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emcomissão, e reciassifica cargo público de provimento

CALCS APLRECEO MARTINES ALVES,
Prefeito do Mimicipio de Nova Canaã Paulista, Estado de
São 1-7-aulo, no uso de suas lewis atribuições, etc.;
Sii2C2,11 que a Câmara Municipal aprovou, e ele

sanciona e prornaiga a seguLT:e lei corripienientar:

cargo público de provimento em comissão de Diretor de Posto
Fica criado
de Canele da Família, pa±ão 1S-A, que passa a fazer parte integrante do Anexo 2 da Lei
Co
5' 1'1'2;6,d mde -2everciro de 1996.
ara -provimento do cargo, habilitação profissional de médico e
registro no ConseIo 1:egioriai de Medicina.
2°. A jornada dc'-':-rabalho para o cargo ora criado é de 40 horas semanais.
;Melo exeis:zio do cargo em jornada superior à fixada, o ocupante do cargo ora
criado fará jus ao adicional de cem por cento do valor do respectivo vencimento.
§ 4°. Sobre a remuneração prevista no parágrafo anterior, recairá uma gratificação de
aé .-_ -Jarenta por cento, em correspondência à produtividade do servidor, conforme critérios
cme E 2,'2C0 fixados erl
Art. 20. O cargo
de provimento efetivo de Tesoureiro, criado através da Lei
Complernentar '12 45/2312'1, dc 6 de Maio de 2001, classificado no Padrão 12-A, fica

Art. 23°. As despesas decorrentes com a execução da presente lei, correrão por conta de
dotações próprias, consignadas no orçamento vigente.
Art. 4°. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
ttra Municipal de Nova Canaã Paulista,
31 de maio de 2.001
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Registrada no livro próprio. Afixada rio lugar de costume. Determinada a publicação na
imprensa local.
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