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LEI N.° 3.449, DE 31 DE AGOSTO DE 2016 

(ORIGEM: LEGISLATIVO) 

DISPOE SOBRE A FIXACAO DO VALOR 
DOS  SUBSIDIOS MENSAIS DOS 
VEREADORES PARA O QUADRIENIO 
2017/2020, E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

A Camara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, representante Iegitima 

do povo, aprova e cu Prefeito sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° O subsidio mensal dos Vereadores do Municipio de Muzambinho, para o 

quadriénio 2017/2020, sera de RS 3.245,93 (trés mil duzentos e quarenta e cinco reais, 
noventa e trés centavos). 

Art. 2° Para efeito desta Lei sera aplicada normas contidas na Lei Municipal n° 

2.690/2001. 

Art. 3° A folha de pagamento do pessoal do legislativo, néo podera ser maior que 
70% dos recursos repassados anualmente pelo Executivo, nos termos do artigo 29-A, § 1° 

da Constituigao Federal. 

§ 1° Além do limite estabelecido no Caput deste artigo, os gastos com pessoal do 
Poder Legislativo nao podcrao ultrapassar 6% (seis por cento) da Receita Corrente Liquida 

do Municipio, conforme disposto no artigo 20, inciso III, alinea “a”, da Lei Complementar 

101, de 4 de maio de 2000. 

§ 2° O total da despesa com a remuneragéo dos Vereadores néo podera, em cada 
ano, ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) da receita liquida do Municipio, 

devendo, se for 0 caso, fazer a adequacao necessaria, ainda dentro do exercicio financciro, 
através da reducd4o proporcional dos subsidios. 

§ 3° Entende-se por receita liquida a receita total do Municipio, excluindo as 

receitas oriundas de convénios, receitas patrimoniais, de alienagao de bens, de operagées 
de crédito e receitas redutoras. 

Art. 4° Em cumprimento ao disposto no artigo 37, inciso X, da Constituigao 

Federal, é assegurada aos agentes politicos, de que trata esta Lei, a reviséo geral anual dos 

subsidios. 

Pardgrafo unico. O indice oficial adotado, para efcito da revisdo geral assegurada 

no caput deste artigo, 6 o INPC/IBGE.
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Art. 5° As despesas decorrentes da exccugao desta Lei, correrao a conta das 

dotagdes orcamentarias dos exercicios fluentes, em obediéncia ao principio da anualidade 

orcamentaria, com fonte de financiamento nos orgamentos dos préximos exercicios. 

Art. 6° Dos subsidios serio feitas as dedugdes legais e descontadas as faltas nao 

justificadas, conforme disposig6es contidas no Regimento Interno. 

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao, com efeitos financciros a 

partir de 1° de Janeiro de 2017. 

Muzambinho/MG, 31 de agosto de 2016. 
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