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DECRETO N. 1.041, DE 03 DE OUTUBRO DE  2017. 
 

Regulamenta o uso de celulares por servidores 
público em horário de expediente e por alunos 
durante as aulas. 

 
A Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais em 

especial; 
Considerando a tecnologia é essencial para o bom desenvolvimento dos serviços público, bem 

como, meio eficaz de comunicação; 
Considerando que os aparelhos celulares, tablet, smartphone e congêneres são instrumentos 

altamente difundido no cotidiano do cidadão comum; 
Considerando que está havendo um uso indiscriminado dos referidos aparelhos, o que leva estas 

tecnologias a interferir de forma prejudicial na vida laboral do servidor público e na vida estudantil do 
aluno; 

Considerando que a Administração Pública Municipal, como gestora de seus respectivos serviços e 
da educação da rede pública municipal, necessita disciplinar o uso saudável dos aparelhos celulares, 
tablet, smartphone e congêneres. 

DECRETA  
 

Art. 1º - Fica vedado aos servidores públicos, durante o horário de expediente e serviço, e aos 
alunos da rede pública de ensino, durante o horário escolar, enquanto o professor tiver ministrando a 
aula, o uso de aparelho celular, tablet, smartphone e congêneres para fins de acesso a rede social, 
aplicativos e sites de relacionamento, bem como, o uso recreativo do aparelho. 

Parágrafo único – O Chefe imediato do servidor e o professor do Aluno poderá autorizar o uso 
de aparelho celular para ligações ou para troca de mensagens, de forma esporádica e devidamente 
justificado pelo Servidor e/ou Aluno. 

 
Art. 2º - A inobservância do disposto neste Decreto sujeitará o Servidor Público às sansões 

administrativas disciplinares, seguindo o devido processo legal, na forma prevista em lei. 
 
Art. 3º - A Secretaria Municipal de Educação poderá regulamentar o presente Decreto, 

adotando as medidas que julgar necessárias, com o objetivo de conscientizar a comunidade escolar 
sobre a interferência das referidas tecnologias no aprendizado do aluno, bem como, seu uso disciplinar.  

 
Art. 4º - Este Decreto entra’ em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha, 
 
Estado do Paraná, em 03 de outubro de 2017. 
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