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AUTOGRAFO DE LEI N° 015/2018, DE 23 DE MAIO DE 2018 

"Altera a Lei Municipal n°2 . 542/2017 , de 02 de agosto de 2017". 

CAMARA MUNICIPAL DE CATIGUÁ faz publiCO que nos termos 
do art1go 55. da Le i Orgân 1ca do Mun icípio. aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 21 de maio 
de 2018 , ás 20hs o ProJeto de Le1 do n° 009/2018 de autoria do Execu tivo 

Art. 1°. Esta lei al tera a Lei municipal n° 2 542/2017 , de 02 de ag osto de 2017 . 

Art. 2°. O§ 2°, do art.2° da Lei Munic1pal n° 2 542/2017 de 02 de agosto de 2017 , passa a 
ter a seguinte redação 

Art. 2° . .............. .. .... ........ .. .............. ... .. .. .... .. .. 

§ 2°. O servidor, com mais de cinco anos de efetivo exercício nas atividades de que 
trata o caput, incorporara um decimo dessa diferença , por ano, até o limite de dez. 

Art. 3°. As despesas de correntes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias 
do orçamento. 

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5°. Revogam -se ad disposições em contrario . 

Câmara Municipal de Catiguá , aos 23 d1as do mês de maio de 2018 . 
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