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LEI n° 2.282 
 
 

Acrescenta inciso ao artigo 77° da Lei Municipal 

n° 2.140, de 26 de julho de 1.971, que dispõe 

sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos da 

Prefeitura de Uberaba -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

 
O povo do Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais, por seus 

representantes na Câmara Municipal, decreta e eu, Prefeito, em seu nome, sanciono a seguinte Lei.  
 

 

Art. 1º - Ao artigo 77° da Lei Municipal n° 2.140, de 26 de julho de 

1.971, acrescenta-se, além dos existentes, mais o seguinte inciso: 
 

�Art. 77º - ......................................................................................... 
 
XIV � O tempo que o funcionário esteve afastado em licença para 

tratamento de própria saúde, provada a necessidade por atestado médico�. 
 

Art. 2° - Fica o Prefeito autorizado a determinar o restabelecimento do 
tempo de todos os funcionários que, afastados dos serviços para tratamento de saúde, tiveram os dias 

cortados, até esta data. 
 
Art. 3º - Revogados as disposições em contrario, entrará esta Lei em 

vigor, na data de sua publicação. 
 

 
Mandamos, portanto, a todas as autoridades a que o conhecimento e 

execução da presente Lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 

contém.  
 

Prefeitura Municipal de Uberaba, aos 30 de abril de 1973. 
 

Hugo Rodrigues da Cunha  

Prefeito Municipal 
 

Helio Rui Prais  

Secretário de Administração e Interino da Fazenda 
 

Dr. Edward Araújo  

Secretário da Viação e Obras Públicas 
 

Zilma Terezinha Bugiato Faria  

Secretária de Educação, Saúde e Assistência  
 

Dr. João Fatureto Junior  

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.camarauberaba.mg.gov.br/
http://www.camarauberaba.mg.gov.br
mailto:camarauberaba@camarauberaba.mg.gov.br
http://www.pdfmachine.com?cl


 
Câmara Municipal de Uberaba 

Progresso em todas as direções. 
(cont. da Lei n.º 2.282 � fls.2) 

Praça Rui Barbosa, 250 � Centro � PABX: (34)3318-1700 � FAX: (34)3318-1755 � CEP 38010-240 
www.camarauberaba.mg.gov.br � camarauberaba@camarauberaba.mg.gov.br 

 

Secretário de Promoção Social e Turismo  
 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.camarauberaba.mg.gov.br/
http://www.camarauberaba.mg.gov.br
mailto:camarauberaba@camarauberaba.mg.gov.br
http://www.pdfmachine.com?cl

