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LEI MUNICIPAL Nº 2012/2013 

 

 

 

"Altera dispositivos da Lei Municipal n° 

1994/2013, que 'Dispõe sobre a 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 - Os artigos 1º, 2º e 5º da Lei Municipal n° 1.994, de 11 de julho de 2013, passam 

a vigorar com a seguinte redação:  

   

"Art. 1º - Fica instituída, em caráter temporário, Bolsa-Auxílio PNAIC 

— Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, aos 

Professores da Rode Pública Municipal de Ensino, com a finalidade 

de participarem do curso de capacitação de professores 

Alfabetizados 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 aos 

Professores da  Rede Municipal do Ensino, devidamente inscritos 

no Curso do Formação de  Professores - Pacto Nacional do 

Alfabetização na Idade Certa — PNAIC, a razão de R$200,00 

(duzentos reais) mensais.  

   

...........................................................................................................”
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"Art. 5º - A Bolsa a que se refere esta Lei será concedida 

mensalmente aos  Professores Municipais.  

   

Parágrafo Único: Esta Bolsa não se integrará ao vencimento básico 

do cargo ou função, nem servirá de base de cálculo para qualquer 

tipo de vantagem ou direito na carreira do professor beneficiário 

pertencente ao quadro permanente."    

   

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 

financeiros e orçamentários a 30 de abril de 2.013. 

 

Brumadinho, 06 de novembro de 2013 

 

  

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

(Este texto não substitui o publicado em 30.10.2013) 
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