SERVIçO PÚBLjCO MUNiCIPÂL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOR,ADA NOVA
GABINETE DO PREFEITO
LEI

NO

.I.785, DE 30 DE JANEIRO DE 2Oí7,

Altera a Lei no í.567, de 20 de 04 de julho dê
20í'Í, na forma que indica, e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORADA NOVA. Faço sabeÍ que a

Câmara

llunrcipal de lúorada Nova aprovou e eu sanciono e promulgo a segurnie Lei:

Art.

í'

Os artigos 60, capul ê §1" e 7" da Lêi
passêrf a vigora. con_ a segu,ate 'edacáo'

n'

1 567, de 04 de jLrlho de 2011,

"Aú.6o" Ficam criados na estrutura organizacional do IPREMN

os cargos de provrmento em comissão a seguir êlencados,

com jornada de trabalho de 40 (quarênta) horas semanais. de
livre nomeaçáo e exoneraÇão, que constituirão o Orgào de
Dirêção Executiva:

l- 01(um) de Presidênte,
ll - 01 ium) de Diretor Êxecutivo Financeiro;
lll - 01 (um) de Drretor Executivo Prêvidenciário,
lV - 01 (um) de Procurador Autárquico
1o. A remuneraÉo dos cargos criados segundo o caput
deste antgo obedecera a segulnte o.sposrcão
a) o cargã de provimento em comissáo dé Presidente, simbolo
APN,4 corresponderá ao valor percebido pelo Secrêtárlo

§

[\,4

Jflc'pal

b) o cargo de

provimento em cornissão de Procurador
Autárquico, símbolo PA corresponderá aos padrôes e valor
fixados na tabela anexa"

"Art. 7o. Compete ao Procurador Aulárquico representar a
auiarquia judiciál e extraludicialmentê cabendo-lhe alnda as
atividades de consultona ê assessoramento jurídico do
PREMN "

Art.2'. Esta Lei entrará era vigor na data de sua publicaçâo, com seus
respectivos efeitos íinanceiros retroattvos a 01 dejaneiro de 2017, revogadas as disposiÇóes
em conlrárlo
PAçO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, em 30 de janeiro
de 2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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ANEXO ÚNICO
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