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DECRETO N.º 137/2015–GAB/PMA, de 10 de agosto de 2015 
 

Proíbe o uso, para fins particulares, da 

Sede Folclórica Lagostão e das suas 

instalações, localizadas na cidade de 

Afuá-PA, e dá outras providências. 

 

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

lhe confere o art. 86 inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Afuá, e,  

 

Considerando ser função da Sede Folclórica Lagostão, localizada na cidade de Afuá, 

servir para estímulo do desenvolvimento cultural no Município; 

 

Considerando que as instalações da Sede Folclórica Lagostão localizada na cidade 

de Afuá, são exclusivamente para uso de interesse coletivo e difuso da comunidade afuaense 

para fins de fomento à prática de atividades sócio-culturais, e para uso em atividades 

desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, em todos os seus segmentos; 

 

Considerando ser obrigação do Poder Público Municipal zelar pela preservação, 

proteção, conservação e segurança dos bens públicos pertencentes ao Município de Afuá-PA,  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica proíbido o uso da Sede Folclórica Lagostão, localizada na cidade de 

Afuá, à Travessa Mariano Cândido de Almeida, s/n, centro, e de qualquer de suas instalações 

para fins particulares em comemorações de aniversários, festas de casamentos, festas de 

Quinze Anos e congêneres, e qualquer outra atividade com fins particulares. 

 

Art. 2º. O disposto no artigo anterior não se aplica às repartições públicas Federais, 

Estaduais e Municipais que por sua natureza necessitem do uso das instalações para, em 

casos excepcionais, desenvolverem atividades momentâneas para atender suas necessidades 

e cumprir suas obrigações, na prestação de serviços essenciais, especialmente as das áreas 

de educação, saúde, assistência social, turismo, lazer, infraestrutura, meio ambiente, 

agricultura e pesca que, justificadamente, necessitem do local. 

 

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

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

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Afuá–PA, em 10 de agosto de 2015. 
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Prefeito Municipal de Afuá 
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