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LEI N0758 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1983.-

"Modifica a Lei nQ677, cria e extingue car-
gos de funcionários e dá outras providên-
aias."

EDJALMA DE LUlA VALA, Prefeito Municipal d
Estância de ~guasda Prata, Estado de são Paulo, usando das atri-
buições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Kunicipal da Estân
aia de ~guasda Prata decretou e eu sanciono e promulgo a seguin-
te

L E I:
Artigo lQ - Fica assim redigido o artigo

lO da Lei n0677 de 5 de dezembro de 1979:
"Fica reestruturado 0\, quadro de vencimen-

tos dos funcionários da Prefeitura Municipal, criado pela Lei nQ

462 de 29 de maio de 1973 e modificado pela Lei nQ677 de 5 de de-
zembro de 1979, que se constitui dos seguintes cargos e que, a
partir de primeiro de janeiro de 1984, passam a receber os seguin
tes vencimentos:

a) Engenheiro, Médico e Procurador -
Letra UAtI;

b) Contador e Secretário
Letra "Eu;

c) Tesoureiro, Chefe de Tributação, Chefe
de Serviços Uunicipais, Chefe de Viação e Obras, Chefe de Servi-
ços de Material, Auxiliar de Administração, Chefe de Serviço Pes-
soal, Supervisor da Merenda

Letra ItC" ;
d) Quatro (4) Escriturários I e Enfermei

ra padrão
Letra "DIt;

..
•

e) Operário de 1~quinas, Três (3) Escri-
turários lI, Bibliotecária e Auxiliar do Serviço 1lilitar

Letra "Eu.,
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f) Pedreiro, Motorista, 1~ceneiro,Encana-

•

dor e Mecânico
Letra "F";
g) Trabalhador Braçal, Jardineiro, Responsá

vel pelo 1~tadouro,Lixeiro e Serviço Geral I
Letra "Gil;

h) Recepcionista, Serviço Geral 11, Limpeza
Pública e Serventes

Letra "HII;

i) Onze (11) Kerendeiras, Inspetor de Aluno
~ Serviço Geral 111 e Telefonista

Letra "1"

•

.0

Artigo 22 - Ficam fixados, a partir de pri-
meiro de janeiro de 1984, os seguintes vencimentos e salários para
os cargos referidos no artieo anterior:

Letra A - Cr$ 250.000,00;
Letra B - ~$182.000,00;
Letra C - Cr$ 162.000,00;
Letra D Cr$ 130.000,00;
Letra E Cr$ 126.000,00;
Letra F Cr$ 115.000,00;
Letra G ~$ 93.000,00;
Letra H - Cr$ 74.000,00;
Letra I - Salário mínimo.

Artigo 32 - O artigo 92 da Lei nº677, passa
a ter a seguinte redação:

"Os funcionários aposentados que recebem pe
los cofres municipais as aposentadorias, terão um aumento de trin-
ta por cento (30%), sobre os vencimentos, sem os acréscimos le-
gais, que vinham percebendo, até 31 de dezembro de 1983~

Artigo 42 - Esta lei entrará em vigor na -
data de sua publicação.

•

•
contrário •

Artigo 5º - Revogarrt-se as disposições em -
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Prefeitura ~unicipal da Estância de Águas
da Prata, aos quinze dias do mês de dezembro de mil novecentos e
oitenta e três.

Prefeito Municipal

~J\4___. IG:'~
VALE~'DI'~Yo!;]ES

Secretária
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