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LEI Nº765 DE 16 DE 1UillÇO DE 1984.-
•

"Cria cargo de funcionários e reajusta os
vencicentos dos inativos e Pensionistas.n

EDJAIJ,:ADE LTI.:1A. V.ti.A, Prefeito !Junicipal

da Estrolcia de Águas da Prata, Estado de São Paulo, usa~dodas
atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Zaça saber que a Câmara Municipal da Est:
eia de 19uas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a se-
guinte

L E l'
Artigo 12 - O artigo 1º da Lei 758 de 15

de dezenillrode 1983, passou a ter a seguinte redação:
d) - Cinco (5) Escriturários I e Enfermei

ra Padrão

LETRA. "Du

e) - Operário de uáquina, três (3) Escri-
turário 11, Bibliotecário e Auxiliar de Serviço Militar e Téc-
nico de Serviço de Retransmissão de Sinal de Televisão.

LETRA "E"

Artigo 2º - O artigo 32 da Lei 758 de 15
de dezembro de 1983 passou a ter a seguinte redação:

Os funcionários inativos e pensionistas,
que recebem pelos cofres municipais seus proventos, terão au-

Artigo 42 - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Artigo 32 - Os vencimentos dos cargos
criados por esta lei e dos inativos e pensionistas serão desde
janeiro de 1984.

mentos iguais aos concedidos
do os respecti~os cargos, ou

aos emuregados na ativa, observan. -
se extintos, 08 semelhantes.

(



•
"RAINHA DAS ÁGUAS"

EstQdo de SSo Paulo

LIT.A VXLA.E

Prefeitura Municipal da Estância de 19uas
da Prata, aos dezesseis dias do mês d março de mil novecentos
e oitenta e quatro.
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