
LEI ORDINÁRIA Nº 761 DE 28 DE JUNHO DE 2018. 

“Dispões sobre o reajuste das diárias relativas 
à viagens de serviços, missões oficiais e 

estudos do Município de Santa Salete e dá outras 

providências”. 
 

JEDER FABIANO SANTIAGO SOUZA, Prefeito Municipal 

de Santa Salete, Estado de São Paulo, usando das atribuições 

legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal 

de Santa Salete, Estado de São Paulo, aprovou e ele promulga e 

sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Ficam reajustados os valores das diárias 

previstos no artigo 4º da Lei nº 633, de 02 de Dezembro de 

2.013, que passarão a vigorar na seguinte proporção:  

 

I – (...). 
a) R$ 1,080 (mil e oitenta reais) (...). 

b) R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais) (...). 

 

II – (...).  
a) R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) (...); 

b) R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) (...);  

c) R$ 36,00 (trinta e seis reais) (...); 

d) R$ 60,00 (sessenta reais) (...); 

e) R$ 96,00 (noventa e seis reais) (...); 

f) R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) (...); 

g) R$ 60,00 (sessenta reais) (...). 

 

Art. 2º - O inciso IV, do artigo 4º da Lei nº 633, 

02 de Dezembro de 2.013, passará a vigorar com a seguinte 

redação:  

 

“IV – Havendo necessidade de despesas com 

hospedagem para viagens a serviços, missões oficiais ou estudos 

nas hipóteses previstas nas alíneas “c” a “f” do inciso do II 



do presente artigo, a mesma será suportada por meio de 

adiantamento ou indenização posterior ao servidor público 

municipal, eis que não abrangido o custeio com hospedagem nas 

alíneas acima referidas”. 

 

Art. 3º - Fica fazendo parte integrante da presente 

Lei Ordinária, a justificativa de dispensa de impacto 

financeiro e orçamentário.   

 

Art. 4º - As despesas decorrentes da presente Lei 

correrão por contas das dotações orçamentárias vigentes, 

suplementadas caso necessário. 

 

Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data da sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Santa Salete, 28 de Junho de 2018. 

 

 

Jeder Fabiano Santiago Souza 

Prefeito Municipal 
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