
 

 

 PORTARIA Nº. 18.979/2018 
 
DISPÕE SOBRE REDISTRIBUIÇÃO 
DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO 
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 
 

 O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no 

exercício das suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica; 

 

Considerando que o servidor público efetivo, ocupante do cargo de 

Recepcionista da Saúde, Arthur Constantino Dutra da Silva, atualmente se 

encontra lotado na Secretaria Municipal de Saúde; 

 

Considerando que a redistribuição é o deslocamento de cargo de  

provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito da administração pública, 

para outro órgão ou entidade do mesmo poder, observados o interesse da 

administração, a equivalência de vencimentos e a manutenção da 

essência das atribuições e requisitos do cargo; 

 

Considerando que de acordo com os incisos I, II, III, IV, V, VI do 

Art. 37 da Lei Federal 8.112/1990 e Art. 51, § 1º, § 2º e § 3º da Lei 

Municipal nº. 2762/2007 a redistribuição pode ocorrer e no caso deve 

ocorrer de ofício; 

 

Considerando que o Parecer da Procuradoria Jurídica foi favorável à 

redistribuição do servidor requerente, por estarem presentes todos os 

requisitos legais exigíveis a espécie; 

 

Considerando por fim, que o presente ato administrativo não ostenta 

desvio de poder, nem se apresenta descompassado de motivação e de 

finalidade, estando em conformidade com os princípios elencados no caput 

do Art. 37 da Constituição da República;  

 

Considerando a existência de autonomia financeira e administrativa 

da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. 



 

 

RESOLVE: 
 

 Art. 1º - Redistribuir o servidor Arthur Constantino Dutra da Silva, 

matrícula nº 011491, Recepcionista da Saúde, lotado na Secretaria 

Municipal de Saúde, para exercer o cargo de Agente de Atendimento ao 

Público da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 

com suas vantagens adquiridas em Lei. 

 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir de 21 de outubro de 

2018, revogando-se as disposições em contrário. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

        Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 18 de outubro de 
2018. 

 
 
 

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 
Prefeito Municipal  

 
 
 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 18 de 
outubro de 2018. 

 
 
 

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA 
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos  

 


