
• PREFEITURA MUNICIPAL DE I ÚNA-ES 
G ABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N2 130/2020 

"RETIFICA O DECRETO N2 040/2020, REFERENT E AO TEMPO DE DURAÇÃO DA 

REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DA SANTA CASA E IÚNA" 

O Prefeito Municipal de lúna, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e, 
Considerando que por força do Decreto n2 49 de 2017, o 
Município de lúna-ES procedeu à requisição 
administrativa da Santa Casa de lúna; 
Considerando o Decreto n2 40/2020 que prorrogou a 
duração da requisição administrativa da Santa Casa de 
lúna; 
Considerando a transição governamental em nosso 
Município; 

RESOLVE: 

Art. 1 •. No artigo 1 º do Decreto 40/2020 ONDE SE LÊ: 

"Fica prorrogada por mais doze meses a duração da requisição administrativa de toda a 

estrutura tísica, de pessoal e de serviços da Santa Casa de lúna, nos termos estipulados pelo 

Decreto nº 49, de 28 de junho de 2017, e alterações posteriores ". 

LEIA-SE: 

" Fica prorrogado até o dia trinta e um (31) de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte (2020) 

a duração da requisição administrativa de toda a estrutura física, de pessoal e de serviços da Santa 

Casa de lúna, nos termos estipulados pelo Decreto nº 49, de 28 de junho de 2017, e alterações 

posteriores". 

Art. 2•. No artigo 2• do Decreto 40/2020 ONDE SE LÊ: 

"O §·2" do art. JO do Decreto no 49, de 28 de junlw de 2017, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

''Art. 1° .. . 

§ 2• Sem prejuízo da reavaliação posterior, a presente requisição administrativa vigorará por 

48 (quarenta e oito) meses. " 

LEIA-SE: 

O §22 do art. 1 º do Decreto n2 49, de 28 de junho de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação: 

" A1t. I o ... 

§ 2• Sem prejuízo da reavaliação posterior, a presente requisição administrativa vigorará até o 

dia trinta e um (31) de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte (2020)." 
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Art. 32• Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as disposições 

em contrário. 

Gabinete do Prefeito do Município de lúna, Estado do Espírito Santo, aos vinte e nove dias 

do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte (29/12/2020). 

Assinado digitalmente por 
WELITON VIRGILIO WELITON VIRG ILIO 
PEREIRA:99838125768 PEREIRA:99838125768 

Data: 2020.12.29 17:36:15 -0300 

WELITON VIRGÍLIO PEREIRA 
Prefeito Municipal 

Publ icado no saguão de entrada da 
Prefeitura Muni · ai de lúna- ES, 
às 1 7 horas do · 29/12 2020 

Rua Des. Epaminondas Amaral, 58, Centro, lúna/ES, CEP:29390-000 
Tel : (28) 3545-3140 


