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RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 4, DE 31 DE OUTUBRO DE 2013. 

DA PUBLICIDADE DAS DIÁRIAS 

  Art. 11. Todas as diárias concedidas serão divulgadas na rede mundial de computadores, no portal transparência do 

Município, no mínimo, as seguintes informações: 

  I - relação de diárias pagas 

  II - o nome do beneficiário das diárias 

  III - a quantidade de diárias recebidas 

  IV- o valor total das diárias 

  V- as datas de saída e de retorno e,  

  VI - o local de destino 

Nome/Função  Relação de diárias:  

valor – R$ X dias 

Valor total – 

R$ 

Data de saída e 

retorno 

Destino 

Alcemar Silveira de Lima  – 

Vereador 

 

R$ 521,43 x 1 

 

R$ 521,43 

Saída: 20/10/2021 

Retorno: 21/10/2021 

Destino: Porto 

Alegre/RS 

Motivo: participação de comitiva - ida a órgãos estaduais -  a convite da administração municipal – Of. GP nº 155/2021 
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