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O Pr~teit.o Municipal de Santa Bárbnra do ?artl, f:1z 
r,-:1~or que ;i Câmara aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

P rt 1 º - O funcionário municipal qu~ndo dcslocc:r 
se f)"lra r0rr do Município, a sP.rvlço ou cm missão de Interesse d8 
P0r1"r :10 r:11rl t'.lSt~ja sqbordlnado; 1'0rã direito a dlãr!:1s ;)nr::.1 ~~::eí 
.. !lt;(' ::i d"S;-)"'Sas com transporte , alimentação e est~dia nJs 
c-rJauh1tc,.. rt'H)'1Pl!C1íldPS (;) VPlorer: 

V 

;:-i) Q1rarrdo n viagem for para t·ora do Munlr~'J!0, s~í~ 
:,0Y'nr•lte· k~'l,f)_OO (trinta r0als). 

!1~ Qw1ndo ~1 ,,1nrwm ?or ;>1rn fora cfo Município, ccir 
1"rrnr it0· '--'.t'W,{JI) (()IH'l\tP rr-ialr). 

r;) Qunndo n vingam {or µnr.:t fora do ::s~:1dci. 
~•'.'";t:.tJ,00 (dr1;,-'1nto~ n r.lnqü'1ntn roai~). 

Art ~~ ,, • O Pr~felto e 0 \f ico Pr0f0lto ~.,unklp .. ' 
r•qr ·1r•o vl,...J"',.r'1.., "I f'.'!~rv,,..,r, Oll cm mlr;s,.,o rl" !nt"t'f":.'"',(' de- '\ll1 1;!C, ,10 . 

1 ' 

t0r!"'O r1!rnlt0 ,., rJlfl!'f'l:" r'Yff:'1 Tr-lZ()r tnt.0 ri clf'~f)<'S3r. clr ri l!rncnL~çf,c, " 
"',.. t ::H"1 I" n 1 'i ",v, 111 n r,,.." 11" 0r1" ; kJ '1 rt 0 ~: 

, •,I 



1 ()í 

A) Quando a vlaqem for parn fora do M1rnlcírJ!o ",P.m 
pernoite. - R$100,00 (cem reais). 

b} C~uando a viagem for para fora do Município corn 
pe.-nolte: - R$200 00 (duzentos reais). 

e) Quando a viagem for para fora do EstAdo 
• R$~30,:)Q (trezentos e sessenta reais) 

Parágrafo Único - Os valores das diárias serao 
corrigidos nos mesmos índices de correção dos vencimentos r:,o~ 
seiVídores municípaís. 

Art. 3º - As despesas decorrentes desLe ato 
correrao à conta de dotações próprias do orçamento muníc,pa! 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicaçao1 revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEtTO, 29 r,e dezembro de 19'j5 

--) Prefeito Municipal , -


