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LEI Nº 2480 DE 13 DE MARÇO DE 2000 
 
 

Altera  os Arts.27,28, inciso IV, do Art.48 e o  
inciso   I,   do   §2º,  do Art.83, da Lei  Municipal   
nº2.471,  de 24.02.2000 (Estatuto dos 
Servidores Públicos de Boa Esperança/MG). 

 
 

O Povo do Município de Boa Esperança, por seus representantes, 
aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art.1º - Os arts.27,28, inciso IV, do art.48, e o inciso I, do §2º, do art.83, 

da Lei Municipal nº2.471, de 24 de fevereiro de 2000, passam a vigorar com as seguintes 
alterações: 

 
Art.27 - Promoção (progressão), é a passagem do servidor estável 

ao nível imediatamente superior àquele em que se encontra posicionado, dentro da 
mesma carreira, observado o limite de 60% (sessenta por cento) em gastos com 
pessoal, estabelecido em Lei complementar Federal. 

 
Art.28 - A cada 02 (dois) anos de exercício em cargo efetivo, o 

servidor estável adquire o direito de compor a lista de promoção (progressão) na 
carreira, ficando sua evolução sujeita ao implemento da avaliação funcional, 
conforme critérios estabelecidos em lei regulamentadora. 

 
Art. 48 - ...................................................................................................... 
 
IV - exercício de cargo em comissão, ocupado por servidor não 

efetivo, em Órgão ou Entidade Federal, Estadual ou Municipal; 
 
Art.83 - ....................................................................................................... 
 
§2º - ........................................................................................................... 
 
I - ao servidor público efetivo que, no exercício de cargo de 

provimento em comissão, ou em função gratificada, dele for afastado sem ser a 
pedido ou por penalidade, ou se aposentar, fica assegurado o direito de continuar 
percebendo a remuneração do cargo, desde que o seu exercício compreenda 
período igual ou superior a 10 (dez) anos, consecutivos ou não. 
 

Art.2º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
todos seus efeitos estatutários à 24 de fevereiro de 2000. 
 

Prefeitura Municipal de Boa Esperança, 13 de março de 2000. 
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