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DECRETO n.º012/2013-GAB/PMA, de 02 de janeiro de 2013 
 

Dispõe sobre cumprimento de expediente 
interno no Gabinete do Prefeito Municipal 
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, 
 
Considerando a necessidade de dar continuidade a conclusão do processo de 

transição; 
Considerando a necessidade de realizar reuniões com os Secretários Municipais 

da atual Gestão, com o ex-Secretários Municipal; 
Considerando a necessidade de empreender visita “in loco” às Secretarias 

Municipais e demais Órgãos vinculados à Prefeitura Municipal de Afuá,  
 
DECRETA:  
 
Art. 1º. Fica decretado suspenso o atendimento do Prefeito Municipal em seu 

gabinete, no período de 02 (dois) de janeiro de 2013 a 04 de fevereiro de 2013, a fim de que 
se conclua o processo de transição, realize reuniões com a equipe de governo, secretários 
municipais, e também visite as secretarias municipais e demais órgãos vinculados ao 
Município de Afuá. 

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

Municipal recomenda a cada repartição a executar as tarefas visando à implementação do 
seu governo, com objetivo de almejar resultado satisfatório na aferição do princípio da 
eficiência, constante na legislação pertinente, especialmente na Constituição Federal. 

 
Art. 3º. O disposto no artigo primeiro deste Decreto se aplica exclusivamente ao 

atendimento do Prefeito ao público, em seu gabinete, cabendo às demais Repartições 
Públicas Municipais, funcionarem em seu horário normal de expediente, com todo o aparato 
funcional, material e logístico, para efetuarem todos os atendimentos dos serviços e 
atividades que são de obrigação do Poder Público Municipal ofertá-los, ao público. 

  
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 02 de janeiro de 2013 
 
 
 

ELIUDO DOS SANTOS PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Afuá 

  

PUBLICADO 
EM 02/01/2013 

 
KEILA ROSA GONÇALVES 
Auxiliar Administrativo – DRH 
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