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LEI N° 2.068 DE 01 DE JULHO DE 2014 

 

"Acrescenta e altera dispositivos da Lei Municipal 

1.777/2010 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. 1° - Fica a Lei 1777, de 2010, acrescida do art. 33-A, com a seguinte redação: 

“Art. 33-A – A vinculação ao Quadro da Administração Geral assegura a 

percepção de vencimento específico da administração, o direito às progressões 

horizontal e vertical, a contagem de tempo de serviço para adicionais e outras 

vantagens previstas nesta Lei, situação que não se altera para o exercício de 

mandato sindical ou exercício de cargo em comissão, no âmbito da 

administração do município de Brumadinho ou ainda no benefício da 

autorização especial, ou quando o servidor estiver em processo de readaptação, 

depois de haver passado por programa de reabilitação em função de 

afastamento pela Previdência Social, nos termos da legislação do Regime Geral 

de Previdência adotado pelo Município.” 

 

Art. 2º - O art. 84 da Lei 1777, de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 84 – A vinculação ao Quadro do Magistério assegura a percepção de 

vencimento específico do magistério, o direito às progressões horizontal e 

vertical, a contagem de tempo de serviço para adicionais de magistério e outras 

vantagens previstas nesta Lei, situação que não se altera para o exercício de 

mandato sindical ou exercício de cargo em comissão, no âmbito da 

administração do município de Brumadinho ou ainda no benefício da 

autorização especial, ou quando o servidor estiver em processo de readaptação, 

depois de haver passado por programa de reabilitação em função de 

afastamento pela Previdência Social, nos termos da legislação do Regime Geral 

de Previdência adotado pelo Município.” 
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Art. 3º - O art. 115 da Lei 1777, de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 115 - A vinculação dos profissionais em saúde assegura a percepção de 

vencimento específico de saúde, o direito às progressões horizontal e promoção 

vertical e vantagens previstas nesta Lei, situação que não se altera para o 

exercício de mandato sindical ou exercício de cargo em comissão, no âmbito da 

administração do município de Brumadinho ou ainda no benefício da 

autorização especial, ou quando o servidor estiver em processo de readaptação, 

depois de haver passado por programa de reabilitação em função de 

afastamento pela Previdência Social, nos termos da legislação do Regime Geral 

de Previdência adotado pelo Município.” 

 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Brumadinho, em 01 de julho de 2014. 

 

 

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

(Este texto não substitui o publicado no DOM em 01.07.2014) 

http://www.brumadinho.mg.gov.br/

