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LEI Nº 3070 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2005. 
 
 
 

Altera o art. 83, da Lei nº 2471, de 24 de fevereiro de 
2000 e dá outras providências. 

 

 

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

 

Art. 1º - Fica alterado o art. 83 da Lei Municipal 2.471, de 24 de fevereiro de 
2000, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Boa Esperança, 
passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 83 – Remuneração, para efeitos desta lei, é o vencimento acrescido 

das gratificações inerentes ao exercício do cargo. 
 

§ 1º - Ao atual ocupante de cargo de provimento, em comissão, em 
órgão da Administração Direta e Indireta, que venha a ser extinto ou transformado por 
decorrência da limitação de gastos com pessoal, de acordo com Lei Complementar 
Federal, fica assegurado o direito à percepção da remuneração do cargo que estiver 
exercendo na data da extinção ou da transformação. 

 
§ 2º - Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não 

serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.” 
 

Art. 2º - Os dispositivos alterados nesta Lei, ficam remetidos à Lei Municipal 
nº 2471, de 24 de fevereiro de 2000. 

 
Art. 3º - Permanecem inalterados os demais dispositivos da Lei Municipal nº 

2471, de 24 de fevereiro de 2000. 
 
Art. 4º - Revogam-se as disposições da lei nº 2480 de 13 de março de 2000, 

pertinentes ao art. 83 da lei 2.471, de 24 de fevereiro de 2000. 
 
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo todos 

seus efeitos estatutários a 01 de janeiro de 2005. 
 
Prefeitura Municipal de Boa Esperança, 01 de dezembro de 2005. 
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