
VERTENTES NAO PODE PARAR

Lei n.o BS3/20L7, de 07 de agosto d,e 20L7.

Ementa: "Cria a Lei de que equipara o valor do salSrio

do Controlador Geral do Municipio ao Cargo de

Secretdrio e o Cargo de Enfermeiro do PSF ao de

Enfermeiro, e d6 outras provid6ncias."

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE
VERTENTES, ESTADO FEDERADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas

atribuigOes legais, conferidas pela Lei Orgdnica Municipal e em especial com
suped6neo no art. 60 da norna antedita, faz saber que a C6mara Municipal de

Vereadores aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPITULO l

DrsPosrg0ES GERArs

Art. 1s. Esta Lei disp6e sobre a evolugio salarial do Cargo de

Controlador Geral do Munic(pio, sigla DAS-1, ao Cargo de Secret6rio Municipal, sigla CC1,

por haver igual cariiter representativo, bem como a equiparagio salarial do Cargo de

Enfermeiro PSF ao Cargo de Enfermeiro do Municfpio, pela analogia das fung6es e carga

hor6ria de trabalho.

Art. 2o - Fica equiparado o valor do saliirio do Cargo de

Controlador Geral do Municfpio ao subs(dio de Secret6rio Municipal, em atendimento ao

referendado no artigo Ls desta Lei.

Art.3° ―Fica equiparado o valor do sal`rio Cargo de EnfermⅢ

PSF ao Cargo de Enfermeiro do Municipio, em atendimento ao referendado no a

desta Lei,
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Art. 4s - Para fins de adimplemento das evolug6es salariais

estatuidas nos artigos anteriores retroagiram ao m6s de julho do ano de 2077, os

respectivos valores que serio pagos em parcela finica juntamente com respectivo sal6rio'

Art. 5o- As despesas decorrentes desta Lei correrio por conta de

dotag6es orgamentarias pr6prias do Chefe do Executivo.

Art. 6s - Fica revogada parcialmente as Leis n.p 802/2014, em seu

anexo I, alusivo aos vencimentos do Controlador Geral de Interno, DAS-1 e a Lei n.e

736/2009, em seu anexo I, alusivo aos vencimentos no cargo de Enfermeiro, nivel

superior.

Art. 7s - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo,

revogando-se as disposig6es em contr6rio.

ト
07 de agosto de 2017.
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