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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO Nº. 004, DE 16 DE JANEIRO DE 2017

 
REGULAMENTA O USO DE TELEFONE
CELULAR E CONGÊNERE NAS REPARTIÇÕES
PÚBLICAS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
SOLEDADE, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas
pela Lei Orgânica do Município, bem como o disposto nos art. 146 e
art. 147 da Lei Complementar nº. 003/2002 e,
 
CONSIDERANDO que o horário de expediente é exclusivo para o
desempenho das funções públicas e prestação de serviços à
comunidade;
 
CONSIDERANDO a verificação da utilização desmedida de
aparelhos eletrônicos durante o horário de expediente, o que atrapalha
e muito o andamento dos serviços públicos;
 
CONSIDERANDO que o regramento da Lei é muito mais amplo que
a vontade pessoal do administrador, por possuir cunho de moralidade
pública, direcionado a todos os administradores da coisa pública,
independentemente de sujeitarem-se ou não aos imperativos da Lei e
que a administração em qualquer de suas esferas obedecerá, dentre
outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, segurança jurídica,
interesse público, impessoalidade, publicidade e eficiência, ex vi do
art. 37 da Lex Mater;
 
DECRETA:
 
Art. 1º. Fica proibido, nas repartições públicas municipais, durante o
horário de expediente e serviço, o uso de aparelho celular, tablet,
smartphone e congêneres por servidores públicos municipais, para fins
de acesso a redes sociais e sites de relacionamento.
 
Parágrafo Único. A desobediência ao contido no caput deste artigo
acarretará a adoção de medidas previstas na Lei Complementar nº.
003/2002, de 12 de junho de 2002 (Estatuto dos Servidores Públicos
de Soledade).
 
Art. 2º. Caberá à Secretaria de Administração, Fazenda e
Planejamento:
 
I - adotar medidas que visem à conscientização dos servidores sobre a
interferência do telefone celular e congêneres em horário de serviço,
para fins de acesso em redes sociais e sites de relacionamento;
 
II - garantir que os servidores tenham conhecimento da proibição e
das penalidades que poderão receber com a desobediência deste
Decreto.
 
Art. 3º. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de
Administração, Fazenda e Planejamento.
 
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
 
Soledade, Paraíba, 16 de janeiro de 2017.
 
GERALDO MOURA RAMOS
Prefeito Constitucional
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