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PREFEITURA DE UNAII 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

	

Ofício n.° 031/2019/Gabin 
	

Unaí, 18 de fevereiro de 2019. 

Senhor Presidente, 

Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para solicitar à Vossa 
Excelência a inserção em sede de redação final de parágrafo único no artigo 3° do Projeto de Lei n° 
4 de 2019 que "Revisa a remuneração dos servidores da administração direta e indireta do Poder 
Executivo do Município de Unaí e dá outras providências", nos seguintes termos: 

	

Art. 3° 	  

Parágrafo único. Para os servidores que compõe o quadro do Unaprev, os 
efeitos financeiros desta Lei retroagem à 2 de janeiro de 2019, data da publicação e sanção da Lei 
n° 3.201 que reestrutura o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos servidores da referida 
Autarquia. 

O pedido se justifica tendo em vista solicitação do Unaprev, conforme se 
verifica no ofício 004/2018, através do qual justifica que como a sanção da Lei 3.201 que 
reestrutura o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos Servidores do Unaprev, se deu em 2 de 
janeiro de 2019, faz se necessária a inclusão deste dispositivo para que não haja prejuízos para os 
servidores, nem para a Autarquia. 

Sendo o que se apresenta para o momento, despeço-me com votos de elevada 
consideração e apreço, extensivos à seus pares. 

Atenciosamente, 
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A Sua Excelência o Senhor 
	 ,‘'ciffinítorsdotlentosi.enes  

VEREADOR CARLOS LYSIAS MOREIRA DE SOUSA 
Presidente da Câmara Municipal de Unaí(MG) 

Praça JK - Centro - Fone: (38) 3677-9610 - CEP 38610-000 - Unaí - Minas Gerais 
e-mail: gabinetepmu@prefeituraunai.mg.gov.br  - site: www.prefeituraunai.mg.gov.br  
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

	

Estado de Minas Gerais — CNPJ n.° 03.650.743/000f 	,3-51 

	

Instituído pela Lei Municipal n.° 1.794. de 30 de dezembro cie 	 t:y; 
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DIPRE Of. N° 004%2018 	
Unaí - MG 10 de janeiro de 2019. 

A sua Excelência o Senhor Prefeito 
José Gomes Branquinho 
Prefeitura de Unaí 
Praça JK, 
CEP: 38.610-000 — Unaí - MG 

Assunto: Revisão da Remuneração dos Servidores do UNAPREV — Exercício 2019. 

Com os nossos cordiais cumprimentos, dirigimo-nos à V. Exa. para solicitar que sejam 

analisados anteriormente à confecção pela Assessoria Municipal para Assuntos Legislativos e 

Administrativos do Projeto de Lei que dispõe sobre a "revisão da remuneração dos servidores da 

adr,-;, istração direta e indireta do Poder Executivo do Município de Unaí" os seguintes fatores em 

relação à esta autarquia municipal:. 

2. Precipuamente importante salientar que apesar de ter sido aprovada pela Câmara 

Municipal no ano de 2018. a Lei n°. 3.201 que reestrutura o Plano de Cargos e Carreiras do Unaprev 

fora sancionada e publicada em 02 de janeiro de 2019, com Tabela de Vencimentos 

correspondente ao exercício de 2018. 

3. Considerando que um dos escopos da reestruturação trazida pela Lei n°. 3.201, de 32 

de janeiro de 2019 é igualar a tabela de vencimentos com os constantes na Lei n°. 3.159, de 18 de 

junho de 2018 que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras da administração direta. 

4. Considerando que a exemplo da Lei n° 3.139, de 28 de fevereiro de 2018 que revisou 

a remuneração dos servidores da administração direta e indireta, cujos efeitos financeiros 

retroagirarn a data de 1° de janeiro de 2018, possa a lei referente à revisão do exercício de 2019 

retroagir a 1' de janeiro do corrente ano. 

5. Considerando também que na data de 1° de janeiro de 2019 ainda estava em vigor 

a Lei n° 2.199, de 03 de maio de 2004 e consequentemente sua Tabela de Vencimentos. 
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

Estado de Minas Gerais — CNPJ n.° 03.650.743/0001 
Instituído pela Lei Municipal n.° 1.794, de 30 de dezembro de 

Assim para manter a harmonia da remuneração dos servidores da administra 

indireta com a tabela de vencimentos da administração direta. que os efeitos ex tune da Lei que 

j!snorá sobre a revisão da remuneração dos servidores da administração direta e indireta do 

Pocif.--.r Executivo do Município de Lanai do exercício de 2019 para os servidores desta 

autarquia sejam expressamente considerados a partir do dia 03 de jaheirb-dé—de  

assim qualquer prejuízo aos mesmos. 

7. 	Ao ensejo e sempre ao inteiro dispor de Vossa Excelência, apresentamos-lhe os 

nossos protestos de estima e consideração 

MÁRCIA DE OLIVEIk_p4ATÓS LIRA 
Diretora-Presidente----Unaprev 
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