
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA
».*, POVO ASSUME O PODER

LEI NP 08/97.

BKETíTA: Dispõe sobre Diárias de Prefeito,

Vice-?refeito, Vereadores e dá ou

trás Providências,

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DS ARACOIABA, faço saber oue a •

câmara tiunicipal ar>rovou e eu sanciono a se^cuinte Lei:

Art. l» - O prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, oue em

l issão Oficial, Conpr'FPOs, Cureos ou outros eventos nue venham a

narticipar, no exercício de seus Cargos; o Município se responsabi

lizará com suas desr>esas decorrentes de: Hosneda^rem, Alimentação,'

Inserirão, Transnorte e-n locais, ficando assim discriminado.

Art. 2fi - rios Estados fora de sua jurisdição, três salá-

rios mínimos videntes no país, e nesta hipótese, o I^unicí-nio arca-

rá ou melhor se responsabiliza com as passapene aéreas ou terres -

três decorrentes da viagem.

Art. 3C - As Diárias -rara os eventos no -lesmo listado, fi

cam assim discriminadamente acertadas: Sertão e Apreste 01 (urn) sã
-

lário mínimo; Zona da Mata (Norte e Sul) e área ""etroTolitana 50$ '

(cinouenta, por cento) do Salário Mínimo.

Art. 4^ - Ao Prefeito e ao Presidente da câmara, <-ue em'

.'TisF-ão Oficial viajarem para eventos de oue trata o Artigo IP da *

presente Lei, fica facultado aos -esmos, se assim o entender, lê -

var alfuns de seus a.srespores diretos ou indiretos; e nepta hindte

se os mesmos receberão 50,^ (cinouenta por cento) das vantagens oue

são facultadas aos Edis.

Art. 5C - Esta Lei, entrará em vi^or na data d

blicação.

Art. 65 - Revoaram—ré às disnosioo^s em Co-itrá
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