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LELN?® 3.267, DE 13 DE MARCO DE 2012 

Dispde sobre a fixacéo do valor dos Subsidios 

mensais dos Vereadores 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 Vereador do Municipio de Muzambinho, para o 
quadriénio 2013/2016, sera de RS 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais). 

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, nao podera ser maior que 70% 

dos recursos repassados anualmente pelo Executivo, nos termos do artigo 29-A, § 1°, da 
Constituigdo Federal. 

§ 1° Além do limite estabelecido no Caput deste artigo, os gastos com pessoal do 

Poder Legislativo nao poder&o 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 remunerag4o dos Vereadores nao poderd, em cada ano, 
ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) da receita liquida do Municipio, devendo, se 
for o caso, fazer a adequag4o necessaria, ainda dentro do exercicio financeiro, através da 
reducdo proporcional dos subsidios. 

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

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

Art. 4° Em cumprimento ao disposto no artigo 37, inciso X, da Constituigdéo Federal, é 

assegurada aos agentes politicos, de que trata esta Lei, a revisdo geral anual dos subsidios. 
Paragrafo unico. O indice oficial adotado, para efeito da revisdo geral assegurada no 

caput deste artigo, € o INPC/IBGE. 

Art. 5° As despesas decorrentes da execugdo desta Lei, correréo a conta das dotagdes 

orgamentarias dos exercicios fluentes, em obediéncia ao principio da anualidade 

orgamentaria, com fonte de financiamento nos orgamentos dos préximos exercicios. 
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Art. 6° Dos subsidios serio feitas as dedugdes legais e descontadas as faltas nado 

justificadas, conforme disposi¢des contidas no Regimento Interno. 

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publicagdo, com efeitos financeiros a 
partir de 1° de Janeiro de 2013. 

Muzambinho/MG, 13 de Margo de 2012 

Me 

Reginald6 Esati dos Santos 

Presidente 

Registrada nesta Secretaria aos treze dias do més Mar 
costume. 
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A iag de Souza 

Primeiro Secretario 

de 2012 e publicada no lugar de 

    


