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PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N" 80199.
De OS de junho de 1.999.

Dispõe sobre alteração da Lei Complementar
n" 72197, que reorganizou a estrutura
administrativa da Prefeitura Municipal de
Sarapuí e deu outras providências.

JOSÉ VIEIRA ANTUNES, Prefeito Municipal de Sarapuí,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a ninara
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei Complementar :

Artigo 1" - A Lei Complementar n` 72, de 1" de agosto de
1.997, que reorganizou a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Sarapuí e
deu outras providências, passa a vigorar com as seguintes alterações.

1- No Anexo 1, fica incluído 1 ( um ) emprego de coveiro, de
provimento efetivo, referência 5, carga horária de 40 horas semanais, com requisito de 1"
grau incompleto.

II - No Anexo 11. fica excluído 1 ( um emprego de
Encarregado de Comunicação Administrativa, de provimento em comissão, referência
10.

111 - No Anexo II, fica incluído 1 ( una l emprego de
Encarregado do Setor Elétrico de provimento em comissão, referência 10, carga horária
de 40 horas semanais, com requisitos de 1" grau completo e experiência no serv iço.

Artigo 2" - O prefeito Municipal editará portaria fixando as
atribuições dos empregos constantes desta Lei Complementar.

Artigo 3" - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente.

Artigo 4° - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sarapuí, 08 de junho de 1.999. '_3

JO, VIEIRA ANft7SS.
PREFEITO /

supra.
Publicado e regjstrado na secÍ'etaria municipal na data

DAi>10 :1. PI Ç1NI1:1 ANTUNIS.
CHEFE DE GOVERNO.
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