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DECRETO n.º802/2013-GAB/PMA, de 01 de abril de 2013 
 

Dispõe sobre retorno dos servidores que ainda 
não fazem jus ao gozo de férias, ocupantes de 
cargo de Professor, Diretor Escolar e Secretário 
Escolar, lotados nas Escolas Municipais 
localizadas na zona rural do Município, para a 
Secretaria Municipal de Educação do Município 
de Afuá, e dá outras providências. 

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

conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e 
 
Considerando haver servidores municipais ocupantes de cargo de Professor, Diretor 

Escoalr e Secretário Escolar que ainda não fazem jus às férias,  
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica ao término do primeiro semestre do ano letivo de 2013, determinado o 

retorno para a Secretaria Municipal de Educação de Afuá, apenas dos Servidores Públicos Municipais 
lotados na Secretaria Municipal de Educação, ocupantes de cargo de Professor, Diretor Escolar, 
Secretário Escolar, lotados em Escolas da rede Municipal de Ensino localizadas na zona rural do 
Município de Afuá, que ainda não fazem jús ao gozo de férias, conforme relação anexa. 

 
Art. 2º. O disposto no caput do art. 1º deste Decreto vigorará até final das férias 

escolares a serem concedidas no mês de julho do ano letivo de 2013, devendo os servidores 
retornarem ao local da respectiva lotação para o início das alulas do segundo semestre do ano letivo 
em curso. 

 
Art. 3º.  O professor de cada escola recepcionará os alunos para prosseguimento do ano 

letivo de 2013, conforme determinado no calendário escolar. 
 
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 
 
Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Afuá, a 1º de abril de 2013. 
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