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LEI MUNICIPAL n° 138/2008

de 2 1 de novembro de 2008

" Altera a Estrutura Administrativa da
Prefeitura, cria a ecretaria de Meio
Ambiente, e cria cargo e funções, fixa
sa lá rios e dá outra providências" .

O PREFEITO MUN ICIPAL DE RJBAMAR FIQUENE, no uso de

s uas atribuições lega is, fàz sabe r que a Câ mara Muni cipal aprovou e eu
sanc iono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica criada na estrutura administrativa da Prefe itura

Munic ipa l a Secre tari a de M e io Ambiente. des me mbrada da Secretaria d e
ag ricultura e Me io Ambiente, competind o às atribui ções de finid as nos
órgãos de origem, com a bsorção destes.
Art.

r - Ficam criados na Secretaria de M e io Amb ie nte, os

respectivos cargos d e Secretá rios, de prov imento e m comissão.
Art. 3° - Fica c ri ado na re ferida Secretaria, o cargo de Secretário

Adj unto, de provimento em comissão, s ímbo lo CC-2.
Art. 4° - A re lação nominal dos cargos c fun ções do quadro de
pessoa l da Pre fe itura fi ca a lterada na forma dos anexos I e li desta Lei.
Art. 5° - Os valores mensais para os níveis, símbo los c salários

passam a ser os consta ntes do anexo lll, tabe la "A'' e " B'' c tabe la do anexo
IV.
Art. 6° - 1\.s despesas decorrentes da execução d a presente Le i,

corre rão à conta de dotações próprias d o orçamento e, se
supl ementadas.
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Art. 7° - Esta Lei entrará em vigor na dara--dc sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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