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LEI n° 2.411 
 
 

Estendem-se aos SERVIDORES DO QUADRO 

PERMANENTE DA PREFEITURA 

MUNICIPAL os favores da Lei Estadual n° 5.140 

de 13 de Dezembro de 1.968-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

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

representantes na Câmara Municipal, aprova e, na forma do disposto no parágrafo 5° do artigo 166 da 

Constituição do Estado de Minas Gerais e parágrafo 5° do artigo 62 da Lei Complementar n° 3 de 28 

Dezembro de 1972, promulga a seguinte Lei:  
 

 

Art. 1º - Estendem-se aos Servidores do Quadro Permanente da 
Prefeitura Municipal de Uberaba, os favores da Lei Estadual n° 5.140, de 13 de Dezembro de 1968 e 

que fica fazendo parte integrante desta. 
 

§ único � Os benefícios a que se refere este artigo não extensivos aos 

funcionários da Câmara Municipal. 
 
Art. 2° - Revogadas 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.  
 

Câmara Municipal de Uberaba, aos 29 de novembro 1974. 
 

Dr. Álvaro Diniz de Deus  

Presidente 
 

Alcides Ribeiro Visinha 

Vice Presidente 
 

Daltro Batista de Paiva 

Secretário  
 
Texto da Lei n° 5.140, de 13 de Dezembro de 1968 que fica fazendo parte integrante desta, como 
dispõe o artigo 1°: 
 

LEI N° 5.140, de 13 de Dezembro de 1968 
Regulamenta o disposto no artigo 271 da Constituição do 

Estado. 
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O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes decretou e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1° - Nos termos prescritos pelo artigo 271 da Constituição do 

Estado, o tempo de serviço público prestado anteriormente a 13 (treze) de Maio de mil e novecentos 

e sessenta e sete (1967) será contado proporcionalmente, para efeito de aposentadoria em relação ao 

numero de anos de serviço a que o funcionário estava então sujeito para obtenção do beneficio.  
 
Art. 2° - Para efeito do calculo proporcional referido no artigo anterior, 

será utilizado a seguinte formula: TN _ X na qual TN representa o tempo atualmente exigido para  
       TA   TC 

aposentadoria , TA representa o tempo exigido pelo regime, X reapresenta o valor proporcional a ser 
obtido e TC representa o tempo de serviço efetivamente computado. 
 

Art. 3° - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará 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.  
 
    Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de Dezembro 

de 1968. 
 

(aa) Israel Pinheiro da Silva 
Raul Bernardo Nelson de Sena 
João Franzem de Lima 
Joaquim Ferreira Gonçalves 
Ovídio Xavier de Abreu.� 
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