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LEI MUNICIPAL Nº. 1974/2013 

 

"institui o Abono Especial aos Servidores 

da Câmara Municipal de Brumadinho e dá 

outras providências". 

 

O povo de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica a Câmara Municipal de Brumadinho autorizada a conceder abono especial 

de aniversário aos servidores públicos de seu Quadro de Pessoal. 

 

Art. 2º - O abono instituído nos termos do artigo anterior, será concedido no mês de 

aniversário do servidor, em valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor nominal 

e crédito através do Cartão Alimentação, instituído pela Lei Municipal 1.728/2009. 

 

Parágrafo Único: O abono a que se refere o caput deste artigo não será incorporado aos 

vencimentos dos servidores, bem como sobre ele não incidirá nenhum desconto nem 

servirá o mesmo de base para qualquer contribuição. 

 

Art..3º - A concessão do benefício instituído através da presente Resolução fica 

estritamente vinculada ao mês de aniversário dos servidores, sendo vedada sua 

concessão em outras datas, sem prévia autorização legislativa. 

 

Art. 4º - o abono ora instituído tem corno requisito essencial para a sua. Concessão a 

observância de disponibilidades financeira e orçamentária, que necessariamente deverão 

ser atestadas pelos serviços de contabilidade e controladoria interna, a cada concessão. 

  

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão a conta de 

dotações próprias consignadas no Orçamento em execução, autorizada a suplementação, 

se necessário. 
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Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de 

sua publicação, com efeitos retroativos a 1º janeiro de 2013. 

 

Brumadinho, em 21 de março de 2013 

 

 

 

 

Vereadora Renata Mariliam Parreiras e Soares 

PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

 

 

(Este texto não substitui o publicado dia 21.03.2013) 
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