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LEI COMPLEMENTAR N. 0 103, DE 07 DE MARÇO DE 2017.
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de M1ra Estrela aprovou e eu Promulgo a segumte
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Art. 1°. Os cargos do Setor da Saúde, abaixo discriminados da Lei Complementar n. 0 068 de
2009, Anexo Único -QPS Quadro do pessoal da Saúde - Cargos Efetivos de carreira
providos por concurso público de provas, provas e títulos.
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TABELAB
Cargos:
02 Farmacêuticos;
O1 Assistente Social;
01 Fonoaudiólogo;
Tem suas cargas horárias fixadas em 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) semanais.
Art. 3°. As despesas pertinentes a esta lei correrão por conta da dotação vigente do presente
Orçan1ento Fiscal, suplementada se necessário.
Art. 4°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Município de Mira Estrela, 07 de Março de 2017.

MÁRCIOHA

Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeit
por afixação no lugar de costume e de conformid
Lei Orgânica do Município de Mira Estrela.

INI BORGES

unicipal de Mira Estrela, na data supra
com o Parágrafo 2°. do Artigo 50 da

