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RESOLUÇÃO N° 1178, DE 20 DE ABRIL DE 2022

Autoriza pagamento de diárias, compra de
passagem  aérea  e  indenização  de
transporte a servidor,  para participação no
12º EnGITEC, em Brasília – DF.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL. Faço saber que
no uso de suas atribuições regimentais, em especial ao art. 3º-A da Resolução nº 588,
de  5  de  outubro  de  2010, a  Câmara  Municipal  decreta  e  promulga  a  seguinte
Resolução:

Art. 1o Fica autorizado o pagamento de  5 (cinco) diárias  e meia ao servidor
Luis  Fernando  Schweder,  ocupante  do  cargo  de  Técnico  Legislativo  –  Área  de
Informática, no valor de R$ 3.938,86 (três mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta
e seis centavos), para participar do 12º EnGITEC, a ser realizado entre os dias 23 e 27
de maio de 2022, promovido pelo Grupo Interlegis de Tecnologia - GITEC, em evento
presencial, tendo como local o Instituto Sezerdello Corrêa - ISC, em Brasília – DF.

Art.  2o Fica autorizado a compra de passagem aérea para o servidor, ida e
volta, entre as capitais Florianópolis – SC e Brasília – DF.

Art. 3o  A indenização de transporte, no trecho compreendido entre a cidade
de Rio do Sul –  Florianópolis – Rio do Sul,  serão  ressarcidas de acordo com o que
regulamenta os §§ 1º e 2º do art. 2º da Resolução nº 588, de 5 de outubro de 2010.

Art.  4o As  despesas  decorrentes  desta  Resolução  correrão  por  conta  de
dotação própria do orçamento vigente.

Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Rio do Sul, 20 de abril de 2022.

PASTOR THYAGO MELO
Presidente da Câmara Municipal de Rio do Sul
[Assinada digitalmente]
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