
PORTARIA N.º 2.228, DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

Designa  servidora  que  menciona  para  o
exercício de função de confiança que especifica.

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE,  Estado de
Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas
pelos artigos 76, inciso XII e 120, inciso II, alínea “e”, da Lei Orgânica do Município c/c o
disposto na Lei Complementar n.º 32, de 2 de dezembro de 2015, na Lei n.º 500, de 21 de
junho de 2016  e  no Decreto n.° 2.535, de 29 de março de 2019 (Regimento Interno da
Prefeitura de Cabeceira Grande – Ricab), e

CONSIDERANDO  as  manifestações  assentadas  nos  Processos
Administrativos ns.º 130.772/2020 e 130.773/2020, e considerando que o ato de designação
em questão  não  implica  aumento  de  despesa  com pessoal,  não  estando  abrangido  pela
vedação de que trata o artigo 8º da Lei Complementar Federal n.º 173, de 27 de março de
2020,  tratando-se  de  reposição,  bem  como  não  se  afigurando  parcelas  a  serem
implementadas  em  períodos  posteriores  ao  final  do  mandato  do  titular  de  Poder,  não
incidindo-se a vedação prevista no inciso III do artigo 21 da Lei Complementar Federal n.º
101, de 4 de maio de 2000, sopesada a dispensa da função de confiança determinada pela
Portaria  n.° 2.223,  de 14 de agosto de 2020,  qualificando-se como mera substituição e,
ainda,  de  se  evitar  a  contratação  de  nova  profissional  Técnica  em  Enfermagem  para
substituir a servidora licenciada por meio da precitada portaria,

RESOLVE:

Art. 1º Designar, a partir de 15 de agosto de 2020, a servidora Priscilla Costa
Pires  Ribeiro,  inscrita  na  Matrícula  Funcional  sob  o  n.º  02926-5,  ocupante  do
cargo/especialidade de provimento efetivo de Assistente em Saúde Pública – Técnico em
Enfermagem,  Classe  1,  para  o  exercício  da  função de  confiança  de  Suporte  em Saúde
Pública  e  em  Enfermagem,  no  âmbito  da  Secretaria  Municipal  da  Saúde,  à  qual  fica
concedida  gratificação  de  60%  (sessenta  por  cento),  incidente  sobre  o  respectivo
vencimento-base, nos termos do disposto no artigo 35 da Lei n.º 500, de 2016.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os
seus efeitos a 15 de agosto de 2020.

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



(Fls. 2 da Portaria n.° 2.228, de 14/8/2020)

Cabeceira Grande, 14 de agosto de 2020; 24º da Instalação do Município.
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