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LEI MUNICIPAL Nº 1.981/2013 

   

   

Altera dispositivos das Leis Municipais n° 

1.763/2009 e 1.777/2010 e dá outras 

providencias.  

   

   

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

do Município, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:  

   

Art. 1º - A Lei Municipal n° 1.777/2010, de 03/02/2010, que "Dispõe sobre a organização 

dos Planos Setoriais de Carreiras, PCCVS - AG - Administração Geral, PCCVS - E - 

Educação e PCCVS - SUS - Saúde e dá outras providências" e suas alterações, fica 

acrescida e alterada nos dispositivos que menciona e na forma a seguir:  

 

"Art. 128. O valor da U.P. V. de que trata o caput do artigo anterior é de R$ 23,00 (vinte e 

três reais), que será reajustado  anualmente, no mesmo índice e data, para todos os 

servidores públicos municipais."  

   

Art. 20 - Ficam alterados os anexos I - "A", "B" e "C", II - "A", "B" e "C" e III da Lei 

Municipal n° 1.777/2010, que passam a viger na forma desta Lei.  

   

Parágrafo Único: Nos valores constantes dos anexos mencionados no Caput deste artigo, 

está incluído o percentual da revisão geral anual dos servidores para o exercício 

financeiro de 2.013.  

 

Art. 3º - O artigo 47 da Lei Municipal n° 1.763/2009, passa a viger com a seguinte redação: 

 

"Art. 47 - O valor do modulo LLP. V., que trata o caput do artigo anterior é de R$23,00 

(vinte e três Reais, na data da publicação desta Lei, o qual será revisto anualmente, 
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através de lei, e em mesmo índice e data em que o forem de forma geral, os dos demais 

servidores municipais." 

 

Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei correrão a conta de dotações próprias 

consignadas no orçamento em execução, permitida a abertura de créditos suplementares 

até o limite necessário a realização das despesas. 

 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros 

retroativos a 1º de abril de 2013. 

 

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Brumadinho, em 23 de abril de 2013. 

 

  

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

(Este texto não substitui o publicado dia 23.04.2013) 
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