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DECRETO n.º243/2014-GAB/PMA, de 01 de dezembro de 2014 
 

Disciplina o uso e estabelece o limite 
máximo da conta mensal com ligações 
efetuadas através de aparelho celular 
corporativo de uso da Prefeitura de 
Afuá, por parte de Secretários e 
Assessores e dá outras providências. 

 
O Prefeito Municipal de Afuá, Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo art. 

86, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Afuá, e: 
  
Considerando a necessidade de disciplinar o uso das ligações de aparelhos celular 

corporativo da Prefeitura Municipal de Afuá; e 
 

Considerando que os aparelhos de telefonia celular corparativo devem ser utilizados apenas 
para fins de interesse da administração pública, com limite de controle e economicidade, 

 
DECRETA: 
 
Art. 1.° Fica proibido o uso de telefone celular corporativo da Prefeitura Municipal em ligações 

que não sejam de interesse público do Município de Afuá, notadamente em assuntos que não estejam 
ligados ao setor do seu respectivo usuário.  

Parágrafo único. Quando ocorrer ligações que não se enquadrem no disposto no caput deste 
artigo, haverá ressarcimento do valor excedido, acrescido dos tributos incidentes sobre o mesmo, 
mediante dedução no pagamento mensal do seu responsável e será automaticamente objeto de desconto 
em folha, em favor do erário do Município de Afuá. 

 
Art. 2.° Fica estabelecido o limite máximo mensal de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais) o valor total da conta mensal de cada aparelho de telefonia celular móvel corporativo da Prefeitura 
Municipal de Afuá. 

§ 1º. Quando ocorrer excesso no valor mensal estabelecido no caput deste artigo, haverá 
ressarcimento do valor excedido mediante desconto em folha, a favor do erário do Município de Afuá. 

§ 2º. Mediante justificativa e autorização prévia do Gabinete do Prefeito poderá, em casos 
excepcionais, ocorrer excesso no valor mensal estabelecido no caput deste artigo devendo, 
obrigatoriamente, haver compensação do valor excedido, no mês seguinte. 

 

Art. 3º. O disposto neste Decreto não se aplica aos aparelhos de celular corporativo de uso 
exclusivo do Prefeito e do Vice-Prefeito. 

 

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 de Afuá–PA, em 01 de dezembro de 2014. 
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