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[.El N'. 562 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016.

Dispõe sobre a alteração no Quadro de Efetivos da
Estrutura Ort'ani2aciona| da Administração Municipal
de Cruz, criando cargos, na forma que indica.

o prefe1to M[jNrcr['^l. de cruz,
Faço saber que a CAMi\RA MUNICIPAL DE CRUZ :tprovou e eu

sancionei a seguinte Lei:

.Art, l" - Ficam criados 1lC)\'OS cargos efetivos no quadro dc servidores do

Município dc Cruz, cujas n(m:lcjjcl:l[l] rãs já íàzcm parte do quadro a tual da

Administração Pública Municipal, cIc acordo com as discriminaçÕes. quantidades c

valor dc vcncÍmcnlos constantes nos ancxos í c 11 cIa presente l..ci.

Art. 2" - As atribuições dos cargos ora criados são as constantes nas L-cis

municipais instituidoras das respectivas carreiras.

Ár(. 3" — As despexas decorrentes désm l.ci correrão poi" COMil do vigenic

Orçametuo.

Ar(. 4" - Esta Lei terá vigência e eljcácia na data de sua publjcação, ficando
revogadas todas as disposições contrárias e sendo ratificados todos os :ttos praticados

, sob a Cgidc da Lei Municipal n". 397/201 l.

PAÇO DA PREFEITURA 1\1UNIC'jIL'\I: DE CRUZ. 15 dc Fevereiro de

2016.
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Prefeito Municipal
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