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DECRETO LEGISLATIVO N° 001115,DE 19 DE JANEIRO DE 2015.

tA ••••.• ~.E~fiihe"le.ceo.reajuste das diárias à~G\~l_- 'serVidôrê1tgi~ políticos.

VEREAD9I:((,.~AULINO D~MÕURA, PRESID~~DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARAZINHO!ESTADO DO RIO GRANDE bOBUL, no uso de
suas ~tri~'u{ções legais, em conformidade àrt. 6° da Resolução\-si5/2011, Leis
Municípaís 7.913/2015 e Lei 7.916/2015. '1 •..-<~

t.~ f ~,
I~ .. DEcRETÁ:----

1
•.~

.~ " ~Art. 1° - Os valores a serem pagos a título de diárias passam a ser os

seguintes: j"~ • ''-. I
1- ao Presidente do Le~slativo (agente político):

a) Para viagens à localidades,com distânci~(acimá'de)OO (cem) quilômetros
da sede i do\Município, :~;'6 Estirlõ, ;'~lor equivale~nte a R$ 537,70
(quinhentos e' trinta e sete reais e setenta centavos);' I

b) Para viagens a\outros estados, valor equivalénte.'il,R$ 807,83 (oitocentos e
sete reais~e oit~.z'i~ae três centavos);",. '1/ I

c) Para viagens à\Brasília - DF, valoi- equivalente a R$ 1.190,63 (Um mil
cento e noventa te~i.s e sessenta e três centaVds)/ (

11 V'. \ " • . / í- aos....•.ereadores (a,gentes pohtlcos): ,/ / j.

a) Para .•.v'iagens à localidades,com distânCia acima de 100 (êem) quilômetros
da €ed.~\ do Municípiõ,•....•.~~'~st.ad~,.~valor eq~ival~n~:a R$ 441,69
(quatrocentos e quarenta e um reals.e.s_essenta e nove centavos);

", .., ,.".----'" r "b) Para via'gens a outros estados, valor".~q.uivalentéa R$ 563,99 (quinhentos e....'... . ~~...-/sessenta e três reais:l~.-r!oventae nove ce~ta-v.:os);o::
c) Para viagen~'é\ Brasíllir~;D~; valor.,.êqúlv'ã:lentea:R$ 833,44 (oitocentos e

trinta e três reàis.~ quarenta e~ro centavos);/

lI! 'd r:,,>---~~ 'd I I. a serVI ores'~,e~e,tlV.os;Jcargos,.em)c.:.q~lssão, serVI ores ega mente
cedidos de órgãos federais e'estâduai~: ." t1v

a) Para viagens à localidades com distância acima de 100 (cem) quilômetros
da sede do Município, no Estado, valor equivalente R$ 345,66 (trezentos e
quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos);

b) Para viagens a outros estados, valor equivalente a R$ 403,25 (quatrocentos
e três reais e vinte e cinco centavos);
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c) Para viagens à Brasília - DF, valor equivalente a R$ 634,09 (seiscentos e
trinta e quatro reais e nove centavos).

Art. 20• Este DecretQ Legislat~vppas~~.',a,vilf~rna data de sua publicação.
-".,~}" .;~••'lj'fi't I':~~\~.- . V ,1,

Safa d,,'cReuniões Antônio Libôrio Berwig,~9'de Janeiro de 2015.
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