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LEI Nº 3011 DE 18 DE MARÇO DE 2005 
 
 
 
Altera o §4º, do art. 102, da Lei Municipal nº 2471, de 
24 de fevereiro de 2000, que dispõe sobre o Estatuto 
dos Servidores Municipais de Boa Esperança 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 §4º, do art. 102, da Lei Municipal nº 2471, de 

24/02/2000, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Municipais de Boa Esperança, da 
administração direta e indireta, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação: 

 
“§ 4º - A gratificação de natal será paga em 02 (duas) parcelas, a 

primeira no mês correspondente ao aniversário do servidor e a segunda até o dia 20 
(vinte) do mês de dezembro de cada ano, a critério do Executivo e Legislativo Municipal, 
dentro de seu respectivo âmbito administrativo.” 

 
Art. 2º - Todos os descontos incidentes sobre a remuneração relativa a 

gratificação natalina, serão descontados, na íntegra, na parcela a ser paga no mês de 
dezembro. 

 
Art. 3º - O servidores cujos respectivos aniversários transcorreram nos meses 

anteriores a data da publicação desta Lei, a contar de 01 de janeiro de 2005, farão jus ao 
pagamento integral da gratificação de natal, no mês de dezembro de 2005. 

 
Art. 4º - Permanecem inalterados os demais dispositivos da Lei 2471/2000, 

ficando a esta remetida a alteração prevista nesta Lei. 
 
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de Boa Esperança, 18 de março de 2005. 
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