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Lei n° 387/2016
Fixa a remunerar;ao dos agentes po/Weos munieipais para
o quadrienio 201712020 e eontem outras provideneias.

A Camara Municipal de Fruta de Leite aprovou e eu, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte Lei.
Art. 1 Em conformidade com 0 que dispoe 0 Art. 29, V, da Constituic;ao da
Republica Federativa do Brasil, ficam fixados os subsidios dos Agentes Politicos
Municipais, no ambito do poder Executivo, para vigorar na legislatura
correspondente ao periodo entre 10 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020,
conforme as seguintes especificac;oes:
0

-

1- Prefeito R$ 11.000,00
II - Vice-Prefeito R$ 5.500,00

III IV VVI -

Secretarios Municipais R$ 3.300,00
Secreta rio Adjunto R$ 1.800,00
Procurador Municipal R$ 4.000,00
Chefe de Gabinete R$ 3.000,00

§1° - 0 Procurador Municipal e

Chefe de Gabinete do Prefeito, para os
efeitos desta Lei, sao considerados agentes politicos com as mesmas prerrogativas
de Secretario Municipal, para efeito de fixac;aodos subsidios, conforme caput.
§2° - 0 Vice-Prefeito, caso nomeado Secretario, devera optar formalmente
pelo recebimento do seu subsidio ou 0 de Secretario Municipal, vedado 0
pagamento de quaisquer acrescimos.
0

Art. 2
Os subsidios fixados na presente Lei poderao ser atualizados
monetariamente, a partir de 10 de janeiro de 2018, observado 0 que dispoe a
respeito a Constituic;ao Federal, a Constituic;ao do Estado de Minas Gerais e a Lei
Organica do Municfpio de Fruta de Leite - MG, pelo INPC ou outro indice que venha
substitui-Io, na mesma data e concomitante da atualizac;ao dos vencimentos dos
servidores municipais, sem distinc;ao de indices vedada a unilateralidade, salvo
restric;ao legal.
0

-

Art. 4 As despesas decorrentes da execuc;aodesta Lei correrao
dotac;oes pr6prias constantes dos Orc;amentos vigentes.
0

-

Art. 50 - Esta Lei entrara em vigor a partir de 1° de janeiro de 2017.
Art. 6° - Revogam-se as disposic;oes em contrario.
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