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DECRETO N.º 231/2014–GAB/PMA, de 26 de setembro de 2014 
 

Proíbe o uso do Trapiche Municipal de 

Afuá, e a utilização de suas instalações 

para fins que não sejam de transporte 

fluvial, 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 do trapiche municipal, abrigar passageiros que estejam 

utilizando-se de trasnsporte fluvial, para embarque e ou desembarque; 

 

Considerando que as instalações do trapiche municipal são exclusivamente para uso 

de transporte aquaviário e não comportam excesso de pessoas para outros fins que não o de 

embarque ou desembarque de passageiros; 

 

Considerando que é obrigação do Poder Público Municipal zelar pela segurança das 

pessoas especialmente dos passageiros que venham a utilizar-se do Trapiche Municipal de 

Afuá, para embarque, desembarque ou em visitação, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica proíbido o uso do Trapiche Municipal de Afuá, localizado na Av. Barão do 

Rio Branco, s/n, e a utilização de qualquer de suas instalações para comemorações de 

aniversários, festas de casamentos e congêneres, finalidades religiosas e qualquer outra 

atividade que venha a ter concentração de pessoas para qualquer outra atividade. 

Parágrafo único. Os Quiosques existentes no Trapiche poderão manter suas atividades, 

não podendo, entretanto, utilizar-se do mesmo para comemorações e festejos mencionados 

neste artigo, sob pena de retomada do quiosque. 

 

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

que por sua natureza venham necessitar do uso das instalações para as suas necessidades e 

obrigações, que visem a prestação de serviços essenciais, especialmente as da área de 

educação, saúde, brigada de incêndio, com uso do seu aparato funcional, material e logístico, 

e também as Escolas da Rede Municipal de Ensino, quando em cumprimento de atividade 

escolar extra-classe. 

 

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

 

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

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Afuá – PA, em 26 de setembro de 2014. 
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