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São João Batista do Glória/MG, 17 de abril de 2020 – EDIÇÃO: 255 – ANO II – Acesso: em
www.gloria.mg.gov.br Lei nº 1531 de 13 de dezembro de 2018
PROCURADORIA
PORTARIA Nº 3.563/2020 “Dispõe sobre a nomeação de servidor em substituição para o cargo
que menciona e dá outras providências”. A Chefe do Poder Executivo do Município de São João
Batista do Glória, no uso de suas atribuições e em conformidade com o que dispõe o artigo 71,
inciso IX e XIII c/c artigo 100, inciso II, letra “a”, todos da Lei Orgânica Municipal, Considerando o
afastamento do servidor Belchior Ananias Silva, ocupante do cargo de Diretor de
Desenvolvimento Econômico, em razão do seu direito estatutário de obter férias regulamentares;
Considerando a necessidade de substituição do servidor afastado para garantir a continuidade do
serviço público relativo às funções do cargo mencionado; RESOLVE: Artigo 1º - Fica designado o
servidor José Geraldo Alves Ricarte para desempenhar as atribuições do cargo de Diretor de
Desenvolvimento Econômico, em substituição ao servidor Belchior Ananias Silva, a partir de 13
de abril de 2020. Artigo 2º - O servidor substituto assumirá cumulativamente e sem prejuízo do
cargo que ocupa, o exercício do cargo de Diretor de Desenvolvimento Econômico até o retorno do
servidor titular, devendo optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período, paga
no proporção dos dias de efetiva substituição. Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, com efeitos retroativos a 13 de abril de 2020, revogando-se as demais
disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. São João Batista do
Glória/MG, 17 de abril de 2020. APARECIDA NILVA DOS SANTOS PREFEITA MUNICIPAL
O setor responsável recebe as publicações até as 16 horas, impreterivelmente, pelo
email: diariooficialsjbg@gmail.com.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3524-0908
O diário oficial de São João Batista do Glória/MG é acessado por meio do endereço
eletrônico: http://www.gloria.mg.gov.br
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