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LEI COMPLEMENTAR N . o 102, DE 07 DE MARÇO DE 2017.
Altera o Quadro de Pessoal- Anexo VI Lei Complementar n. 0 829/2016 do Município.
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fJARCIO HAMILTON CASTREQUINI BOREGES, Prefeito
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de Mira Estrela aprovou e eu Promulgo a seguinte
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!" . . . .. ... . . . . . . Att..\ 8~!~~i~~;ld~-:~;QJadro,
objeto da lei Complementar

n. 0 829 de 02 de junho de
~._.., ~..-·-wi 6, Quadro do Pessoal do Ensino - Anexo Único QPE-Tabela VI -atividades auxiliares
objeto da Lei Complementar 829116 (Estatuto do Magistério) pelo que está no Anexo seguinte
e foi objeto da Lei Complementar n. 0 089, de 23 Novembro de 2012, a qual fica repristinada.
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Art. 2°. As despesas oriundas desta lei correrão por conta própria do Orçamento fiscal vigente
suplementada se necessário.

Art. 3. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação
Município de Mira Estrela, 07 de Março de 20 17.

Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura
afixação no lugar de costume e de conformidade co
Município de Mira Estrela.
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