
PREFEITURA MUNICIPAL DE I UNA- ES 

PORTARIA N. 0 318/2020 

"DISPONIBILIZA SERVIDOR EFETIVO PARA O JUÍZO ELEITORAL DA 18" ZONA ELEITORAL
IÚNA/ES E IBITIRAMA/ES" 

O Prefeito Municipal de lúna, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais e, 

Considerando o disposto no art. 98. inciso IV. da Lei Municipal n°. 
2.137/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais): 

Considerando as disposições da Lei Federal n° 4.737/65 (Código 
Eleitoral). da Lei Federal n° 6.999/82. que dispõe sobre a requisição 
de servidores públicos pela Justiça Eleitoral e da Resolução 20.753/00 
do Tribunal Superior Eleitoral; 

Considerando a requisição de funcionário conforme oficio n° 41 O
TER - ES. do Juízo Eleitoral da 18" Zona Eleitoral - lúna/ES e 
lbitirama/ES e o parecer jurídico exarado às fls. 08/ 11 do processo n°. 
1795/2020. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica a servidora MARIA ROSILELIA ALVES CARVALHO, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO, matrícula n°. 012939, disponibilizada ao Cartório Eleitoral da 18" Zona Eleitoral - lúna!ES e 

lbitirama/ES, para fins de cumprimento da requisição exarada pela Justiça Eleitoral e auxiliar nos trabalhos eleitorais 

da referida zona eleitoral. 

Art. 2o - Deverá o servidor responsável pelo Cartório Eleitoral da 18" Zona Eleitoral - lúna/ES e lbitirama!ES 

encaminhar para o setor de Recursos Humanos a frequência mensal da servidora disponibilizada, bem como todos os 
afastamentos e licenças. 

Parágrafo único - A frequência será encaminhada até o quinto dia útil do mês seguinte de trabalho da servidora 
disponibilizada e os afastamentos e licenças deverão ser informados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a 

ocorrência do fato gerador. 

Art. 3°- Deverá a servidora disponibilizada cumprir todos os seus deveres funcionais instituídos pelas leis municipais, 

em especial do Estatuto dos Servidores Municipais de lúna/ES, bem como cumprir com zelo e dedicação as atividades 

que serão outorgadas pelo Cartório Eleitoral da 18" Zona Eleitoral. 

Parágrafo único - Fica garantida a servidora disponibilizada os direitos e vantagens inerentes ao exercício do seu 

cargo. 

Art. 4°- Esta Portaria terá vigência até o dia 15/09/2021. 

Art. 5° A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de lúna, aos quatorze ês de setembro do ano de dois mil e vinte 
( 14/09/2020). 
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