
DECRETO N° 7.606, DE 22 DE AGOSTO DE 2017

"DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO
DA SUBSTITUIÇÃO PREVISTA NO
ARTIGO 48, DA LEI MUNICIPAL A/°
2.590, DE 01/08/2017, ALÉM DE DAR
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA, ESTADO DE MINAS
GERAIS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do que
estabelece o artigo 48, da Lei Municipal n° 2.590, de 01/08/2017;

DECRETA:

Art. 1°- Fica regulamentado, nos termos deste Decreto, o artigo 48, da
Lei Municipal n° 2.590, de 01/08/2017, no tocante à substituição que
corresponde ao exercício temporário por parte de outro servidor, de
cargo em comissão ou de função de confiança, nos casos de
impedimento legal ou afastamento do titular.

§1°- A substituição dependerá de pedido por parte do Secretário
Municipal competente e da edição de Portaria concessiva por parte do
Secretário Municipal de Administração.

§2°- Visando o resguardo do interesse público, a substituição dar-se-á
para o exercício temporário de cargo em comissão ou função de
confiança cuja complexidade de suas atribuições e a necessidade de sua
continuidade a justifique.

§3°- Considera-se atendido o interesse público quanto à substituição do
exercício temporário de cargo em comissão ou função de confiança do
nível de Assessor IV e equivalente até o Secretário Municipal e
equivalente.

§4°. Não será permitida a substituição quando os cargos dos servidores
substituído e substituto pertencerem à Secretaria Municipal diferente,
excetuado o servidor cujo cargo foi colocado à disposição ou
redistribuído na forma da lei.

Pça. Berniirdinnde Lima, 80 - Centro - Nova Lima/M G - 34000-000 - (031)3541-4357 -3541-4334



de Novo Limo

Art. 2°- Nos termos do parágrafo segundo, do artigo 48, da Lei
Municipal n° 2.590, de 01/08/2017, o servidor substituto fará jus à
remuneração do cargo em comissão ou da função de confiança, paga na
proporção dos dias de efetiva substituição, desde que seja superior a
quinze dias.

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos ao dia 01/08/2017.

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