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DECRETO N° 023 DE 03 DE MARÇO DE 2022 

 

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO USO 
DE APARELHOS ELETRÔNICOS POR 
SERVIDORES E DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, E 
DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
R E S O L V E:  
 

 
O Excelentíssimo Sr. NORMANDO MENEZES DE SOUZA, Prefeito Municipal de 

Igarapé-Açu, Estado do Pará, usando de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei 
Orgânica,    

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do uso de aparelhos 
eletrônicos por servidores públicos, em horário de expediente, e; 

CONSIDERANDO, a necessidade de regulamentação do uso de aparelhos 
eletrônicos dentro das dependências da administração pública municipal; 

 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica proibido o uso de aparelhos eletrônicos, tais como telefones 
celulares, tablets e similares, por servidores públicos municipais em horário de serviço, 
dentro dos órgãos da administração pública municipal. 

§1º O uso de aparelhos eletrônicos somente será permitido em situações 
emergenciais, e em casos em que o seu uso tenha estrita relação com a atividade de 
trabalho desempenhado pelo servidor. 

§2º A utilização de telefones celulares, tablets e similares nos horários de 
intervalo dos servidores, é de sua liberalidade, não possuindo a administração pública 
municipal qualquer gerencia sobre o seu uso nesse período. 

Art. 2º. A fiscalização e monitoramento do cumprimento do uso dos aparelhos 
caberá a chefia imediata do servidor. 
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Art. 3º. A proibição estabelecida no presente Decreto, visa a aplicação e 
efetivação do que dispõe o art. 98 e art. 100 da Lei Municipal nº 462/2003 (RJU), que 
regulamenta os deveres do servidor público, bem como o zelo e dedicação em suas 
atribuições enquanto em horário de trabalho. 

Art. 4º. O servidor que não observar as disposições contidas no presente 
Decreto, estará sujeito as penalidades previstas no art. 107 e seguintes da Lei Municipal 
nº 462/2003 (RJU). 

Art. 5º. Fica autorizado o chefe de setor permitir ou não o acesso de servidores 
e/ou cidadãos, com aparelhos eletrônicos em salas restritas da administração pública. 

Parágrafo único: O disposto no caput do art. 5º diz respeito tão somente a 
salas e recintos que não se encontram habitualmente disponibilizadas ao público em geral.  

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Igarapé-Açu, aos 03 dias de março de 2022. 

 

 

 

NORMANDO MENEZES DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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