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Aut6grafo Projeto de Lei Complementar n旦 55/2016, aprovado pela Camara Municipal na Sessきo Ordinjria no dia 
、．りr'1sIo6I2o16 

Est合ncia,oj. de de 2016. 
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Altera o Anexo I da Leにomplementar n2 20, 

de 19 de marCo de 2008, com redagきo dada, 

ao referido anexo, pela Leにomplementar n9 

51, de 18 de dezembro de 2013 e d白  outras 

providencias 

O PREFEITO MUNにIPAL DE ES恒NCIA, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuiI6es que lhe s巨。  
conferidas pela Lei Organica do Municipio, faz saber que a C合mara Municipal aprovou e eu 

sanciono a seguinte Leにomplementar: 

Art. 12- 0 Anexo I da Lei Complementar n2 20, de 19 de marlo de 2008, com a redag谷o dada, ao 

referido anexo, pela Lei Complementar n2 51, de 18 de dezembro de 2013, quanto a carga hor自ria 

relativa aos cargos de provimento efetivo de Agente de Tr含nsito e Pintor, fica alterado para fazer 

constar a carga hor白ria de 30(trinta) horas semanais, mantendo-se inalterados os demais termos do 

referido Anexo. 

Art. 22- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, produzindo os seus efeitos, a partir do 

primeiro dia do quadrimestre seguinte aquele em que a despesa do pessoal do Poder Executivo 

Municipal, apurada na forma do artigo 22 da Leにomplementar Federal n2 101, de 04 de maio de 

2000, retornar a patamar inferior a 51,30%(cinquenta e um virgula trinta por cento)da receita 

corrente liquida do Municipio de Estjncia/SE. 	 ／一一ー  ＼  

Art. 32- Revogam-se as disposi95es em contr白rio. 
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Gabinete do Prefeito do Municfpio de Estancia/S e 2016. 
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