
CAR IU:iIL .0 ncu,a, nu

E ANEX: CE StRAFUI - SP

edwe

	

d ft. Jura Me,

Prefeitura Municipal de Sarapuí
ESTADO DE SÃO PAULO

LZI 0c:27:0",::;..t+u,;2 	 1:2	 29/'.2.

Se 07 dc Abril de 1392.
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e o! cu-
"iRAS _90V_L)^]iC1AS. e

TEflrZA DE ALMR1DA BARROS HOLTZ, :refoita ,.bnio

	

de Sara

pui, ;:atado de õ,o i'aulo, uaa lo duo atribuições que lhos ::t?o conferi

das, em e recial o ART. :19, inciso 1, da Lei Orgânica do -nn círio,

FAZ SA R que a C"'sara aprovou e ela s anciona e promulga a seguinte

Lei:

ART. 1='_ - da nova redaçao 10 ART. 29 da Lei

	

de 25

de Agosto de 2989, nur;errmdo coso P,.rS.:^rafo 1:nicv.

A2T.2- bs n pre:.:xlos 'ábli_cos que ocuparem o corro de

dentista terno direito a uca pratificaçso, incidente no sal ino base,

na se;u+inte forma:

a) 43,4 (-: :orentr, e três por cento) para 21:00 horas seria-

n r'i. n:

b) 75(setenta e sein ror conto) nora 30:00 horas nena-

flui ';

c) ]10;5 (conto e dez or cento) para 35:00 horas ae,^anais.

itt. `,^,:2:.?O "UI00 - O refeito noderrí, :oedi-tn e decreto, ex-

tender aos módicos gratificaçao de ^uo trata este arti.-o, cuia opor

Lunidade e valor seno fixados por 1e]xbcrac o do Conselho 'anicipal'

de 4aúde.

Llï. 2? - As de::nelas decorrentes da aplicação desta Lei

correrao por conta de dotações próprias consignadas no orça^.ento vi-

:ente.
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Prefeitura Municipal` ^Ie Sarapuí
ESTADO DE SÃO PAULO

Continuaomo da Lei n° 29/92.

".i?T. 3° - l ta Lei entra em oi.r,or na data de sua publica- ,

çaO retroa,-indo os cena efeitec partir de 1e (primeiro) de L".nr-

ço de 1992.

J.M3Q )
Tereza de Almeida arro?r

- ire_eita "Unici:rti -

Ze,gintrada e nublienda na Secretaria da TrereiLura 'unici

pal., na data supra.

Isa -gel. Carlos

- Técnico %;duc•acional

A.r}.

Praça 13 de Março. 25 - Tels.: 76.1177 - 76-1121 - CEP 10220 - SARAI' t i l - SP.


	page 1
	page 2

