
LEI COMPLEMENTAR N.º 3.269, DE 9 DE ABRIL DE 2012 

Altera a Lei Complementar n.º 3219, de 30 de 

dezembro de 2011, que modifica a Lei 

Complementar n. 0 3159, de 9 de dezembro de 

2010. 

A Câmara Municipal de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art.1 º O art. 3° da Lei Complementar nº 3.219, de 30 de dezembro de 201 1, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3º Esta Lei entra em vigor em 9 de abril de 2012." (nr) 

Art. 2º Fica revogado o art. 2° e seus parágrafos da Lei Complementar n.º 3.219, 

de 30 de dezembro de 2011. 

Art. 3° O inciso I, do parágrafo 4° do art. 63, da Lei Complementar n.º 3.159, de 

09 de dezembro de 2010, alterado pelo art. !ºda Lei Complementar n.º 3.219, de 30 de dezembro 

de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação: 

§ 4º 

"I- O auxílio fardamento será concedido, anualmente, a pago preferencialmente no 

mês de junho, no valor pecuniário correspondente a R$660,00(seiscentos e sessenta reais)." (nr) 

Art. 4° 
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Altera a Lei Complementad1° 3219, de 30 de dezembro de 

2011, que modifica a. Lei Complementar n° 3159, de 9 de 

· dezembro.de 2010 . 

. A Câmara Municipal de. Santa Luzia, Estado .de Minas .Gerais, no uso de suas 

·atribuições. legais,.aprova a seguinte Lei: 

Art.1° Q art. 3º da Lei Complémentar nº 3219, de 30 de dezembro de . 
' 2011, passa a vigorarcom a seguinte redação: . . . . / 

"Art. 30 Esta Lei entra em vigor em·9 de abril de 2012." (nr) . 
\ ·-·. 

Art. 2° Fica revogado o ~rt.2° e·seus p9rágrafos da L~i Complemer;itar nº 

3.219,de 30 de Dezembro.de 2011. " 
• ' ! •. 

Art. 3° " _O inci~o I, do parágrafo 40 do art63 da Lei Comple~entar nº 

3.159, de 09 de dezembro de 2010, alterado pelo art.lº da Lei Complementar nº 3.219, 

de 30 de deze;,,bro de 20Íl, passa a vigorar com a seguinte redação:· 

§ 40 

k xílio fardamento será concedido anuaÍrnente, a ser pago 

. mês de junh0, no valor pecuniário 

corr sponciente a R 660,00 reais. 
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Art. 40 .Esta Lei entra em vigor na dàJa· da sua publicação. 
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