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LEI MUNICIPAL Nº 1.994/2013 

 

"Dispõe sobre concessão de Bolsa-Auxílio 

PNAIC a Professores do Quadro 

Permanente de Pessoal e dá outras 

providências". 

 

O povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica instituída, em caráter temporário, Bolsa-Auxílio PNAIC - Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa, aos Professores do Quadro Permanente de Pessoal, com 

a finalidade de participarern do curso de capacitação de Professores Alfabetizadores que 

atuam no 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental, seguindo orientação do Ministério da 

Educação. 

 

Art. 2º - A Bolsa de que trata esta Lei será concedida a Professores do Quadro 

Permanente de Pessoal, devidamente inscritos no curso de formação de Professores - 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, a razão de R$200,00 

(duzentos Reais) mensais. 

 

Art. 3º - A retribuição pecuniária a que dispõe a presente Lei será concedida mensalmente, 

sendo restrita ao período de duração do curso de formação, com prazo previsto de 2 (dois) 

anos e início em 30 (trinta) de abril do corrente Exercício. 

 

Art. 4º - A concessão do benefício será condicionada a frequência mensal igual ou superior 

a 75% (setenta e cinco por cento) de participação as atividades do curso e aproveitamento 

satisfatório, conforme critérios avaliativos estabelecidos pelo Ministério da Educação - 

MEC. 
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Art. 5º - A Bolsa a que se refere esta Lei será concedida mensalmente aos servidores, não 

se integrando aos vencimentos, nem servirá de base de cálculo para qualquer tipo de 

vantagem ou direito na carreira. 

 

Art. 6º - Para fazer face as despesas decorrentes da presente Lei, fica aberto crédito 

especial ao Orçamento em execução, na forma que segue: 

02. Executivo 

005. Secretaria Municipal de Educação 

001. Secretaria Municipal de Educação 

12.361.0012.2026 - Aperfeiçoamento do Pessoal Docente e demais profissionais da 

educação. 

3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas ..... R$1 1.200,00 

 

Art. 7º - Como fonte de recursos para abertura de crédito constante do artigo anterior, fica 

reduzida a seguinte dotação orçamentária: 

 

02.05.01-12.365.0013.1014-4.4.90.52.00 ...................................... R$1 1.200,00 

 

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 

financeiros e orçamentários a 30 de abril de 2.013. 

  

Brumadinho, em 11 de julho de 2013. 

  

 

 

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

  

 

(Este texto não substitui o publicado dia 11.07.2013) 
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