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LEI COMPLEMENTAR Nº 86 DE 01 DE JULHO DE 2014 

 

“Acrescenta e altera dispositivos da Lei 

Complementar Municipal 039/2004 e dá outras 

providencias” 

 

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

nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art.1º - O art. 13 da Lei Complementar Municipal nº 39/2004, fica acrescido e alterado nos dispositivos 

que menciona e na forma que segue: 

“Art. 13 – Readaptação é o cometimento ao servidor de encargo compatível 

com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, 

verificada em perícia médica oficial e específica de acordo com o regime 

previdenciário municipal. 

(...) 

§ 2º- A readaptação não caracteriza-se como provimento em outro cargo 

público nem implicará em acréscimo, perda remuneratória ou perda de 

lotação, ficando garantido ao servidor o cumprimento de suas tarefas 

referentes ao seu processo de readaptação no seu local de lotação. 

§ 3º - O servidor poderá fazer sua readaptação em órgão diverso daquele que 

estiver lotado, mediante prévio acordo com a Administração, sem que isso 

implique perda de lotação, acréscimo ou perda remuneratória.” 

Art. 2º - O inciso II do art. 267 da Lei Complementar 39/2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 267... 

II- De ofício, por conveniência do sistema, em casos de readaptação, 

respeitado o que dispõem o § 2º do art. 13 e o art.270 desta Lei.” 

Art.3º- O artigo 267 da Lei Complementar 39/2004, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV: 

I- .............................. 

II- .............................. 

III- .............................. 

IV- Em caso de readaptação, respeitado o que dispõem o § 2º do art.13 e o 

art. 270 desta Lei. 

Art. 4º - O art.270 da Lei Complementar 39/2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art.270 – Não perde a lotação o servidor em processo de readaptação depois 

de observados os procedimentos relativos à reabilitação profissional, 

previstos no regime de previdência adotado pelo Município, em relação ao 

motivo de readaptação; o servidor beneficiado por autorização especial ou no 

exercício dos cargos de Diretor e Coordenador de Escola, ou em virtude de 

qualquer afastamento para o exercício de mandato parlamentar e sindical e 

ainda aquele que requisitado para a área educacional do Estado, da União ou 

de outro Município, for cedido para a administração.  

 

Parágrafo Único: As novas tarefas referentes ao seu processo de readaptação 

serão executadas no seu local de lotação.”  

Art. 5º - O inciso III do art.271 da Lei Complementar 39/2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“ Art.271... 

(...) 

III- Afastamento nos termos do art. 133, por período superior a 2 (dois) anos.” 

 

Art. 6º - 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 em 01.07.2014) 

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

