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DECRETO n.º1.272/2013-GAB/PMA, de 26 de setembro de 2013 
 

Dispõe sobre cumprimento de 
expediente interno nas Repartições 
Públicas vinculadas à Prefeitura 
Municipal de Afuá, no dia 27 de 
setembro de 2013, e dá outras 
providências. 

 
O Prefeito Municipal de Afuá, Estado do Pará, em exercício, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
 
Considerando a necessidade de colaborar nos preparativos para as ações da 

Caravana PRO PAZ MARAJÓ - 2013, que serão realizadas no período de 27 a 29 de setembro 
de 2013, na cidade de Afuá-PA.,  

 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica decretado somente expediente interno no dia 27 (vinte e sete) de 

setembro de 2013, nas Repartições Públicas vinculadas à Administração Pública Municipal de 
Afuá, e serão executadas apenas atividades essenciais de ordem interna, não havendo 
atendimento ao público, exceto em casos de urgência ou emergência devidamente justificados. 

 
Art. 2º. O disposto no artigo anterior visa oferecer condições para que cada Secretaria 

ou Repartição execute suas tarefas essenciais, visando propiciar condições para disponibilizar 
servidores para ajudar no auxílio de serviços de ordem secundária determinadas pela 
coordenação, visando a consecução da realização das ações a serem desenvolvida pela 
Caravana PRO PAZ MARAJÓ – 2013, no período de 27 a 29 de setembro de 2013, na cidade 
de Afuá-PA. 

 
Art. 3º. O disposto nos artigos 1º e 2º, deste Decreto aplicam-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, e das Escolas vinculadas a Rede Municipal de Ensino 
de Afuá, que ficam sujeitas ao cumprimento calendário escolar, previamente elaborado. 

  
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 26 de setembro de 2013 
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