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DECRETO n.º016/2015-GAB/PMA, de 04 de fevereiro de 2015 
 

Reduz por prazo indeterminado o 

cumprimento do horário do expediente 

nas Repartições Públicas vinculadas à 

Prefeitura Municipal de Afuá, e dá outras 

providências. 

 

O Prefeito Municipal de Afuá, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e 

 

Considerando a Situação de Emergência / Estado de Calamidade Pública nas áreas 

administrativas do Município declaradas na conformidade do Decreto nº012/2015-GAB/PMA, de 

02/02/2015, e os constantes aumentos das tarifas de energia elétrica, 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º. Fica decretado a redução em 1 (uma) hora, no cumprimento do horário do 

expediente nas Repartições Públicas do Município de Afuá vinculadas à Administração Pública 

Municipal de Afuá, passando o expediente diário a ser cumprido no horário compreendido de 8 

às 13horas, a partir do dia 05 de fevereiro de 2015, podendo se restabelecer o horário normal 

do expediente, tão logo esteja superado as expecatativas da arrecadação de recursos 

financeiros para o erário do Município e os recursos hídricos para a geração de energia. 

 

Parágrafo único. O disposto no artigo vigorará por prazo indeterminado e visa 

contribuir com o racionamento de energia elétrica e a economia nos gastos públicos, sendo que 

oportunamente poderá haver de acordo com os interesses do Município, a compensação do total 

das horas utilizadas a título de redução, tão logo estejam normalizados os recursos financeiros 

do Município e a crise energética do País. 

 

Art. 2º. Nos casos de necessidade serão executadas apenas atividades de ordem 

interna, não havendo atendimento ao público, exceto em casos de urgência ou emergência 

devidamente justificados. 

 

Art. 3º. O disposto no artigo primeiro deste Decreto aplica-se às Repartições 

Públicas Municipais, vinculadas à Administração Pública Municipal de Afuá, exceto as que por 

sua natureza prestam serviços essenciais à coletividade, especialmente as da área de saúde, 

limpeza urbana, brigada de incêndio, que funcionarão com todo o aparato funcional, material e 

logístico, em horário normal de expediente para atendimento ao público e das necessidades de 

urgência/emergência, porventura surgidas. 

  

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 de fevereiro de 2015 

 

 

ELIUDO DOS SANTOS PINHEIRO 

Prefeito Municipal de Afuá 

PUBLICADO 
EM 04/02/2015 
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