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ESTADO DE SÃO PAULO 

Lei Complementar n° 18, de 11 de dezembro de 2014. 

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE FUNÇÃO 
GRATIFICADA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Artigo 1° Ficam criadas 04 (quatro) Funções Gratificadas (FG) no valor de 
R$ 15,00 (quinze) reais dia, a ser concedida a servidores designados através de Portaria do 
Prefeito, para exercer a função de CUIDADOR no Lar Abrigo de Guzolândia. 

Parágrafo Primeiro - O servidor designado para exercer a "FG" instituída 
pelo caput deste artigo deverá executar e responder por todas as atividades necessárias ao bom 
andamento no o período em que alguma criança ou adolescente estiver residindo no Lar Abrigo 
de Guzolândia. 

Parágrafo Segundo - A carga horária a ser desempenhada pelos servidores 
designados para exercer a Função de Cuidador, será regulamentada através de Decreto do 
Poder Executivo. 

Artigo r Aplica-se à função ora criada, toda a legislação vigente no âmbito 
do território municipal. 
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~:~g,o 3,,0. As despesas, decorrentes da execução da presente lei, correrão por 
conta d~ verbas r~as orçamentárias, suplementadas, se necessário. 

..1 ,Art,~~o40,', Est,a Lei entra em vigor na data de sua publicação, r,e,vogando-se as 
dISPOSIÇ, em con~, 

\ ',' ~~~, un,icipal de Guzolândia, 11 de dezembro de 2014. í 
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Luiz Antom P ">~"~e Carvalho Cláudio Roberto la iilva Lulio, 
As sor Jurídico 
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em livro propno e Publicado na Sec 
' 

afia da Prefeitura 
Municipal de Guzolândia, por afixa: - Quadro de EDITAIS na DATA SUPRA. 
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