiça 
de Alagoas e órgãos auxiliares a partir do mês de outubro de 1988.
Parágrafo Único - O reajuste referido no "caput" deste artigo será de 80% (oitenta por cento) do 
coeficiente' do aumento nominal da receita estadual ocorrida no trimestre anterior e o índice do 
reajuste será o mesmo aplicado aos funcionários do Poder Executivo e será do mesmo modo, expres 
so em duas casas decimais, desprezando-se, no respectivo cálculo , as frações remanescentes.
Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  à  conta  de  dotação  própria  constante  do 
orçamento em vigor.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 
e seus efeitos financeiros retroagirão a partir de 1º de abril de 1 988.

PALÁCIO MARECHAL FLORIANO, em Maceió, 09 de MAIO de 1 988, 100º da República.
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