x?rESTADO DO MARANHAO

CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-l^IA

CNPJ: 01.612.329/0001-76
AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO - N°. 1672 - AEHOPORTO
TRIZIDELA DO VALE - t-IA

LEI n° 001/2020,TRIZIDELA DO VALE/MA -DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020.
Fixa OS subsfdios e di^rias dos Vereadores e

Funcion^rios da Camara Municipal de Trizidela
do Vale, Estado do Maranhao, para o exerci'cio
2021 a 2024, do quadrienio pertencente a
legislatura politico-eleitoral 2021/2024.
0 Presidente da Camara Municipal de Trizidela do Vale, no uso de
suas atribuigoes legais, em conformidade com os artigos 35, XX e XXI, da Lei Organica e o
artigo 29, VI, da CF/88, bem como Art. 15, V, letra "j" do Regimento Intemo, sanciona e
promulga a presente Lei.
Art V O subsidio dos Vereadores Municipais fica fixado em R$
6.000,00(seis mil reais) mensais, podendo alcan^ar ate os 30% da Remunera^ao dos Deputados
Estaduais, de acordo com o disposto na alinea "b",inciso VI do Art. 29 da CF/88.

Art 2° A ausencia do vereador as sessOes ordinarias, sem justificativa
plausivel apresentada por escrito ao Presidente da Camara, implicara o desconto da quantia
equivalente a 15% por ausencia, no pagamento do proximo subsidio.
Art 3® Os Vereadores e funcionarios dessa casa Legislativa auferirao
diarias nos seus deslocamentos a servi^o de interesse do Municipio correspondente a:
1 - Os Vereadores receberao R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), a
titulo de diaria, quando viajarem dentro do Estado do Maranhao a servigo do Municipio e da
camara e R$ 700,00 (setecentos reais) quando viajarem para fora do Estado a servi^o do
Municipio e da Camara.

II - Os funcionarios da Camara Municipal receberao R$ 200,00
(duzentos reais), a titulo de diaria, quando viajarem dentro do Estado do MaranhSo a servi^o
desta Casa Legislativa e R$ 400,00 (quatrocentos reais) quando viajarem para fora do Estado.
Paragrafo unico: Quando o deslocamento se der para o Estado do Piaui,
o valor da di^a prevista nos incises anteriores seri equivalente ao valor estipulado para o
deslocamento dentro do Estado do Maranhao.

Art 4® Esta Lei entrara em vigor em 1° de Janeiro de 2022, com base
no art. 8", inciso 1, da MP n®173/2020 e revoga as disposi96es em contr^io.

lo^esidente da Camara Municipal de Trizidela do Vale/MA,

Gabinete do

03 de Novembro de 2020.

NCISCO MARTINS PEREIRAl
Presidente

O'ilSjl?yC>

