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Estado do Pará 

MUNICIP1UDE PAU 1)' /\ 
Gabinete do Prefeito 

i.)EÇUE'fO N° 045/2013-GPM/PD 	 DE 28 DE MA R(, (> 1)1 2013 

"Dispõe sobre atualização de diárias para 
servidores da Prefeitura Municipal 

Pau 1) Arco Pa, e da Outras providênciw,.'" 

O Prefeito Municipal de Pau D'arco Estado do 	usaiido (: • fl..ribuicões legais e constitucionais; 

Art. 1" 	
Atualizar os valores das diárias de viagem par: 

servidores da Prefeitura Municipal de Pau D'Arco Pa. 	conforinfdad e com a Lei Municipal n° 009/93, Art. 1° e 40 da Lei Municipal ei 
Municipal n° 751/09 e suas alterações posteriores: 

Pára viagens a município limitantes, com o NI , i:liYinjo 
1JAreo. o valor dadiária para servidores pertencentes ao 

Pre.,feitura Municipal de Pau D'Arco, fica fixado em 
reais). 

II - Para viagens a qualquer município do BrasiL 
yom O imincipio de Pau DIrec, e Belém, o alor da diatHa 
pertencenies ao quadro de pessoal da Preft-,itura MunicipL ;:,• 
r;ca fixado em R$ 100,00 (cern reais). 

111 	
Para viagens a Belém.— Pa e Brasília DF, o valor da dial pari 

servidores pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura rlunii..Hp.5! 
lu O' Arco, passa para R$ 200.00 (Du:?..entos Re  

Art. 2" - Das Diárias de viagem do Prefeito e V iee-Puefr,  

- Para viagens a qualquer município do 
Capitais e Hrasilia -- DF, o Valor da diária, rica 

e (luarenta reais). 
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11 - Para viagens a Catais de Estado, O Va 	t ditia . liei 

lixado em R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais). 

111 - Para viagens a Brasília -- DF, o Valor da diária. rica Li \ad'm  R o 540,00 (quinhentos e quarenta reais 

Art. 3" - Fica revogado o Decreto n° 019/05-GPM.PI), de 24 de 
,Hneirc de 2005. 

Ali. 40  - Este Decreto entra em vigor na data de st: publi d i;à0, 
revogadas as disposições em contrario. 

Publica -- se e Cumpra se. 

Gabinete do Prefeito do Município de Pau Ware() 	P , \, Março de,201."1 
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