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LEI N2 914/2015.

Altera os vencimentos do cargo efetivo de 
Enfermeiro e dá outras providencias.

O Prefeito do Município de Ferreiros, Estado de Pernambuco, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo 
Munio lal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. I 9 - Os ocupantes do cargo de Enfermeiro, de provimento efetivo, 
perceberão vencimentos básico mensal de R$ 1.600.00 (um mil e 
seiscentos reais).

§ 15. O vencimento de que trata o coput deste artigo será extensivo 
aos proventos de aposentadorias e pensões concedidas aos 
beneficiários do cargo efetivo em referência, com exceção daqueles 
que n|p têm direito à paridade, vez que o reajuste destes últimos se 
dará nos termos do art 40, § 89, da Constituição Federal.

Art. 25 - As despesas docorrentes da execução da presente lei correrão 
por conta dos recursos consignados no Orçamento Geral do+lMunicípio 
e serao classificadas nas dotações específicas.

Art. 3o - A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, e 
seus efeito financeiros>etroagem a 01 df' jáneirè de 2015.

Art. 4o. Revogam -se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de^éfreiros, em 29 de janeiro de 
2015•. / /  !

;í, Gileno Can-i:^ Gouveia Filho 
P^EFfJTO.
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ANEXO UNICO

C tGO EFETIV

01 - ENFERMEIRO, vencimento de R$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS 
REAIS).

Gabinete do Prefeito, em 29 de Janei 'o de 2015.

Gileno Cam
/  /  / 

ipos^ouveia

Prel eito

Füho


