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DECRETO n.º242/2014-GAB/PMA, de 28 de Novembro de 2014 
 

Dispõe sobre ponto facultativo nas 
Repartições Públicas da Prefeitura 
Municipal de Afuá, no dia 01 de dezembro 
de 2014 e dá outras providências. 

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

conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
 
Considerando as celebrações das festividades religiosas e o Círio em homenagem à 

Padroeira de Afuá, Nossa Senhora da Conceição a se realizar dia 30 de novembro de 2014; 
 
Considerando ser uma data que os moradores de Afuá participam ativamente das 

celebrações religiosas e contam com a participação de seus parentes de outras localidades; 
 
Considerando que número expressivo de servidores participam ativamente das 

referidas celebrações e necessitam dar atenção aos parentes, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Ponto facultativo em todas as Repartições Públicas Municipais da Prefeitura 

de Afuá, no dia 01 (primeiro) de dezembro de 2014. 
 
Art. 2º. O disposto no artigo anterior não se aplica às repartições públicas Municipais 

que por sua natureza prestam serviços essenciais à coletividade, especialmente as da área de 
saúde, brigada e limpeza urbana, que funcionarão em seu horário normal de atendimento, com 
todo o seu aparato funcional, material e logístico, e também as Escolas da Rede Municipal de 
Ensino que estão obrigadas a cumprir o calendário escolar do ano letivo de 2014. 

 
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. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 28 de novembro de 2014 
 
 
 

ELIUDO DOS SANTOS PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Afuá 
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