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MDispõ sobre O reajust dos funcionári-
os da oâmara MunicipalM•

EDJALMADELIMAVALA,Prefeito Munioipal
da Estância Hidrominera1 de Águas da Prata, Estado de são PaulO, no
uso de euas atribuições lag is qu lhe são conferidas por lei,

FaQO abe1' que a Oâmar Municipal da Ee-
tância Hidrom1n r81 de 19uas d Prata, ,decretou e eu sanciono e Pl'.2
mulgo seBUin te

L E Ia- --
Artigo lQ - Fica. Meé. da Oâmaraautor!

ada a oonoed r bm re juste na ordem. de l~ (ce por cento) 80'Ore
08 vencimento. d08 fUncionáriO d oâmara MUnioipal.

Art:J..so 2\ - E ta Lei entra 8l'Il vigor na
data ae sua publioação e .eus efeito. em lA de janeiro de 1994.

fArtiCo l.~- Revogam-se as d1sposiQÕ8s em,contrario.

neral de ,(gua8

mil novecentos

Prefeitura Mu.nio1pàl da Estância HidroDQ.
da Prata, a08 vinte oito d1as do mês de janeiro de
noventa e ~.tro.
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