..L . ..:..
$:X~?I
!!+c

*iiCt

!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO
- -

LEI MUNICIPAL NQ876110 DE 29 DE ABRIL DE 2010
"Altera a Lei nQ841109, que institui
o
Programa
Municipal
de
Enfrentamento das Contingências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO SEGURO, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais, amparado pelo inciso IV, do
artigo 58, e na alínea "a", do inciso I, do artigo 69 da Lei Orgânica do
Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVA e EU
SANCIONO a seguinte Lei:
Art. I*.Fica incluído ao art. 25 da Lei Municipal 11" 841109, de 06 de
novembro d e 2009, o inciso IX, com a seguinte redação:

Art. 24 ........................................
IX. Auxílio Vingern, ntravés do p n p m r n t o dns despesas de
transporte terrestre e alimentação, necesshrins ii realização
de viagem de até 02 (dois) membros de família beneficiária,
n partir da cidade de Porto Seguro.
Art. 2Q.O parigrafo úiiico do art. 2: da Lei Municipal n841/09, de
06 de novembro d e 2009, passa a ser denominado como parágrafo
primeiro (5 1".
Art. 3Q.Fica incluído o parágrafo 2" e respectivos incisos, ao art. 2"
da Lei Municipal nY841/09, de 06 d e novembro d e 2009, com a seguinte
redação:

........
Art. 2"......................
.
.
5 2*, O nrixílio viagem, de que trntn o inciso IX deste artigo,
serii concedido nas scguilites hipóteses, mediante
ci~inprimeizto dos reqriisitos iinpostos pela política
ínunicipnl de nssistência speiql:
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I- Doença oii falecimento de parente consangiiíneo até o

segundo grau, ou cônjuge, situado e m agrupamento urbano
distinto do mzinicípio de Porto Seg~iro;
II - Visita anual a ascendente com idade superior a 65
(sessenta E cinco) anos OU desce~zdentecom idade inferior a
12 (doze), que se encontre cornyrovndame~zteenfermo;
I I I - retomo definitivo à cidade nntnl oir aonde a família
beneficiriria mantinha residência antes de fixar-se no
Município de Porto Seguro.
Art. 4Q.Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO
Porto Seguro, 29"de abril de 2010.
.* /

Certif~oque foi puoíicaao ria rorrr;
da Lei e no lugar de Costume.

Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF ICP-BRASIL.

