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RESOLUÇÃO N° 1184, DE 9 DE JUNHO DE 2022

Autoriza pagamento de 3 (três) diárias
e indenização  de  transporte  coletivo
terrestre  ao servidor  Amauri  Abe para
participar  da  Oficina  Interlegis  –
Comunicação Integrada em Jaraguá do
Sul – SC.

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 3  (três) diárias ao servidor
Amauri Abe, ocupante do cargo de Analista Legislativo de Comunicação Social,
no  valor  de  R$  1.074,23  (um  mil,  setenta  e  quatro  reais  e  vinte  e  três
centavos), para participar da Oficina Interlegis – Comunicação Integrada, a ser
realizada nos dias 28 e 29 de junho de 2022, tendo como local o Auditório do
Centro Universitário – Católica de Santa Catarina, à Rua dos Imigrantes, 500,
Bairro Rau, na cidade de Jaraguá do Sul – SC.

Art. 2o Não será cobrada taxa de inscrição ao participante da Oficina
Interlegis – Comunicação Integrada.

Art. 3o A indenização de transporte, mediante pagamento de bilhete de
passagem em coletivo terrestre, no trecho compreendido entre a cidade de Rio
do Sul e a cidade de  Jaraguá do Sul, será ressarcida de acordo com o que
regulamenta a 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, 9 de junho de 2022.

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