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Lei Nº 2404/1996

AUTORIZA O PAGAMENTO DE ENCARGOS

FINANCEIROS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE

PROFESSORES. (redação nova nos Art 1º e 2º dada pela Lei

2642 de 28/04/1999)

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a pagar em caráter temporário os encargos

financeiros de 30 (trinta) professores, para a instalação do Curso  de Direito no Município de

União da Vitória nos dependências da FAFI.

 § 1º os encargos de que trata o caput do art. 1º refere-se apenas aos deslocamento  e

estadia dos professores. 

Parágrafo Primeiro: Os encargos de que trata o caput deste artigo, refere-se ao

deslocamento, estadia, alimentação e Gratificação Campus".

(redação nova dada pela Lei 2642 de 28/04/1999)

Parágrafo Segundo: A Gratificação Campus a que se refere o parágrafo anterior, será no

máximo 16 horas para o exercício de 1999 e 20 horas para os anos subseqüentes, incidindo sobre

o valor hora aula do professor e pagas a cada deslocamento efetuado de Ponta Grossa até União

da Vitória, acrescidos os encargos sociais que houver."

(incluído pela Lei 2642 de 28/04/1999)

 Art. 2º - Os encargos financeiros de que trata o art. 1º serão desembolsados de forma

gradativa conforme implantação do curso; 1997 - 07 (sete) professores, 1998 - 14 (quatorze)

professores, 1999 - 20 (vinte) professores, 2000 - 26 (vinte e seis) professores, 2001 - 30 (trinta)

professores.

Art. 2º - Os encargos financeiros de que trata o artigo 1º serão desembolsados de forma

gradativa conforme implantação do curso; 1998 - 07 (sete) professores, 1999 - 14 (quatorze)

professores, 2000 - 20 (vinte) professores, 2001 - 20 (vinte) professores, 2002 - 24 (vinte e

quatro) professores, 2003 - 18 (dezoito) professores, 2004 - 10 (dez) professores."

(redação nova dada pela Lei 2642 de 28/04/1999)

 Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

União da Vitória, 10 de dezembro de 1996.  


