
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ
ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI MUNICIPAL Nº 2.242 DE 18 DE ABRIL DE 2013
"Dispõe sobre alteração na Lei 2.058/11 que Reorganiza
o  Quadro  de  Pessoal  Efetivo  da  Administração  Direta
Municipal e dá outras providências."

O Povo do Município de Guapé/MG, por seus representantes na Câmara aprovou e eu, Prefeito
Municipal sanciono a seguinte Lei,

Art. 1º O artigo 21 da Lei nº 2.058 de 14 de fevereiro de 2011 passa a vigorar com
a seguinte redação:
                               
“Artigo  21  A  diária  de  alimentação  fixada  para  motoristas  em  deslocamento  fora  do
Município serão pagas por km rodado (ida e volta) conforme disposto a seguir:

I. De 200 a 400 km: R$ 40,00 (quarenta reais);
II.  de 401 a 700 km: R$ 80,00 (oitenta reais);
III. . acima de 701 km: R$ 100,00 (cem reais).

§ 1º Terão direito a diária descrita no inciso I motoristas que percorrerem distâncias
menores que 200 Km, quando houver necessidade de permanência superior a 6 (seis) horas na
cidade destino, desde que autorizado pelo responsável. 

           § 2º Para custeio de outras despesas, tais como de pernoites, combustível, deverão ser
solicitados adiantamentos.
          

§ 3º Fica o Prefeito Municipal autorizado a reajustar os valores previstos nos incisos
deste artigo, anualmente, de acordo com a variação do INPC (índice nacional de preços ao
consumidor)”.(NR)

Art. 2º As demais disposições da Lei aqui modificada permanecem inalteradas.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotação

orçamentária própria.

 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos

a 1º de abril de 2013, revogando-se as disposições em contrário.

Guapé, 18 de abril de 2013.

Luciano Maciel
Prefeito Municipal
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