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Prefeitura Municipal de 
Chorrochó publica: 

 
 
 
 

• Lei Municipal Nº 322 DE 17 de Março de 2015 - Dispõe sobre 
concessão de diárias a detentores de Cargos Eletivos, Funcionários 
Comissionados e Efetivos da Câmara Municipal de Chorrochó-BA, e dá 
outras providências. 
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