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LEI N° 727//98
RODRIGUES,
Prefeito
ROSEVAL
APARECIDO
Municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, usando de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
promulga e sanciona a seguinte Lei:DISPÕE SOBRE:
Autoriza o Executivo a
instituir subsídios frente às despesas fixas despendido por auxiliar
eleitoral, nos termos da Portaria n° 001/98, do Juizado Eleitoral da
261° zona eleitoral de Pirapozinho - SP.
ARTIGO 1 ° - Fica o Executivo Municipal
autorizado a instituir subsídios para fazer frente às despesas de
instalação física, mobiliário e materiais despendido pelo auxiliar
eleitoral nomeado pelo Juiz Eleitoral da 261° Zona Eleitoral de
Pirapozinho, consoante a Portaria n° 001/98, anexa a presente Lei.
ARTIGO 2° - O montante do subsídio de que
trata a presente Lei, será de PS 300,00 (trezentos reais), mensais.
ARTIGO 3° - As despesas decorrentes desta
Lei, correrão por conta de dotação orçamentária própria,
suplementada se necessário.
ARTIGO 4° - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sandovalina, 15 de Junho de 1998.
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