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LEI N° 3.266, DE 13 DE MARCO DE 2012 

Disp6e sobre a fixacio do valor de 

Subsidios mensais do Prefeito, Vice- 

Prefeito e dos Secretarios Municipais 

para o quadriénio 2013/2016, e da outras 

providéncias. 

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

legitima do povo, aprovou, e o Presidente da Camara Municipal de Muzambinho, Estado 
de Minas Gerais, no uso de suas atribuigdes, com base no artigo 58, § 5°, e ocorréncia 
prevista no artigo 57, § 1°, da Lei Organica do Municipio, promulga a seguinte lei: 

Art. 1° O subsidio mensal do Prefeito do municipio de Muzambinho para o 
quadriénio 2013/2016 sera de R$ 12.000,00 (Doze mil reais). 

Art. 2° O subsidio mensal do Vice-Prefeito do municipio de Muzambinho para o 

quadriénio 2013/2016 sera de R$ 3.500,00 (Trés mil e quinhentos reais). 

Art. 3° Os subsidios mensais dos Secretarios Municipais e equiparados, para o 

quadriénio 2013/2016, seraéo de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais). 

§ 1° O Chefe do Gabinete do Prefeito e o Procurador Geral, para efeitos desta Lei, 

sao considerados Agentes Politicos, com as mesmas prerrogativas de Secretario Municipal. 

§ 2° O Servidor do quadro permanente, designado para a fun¢do na qualidade de 

Agente Politico, ficara afastado do cargo enquanto perdurar sua designac4o, podendo optar 

pela remuneracdo do cargo efetivo ou pelo subsidio fixado para a funcdo para qual foi 
designado. 

§ 3° O Vice-Prefeito nomeado Secretario, devera optar pelo recebimento de seu 
subsidio ou o de Secretario. 

Art. 4° Os Agentes politicos de que trata essa lei, faraéo jus anualmente a um 

periodo remunerado de descanso nao superior a 30 (trinta dias), que serao gozados por 
inteiro ou parceladamente, de acordo com a conveniéncia do Prefeito, em beneficio do 

servi¢o publico. 

Paragrafo unico: As férias a que se refere o caput deste artigo, poderdo ser 

gozadas apds o décimo segundo més de exercicio e nao serao devidas indenizacées 

proporcionais a férias ou outra remuneragao quando ocorrer exoneracdo do Secretario, no 
decorrer do periodo aquisitivo ou do exercicio. 
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Art. 5° Em cumprimento ao disposto no inciso X, do art. 37, da Constituig¢ao 

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

subsidios, sempre na mesma data, observando 0 indice do INPC/IBGE. 

Art. 6° As despesas decorrentes da execugfo dessa Lei correréo a conta das 

dotagSes orgamentarias dos exercicios fluentes, em obediéncia ao principio anualidade 

orgamentaria, com fonte de financiamento nos org¢amentos dos proximos exercicios. 

Art. 7° Para efeito desta Lei sera aplicada as normas contidas na Lei Municipal n° 

2.690/2001. 

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicag4o, com efeitos financeiros a 

partir de 1° de Janeiro de 2013. 

Muzambinho/MG, 13 de Marco de 2012 
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ReginaldeEsau dos Santos 

Presidente 

Registrada nesta Secretaria aos treze dias do més 
costume. 

¢o de 2012 e publicada no lugar de 

     
Marcid Dias deiSouza 

Primeiro Secretario


