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DECRETO n.º003/2014-GAB/PMA, de 02 de janeiro de 2014 
 

Delega atribuições à Secretária Municipal de 
Educação de Afuá, para praticar os atos 
pertinentes às suas atribuições, expedir 
instruções normativas para execução de leis, 
decretos e regulamentos relativos a assuntos 
de sua Secretaria e dá outras providências. 

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

conferidas pela Lei Orgânica Municipal, especialmente o art. 102, incisos I, II , III, IV e V, 
 
Considerando a complexidade que atine à área de educação e também o grande 

volume de servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação; 
 
Considerando a necessidade de dar maior celeridade aos atos pertinentes à referida 

Secretaria; 
 
Considerando o planejamento escolar elaborado e a necessidade de cumprimento do 

calendário escolar no ano de 2014, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica delegado à Secretária Municipal de Educação expedir portarias e  

instruções para execução das leis, decretos e regulamento relativos aos assuntos da referida 
Secretaria, responsabilizando-se por todos os atos praticados perante os órgãos de controle 
externo e demais repartições de âmbito federal e estadual. 

 
Parágrafo único. Fica a Secretária Municipal de Educação autorizada a delegar 

atribuições, por expresso, aos seus subordinados, desde que não infrinja as normas estabelecidas 
por órgãos de âmbito federal e estadual. 

 
Art. 2º. O disposto no caput do artigo anterior e no paragráfo, não se aplica aos atos de 

admissão e exoneração de servidores vinculados à Secretaria Municipal de Educação de Afuá, os 
quais competem exclusivamente ao Chefe do Executivo. 

 
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. 
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