
 
 

 
DECRETO Nº 035/2022 - GAB/PMM DE 12 DE MAIO DE 2022. 

 

 

“Altera nos ternos do artigo 61, § 3º da Lei 

Municipal n.º 103/2003 – Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Muaná-PA, os valores de 

diárias concedidas aos Técnicos de Enfermagem e 

dá outras providências.” 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUANÁ, Senhor EDER AZEVEDO 

MAGALHÃES no exercício das atribuições legais que lhe confere o art 92. 

IX da Lei Orgânica do Município. 

 

CONSIDERANDO que nos termos do artigo 61 da Lei Municipal n.º 

103/2003 -Estatuto dos Servidores Públicos de Muaná-PA1, estabelece que 

os servidores públicos que se afastarem da sede do município em caráter 

eventual fazem jus a diárias para cobrir as despesas decorrentes;  

 

 
1 Art. 61 - O servidor que, a serviço se afastar da sede em caráter eventual ou transitório, para outro ponto 
do território nacional, fará jus a passagem e diária, para cobrir as despesas de pousada, alimentação e 
locomoção; 
 



 
 

CONSIDERANDO que o artigo 61, § 3º da Lei Municipal n.º 103/2003 -

Estatuto dos Servidores Públicos de Muaná-PA2, autoriza o Poder Executivo 

a estipular o valor de diárias dos Servidores Públicos Municipais através de 

Decreto; 

 

CONSIDERANDO a defasagem do valor pago a título de diárias aos 

servidores ocupantes do cargo de técnico de enfermagem neste Município de 

Muaná-PA; 

 

CONSIDERANDO o devido estudo de atualização dos valores mediante os 

índices de correção aplicados pelo Setor de Contabilidade do Município, e 

ainda o escorreito estudo de impacto financeiro, com parecer técnico pela 

viabilidade do incremento;  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica definido a título de DIÁRIAS para os servidores públicos que 

exerçam a função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, que tenham que se 

afastar da sede do Município de Muaná-PA, em caráter eventual a serviço 

deste, o valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais). 

 
2 Art. 61, §3º - Fica o Poder Executivo autorizado através de Decreto, a estipular o valor das diárias dos 
servidores. 



 
 

 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogando-

se as disposições em contrário. 

 

Publique-se, registre-se e Cumpra-se. 

Muaná-PA, 12 de maio de 2022. 

 


