
ESTADO DO PARA 

Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras 

LEI NQ 30/90 
	

Em 19 de abril de 1990 

Disp6e sobre fixaçio de critrios ' 
de viagem do Prefeito Vice-Prefei-
to1 Vereadores e Servldores do Muni 
cipio de Santa M,das Barreiras,Es 
tado do Para, e cia outras providen 
cias •*•••.•.•... 

A CAMARA MUNICIPAL de Santa Maria das Barreiras decreta e eu 
sanciono a seui:te lei; 

Art. 12 0 Prefeito, Vice..Prefeito, Vere adores e Servidores 
do Muriicpio farao jis a indenizaçao de viagem, previsto no art. 53, 
da Lei. 0ganica do Mtmicpio prornulgada no dia 05 de mes f1uentc. 

12 - Anualmente serao f.ixad.as  Diarias para cornpensar gas - 
tos corn 4es1ocarnerito ern objeto de servico, observando-.e os seguin 
es criterios. 	- 

I A indeuizaçao de que trata o caput deste artigo ter co-
mo base de calculo o Valor de Referenda Regional VRR, 

a),f.ica lirnitado o nmero uixiino de dezesseis ( 16 ) VRR pa-
ra,cada Diana de viagern fora do Estado e oito ( 08 ) VRR para cada' 
Diaria dentro do Estado; 

b) a nerihurn dos mencionados neste artigo podera ser concedi-
cia inaisde quinze ( 15 ) Diirias por nis, exceto se houver prvia au 
torizacao legislativa; 

c) a Diani; do Prefeito nao podera exceder ao dobro da que 
for fixada, em carater geral, aos demais, 

II Os valores correspondentes as passagens de deslocarnento 
para o destino e vie.-versa nao serao embutidos nas Diarias. 

III - As Diarias sero recebidas antecipadaxnent.e. 
29  A indenizaçaonao sera consid.erada como remuneracao. 

§ 32 0 documento habil para firn de contabilid 8de d3s des 
pesas de viagem, scm prejul.zo de outros, sera o recibo de Diarlas. 

Art. 2 	Sornente se permite inder.izacao de viageui dentro 
do Munictpio aos Vereadores que comprovadament.e residirem fora da a 
de municipal. 

§ 12 Nesse caso, as Diarias srk concedidasapenas para ' 
atender a finalidade de cornparecimentc s sessoes cia Camara. 

§ 29 Pica lirnitado o numero maximo de quatro ( 04  ) VRR 'J 
para cada Di.ria, a titulo de cornpensaçao das despesas corn passa 
gens e hospedagem. 

Art. 32 - Esta le-i entra em vigor na data de sua publicaçao' 
e seus efeitos retroagem a 05 de abril de 19900 

Art. 42 - Revogam-se as dlsposiçoes em contraro. 
GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, em 19 de abnil de 

1990. 

ECILON NUNES PEREIRA 
Prefeito Municipal 
em exercIcio 

- 	Registrado na Sec. de Adztinistraco e p4blioadop por afixa- 
cao, no local de costume da Prefeitura e cia C&mara, ma data supra. 

---e 	 "-' 
- ANQI(IO 	RECIAØ"DE ANDRADE 

\ 	 Sec. de Amin-!stracc 


