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PORTARIA N.º 117/2015 – PMA – GAB, de 10 de março de 2015 
  

Coloca servidor municipal à disposição do 

Tribunal Regional Eleitoral do Estado do 

Pará na 16ª Zona Eleitoral, Município de 
Afuá, e dá outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Afuá–PA, em exercício, utilizando-se das atribuições 

legais que lhe são conferidas pelo Art. 86, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Afuá, e 

 

Considerando a necessidade de apoiar a Justiça Eleitoral na prestação dos serviços 
a serem ofertados aos eleitores vinculados à 16ª Zona Eleitoral, no Município de  Afuá-PA, e 

 

Considerando a necessidade relevante de cooperar com a realização da biometria e 

na manutenção do pleno funcionamento das atividades eleitorais no Município de Afuá, 

conforme pactuado entre as partes,  
 

R E S O L V E: 

 

Art. 1.º Colocar à disposição do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará na 

16ª Zona Eleitoral, em  Afuá-PA, com ônus para o Município de Afuá, o servidor ELBERT 

RAYMOND FERREL JÚNIOR, concursado, ocupante do cargo de Mensageiro, em cumprimento 
de período de estágio probatório, para exercer as atribuições do cargo no Cartório da 16ª Zona 

Eleitoral, em Afuá, com ônus para o Município de Afuá-PA. 

 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo é por prazo determinado de 180 

(cento e oitenta) dias, e poderá ser prorrogado desde que comunicado pela Justiça Eleitoral 
com antecedência de 30 (trinta) dias pela necessidade de cooperar na manutenção dos serviços 

disponibilizados pela Justiça Eleitoral na 16ª Zona Eleitoral, na Comarca de Afuá-PA., 

especialmente no recadastramento eleitoral biométrico a ser efetuado no âmbito do Município. 

 

Art. 2.º Fica o referida servidor a partir desta data designada a cumprir sua jornada 

diária de trabalho no Cartório da 16ª Zona Eleitoral, localizado no Fórum “Juiz Germano 
Bentes Guerreiro”, na Cidade de Afuá, podendo vir a desempenhar suas atribuições em 

qualquer outra parte do Município de Afuá, a critério do Juiz da 16ª Zona Eleitoral. 

  

Parágrafo único. O horário do expediente diário do servidor será determinado pelo 

Juiz da 16ª Zona Eleitoral, de acordo com as necessidades surgidas à época.  
 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo 

a 02 de março de 2015.  

 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Afuá – PA, em 10 de março de 2015. 
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