
DISP6E  SOBRE  0  REAJUSTE  SALARIAL  DO
TECNICO  DE  ENFERMAGEM  PARA  0  ANO  DE
2019 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

0  Prefeito  Municipal  de  Rur6polis  Senhor  JOSELINO  PADILHA,  no  usa  de  suas
atribuie6es legais e com fundamento no Art. 53,  lncisos 11 e Xxvl da Lei Organica do
Municipio de Rur6polis.

CONSIDERANDO a  Lei  Municipal  n° 344/2015,  de 26 de junho de 2015 que disp6e
sobre o Piso Salarial do T6cnico de Enfermagem, do Municipio de Rufopolis.

DECRETA:

Art.   10.   Fica   concedido  a   reajuste  de  valores  do   Piso   Salarial   do  Tecnico  de
Enfermagem no percentual de 3,31  % "tres virgula trinta urn por cento".

Art.  2°.  0  percentual  concedido  esfa  baseado  nos  indices  determinados  pela  Lei
Municipal n° 344/2015, de 26 de junho de 2015.

Art.  3°.  Este  Decreto visa  unica e exclusivamente fazer a adequagao da  legislagao
municipal no que concerne ao Piso Salarial do T6cnico de Enfermagem.

Art.  4°.  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicaeao,  com  os  efeitos
financeiros retroativos a  1 a de julho de 2019

Art. 5°.  Publique-se e Cumpra-se.

Rur6polis-PA,16 de setembro de 2019.



Lei n° 344/2015 Ruripolisopa, 26 dc Junho de 2.015.

Disn6e sobre o Piso Salarial do, do Tecnico
{le Enfermagem, do Munic]'pio de Rur6irolis
e da outras providencias.

0  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  RUROPOLIS,  no  uso  de  sues  atribuig6es  legais,  e

tendo em vista os dispositivos  da Lei  Orginica Municipal,  faz saber que  a Camera Municipal  tie

Rur6polis. ap6s analise e votapao, aprovou e Ele sanciona a `seguinte Lei.

Art.1°. Fica institul'do, e` devido o piso salarial de RS  I.loo,00 (Hun nil e cem ri`ai> i

ao Tecnico de Enfermagem, a ser reajustado:

I. No mss de publicagac dessa Lei;

11.   Anunlmente,  a  partir  do  ano  subsequente  ao  do  pijb/i.cc7fao  cJetfrc}  /8r.  e  no  mss

•`orrespondente   a   e.isa`   pela   varia¢ao      acumulada   do   INPC   -   lndice   de   pre¢o   naciona!   ``o

consumidor.   mos do;:': meses imediatamente anteriores.

An.  2°.  Esta lei entra em vigor na data de sun publicap5o, re`.ogando fs disposig6es em

contrato.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rur6polis -PA, 26 de Jurulo Je 20 I 5.
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