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PORTARIA N° 012/2018/SMECE/MT. 

 

Dispõe sobre o direito à concessão de folgas compensatórias aos 

servidores que prestaram serviços à Justiça Eleitoral que integram 

o quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação, Cultura 

e Esporte, e dá outras providências. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas por lei em conformidade com o disposto no artigo 

100, da Lei Orgânica do Município de Nova Monte Verde e com base nos princípios da 

Gestão Democrática emanados da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998 e 

com fulcro na Lei Municipal N.º 627/2013; 

Considerando o art. 98 da Lei nº 9.504/1997, “os eleitores nomeados para compor as 

Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão 

dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo do 

salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação”. Trata-

se de prestação de serviço com múnus público. A mesma regra encontra-se positivada no art. 

15 da Lei nº 8.868/1994; 

Considerando a Resolução nº 22.747/2008, na qual especifica que o direito ao gozo 

em dobro pelos dias trabalhados alcança instituições públicas e privadas, abrange quaisquer 

eventos que a Justiça Eleitoral repute necessários à realização do pleito, determina que os dias 

de compensação pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral não podem ser convertidos em 

retribuição pecuniária, bem como prevê que a concessão do benefício previsto no art. 98 da 

Lei nº 9.504/1997 será adequada à respectiva jornada do beneficiário, inclusive daquele que 

labora em regime de plantão, não podendo ser considerados para este fim os dias não 

trabalhados em decorrência da escala de trabalho; 

Considerando a prerrogativa do Conselho Nacional de Justiça que no caso do 

servidor público, poderá a Administração, no uso do seu poder discricionário, estabelecer a 

forma como se dará a fruição dos dias de dispensa, de acordo com a sua conveniência e 

oportunidade, não podendo restringir o número de dias de folga, que, conforme a legislação 

eleitoral deverá ser concedida em dobro; 

Considerando a necessidade de disciplinar os procedimentos relativos à concessão das 

folgas compensatórias dos servidores que prestaram serviços à Justiça Eleitoral neste ano de 

2018. 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º Regulamentar os procedimentos relativos à concessão das folgas 

compensatórias dos servidores das unidades escolares que prestaram serviços à Justiça 

Eleitoral que integram o quadro de pessoal desta Secretaria Municipal de Educação, Cultura 
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e Esporte. 

 

Art. 2º O usufruto das folgas compensatórias de todos os servidores das unidades 

escolares que prestaram serviços à Justiça Eleitoral, serão concedidas apenas entre o período 

de 13 a 20 de dezembro de 2018 de acordo com as convocações do cartório eleitoral  para 

cada servidor.    

 

Art. 3º  Procedendo de acordo com as necessidades administrativas não será concedido 

aos servidores das unidades escolares outro período para concessão das folgas 

compensatórias.  

 

Art. 4º Os casos omissos nesta portaria serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Esporte.  

 

Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e fixação revogando-

se as disposições contrárias. 

 

 

 

Nova Monte Verde, 05 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Elcio Leandro Aparecido 

Secretario Mun. De Educação, Cultura e Esporte 

Decreto nº 004/2017 
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