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Regulamenta a concessso de 
dtertes aos servidores Pubticos 
Municipais e da outras 

c--�� providencies ... 
• Jo��� 
sec. �rHfl��il��unicipal de Maraba, Estado do Para, no uso de 

suaS'cat:tWtm;oes legais e conforme o artigo 66, inciso VII da Lei 
Organica do Munidpio, c/c os artigos · 49, inciso II, artigo 55 e 
seus paraqrafos e artigo 57 da Lei 17.331, de 30 de dezembro 
de 2008 - Regime Juridlco Unico dos Servidores Municipais e ... 

,: 

• PREFEITURA 
MUNICIPAL 

DE MARABA 

CONSIDERANDO que no desempenho das funcfies fora 
do Muni-dpio, os servidores necessitam realizar despesas a 
titulo de allmentacao, hospedagem e locornocao: 

DECRETA: 

Art. 1° - As dlartas a serem concedidas aos servidores 
Municipais, quando em servic;o, fora do ambito do Munidpio, 
ficam fixadas da seguinte forma: 
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I - Ao Prefeito e ao vice-prefeito: 
a) No Valor de R$ 700,00 (setecentos reais) quando em 

viagem a service para outros Estados e capital do Estado do 
Para; . 

b) No valor de R$ 500,00 (quinhentos reals) quando em 
______ vtagem a service nos demais Munidpios do Esta do 

. ., ./ I ' 
"-------:.:.)· /'/ ·:_/,11 - Aos secretaries Municipais, Procurador Geral, 

r/ secretaries Adjuntos, Procurador Geral Adjunto e 
Membros dos Conselhos Municipais: 

a) No Valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) quando em 
viagem a servico para outros Estados e capital do Estado do 
Para; 

b) No valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) 
quando em viagem a servico nos demais Munidpios do Estado 

III - Aos demais servidores municipais: 
a) No Valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) 

quando em viagem a service para outros Estados; 
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b) No valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 
quando em viagem a . service cujo destino seja a capital do 
Estado do Para; 

c) No valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) quando 
em viagem a service aos demais Munidpios do Estado do Para; 

Art. 2° - Aos servidores ou Membros de Conselhos 
Municipais que se deslocarem para a zona rural do Munidpio ou 
dentro da mesma regiao metropolitana, aqlorneracao urbana ou 
mlcrorreqlao, constitu1das par· Munidpios limitrofes a Maraba, 
regularmente institufdos, cuja jurisdic;ao e cornpetencla dos 
6rgaos e entidades consideram-se estendidas, serao pagos: 

I - 0 valor de R$ 100,00 (cem reais) havendo pernoite; 
II - 0 valor de R$ 70,00 (setenta reals) sem pernoite; 

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicacao, revoqadas as disposlcoes em contrario. 

Registre-se 
Publique-se, e 

De-se Ciencla. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Maraba, Estado do Para, 
em 12 de Janeiro de 2010. 
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