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PREFEITURA 

SÃO FÉUX DE MINAS  
Mais obras, mais qualidade de vida. 	 LEI N° 268/2004. 

F1S. 232 

"FIXA O VALOR DOS SUBSÍDIOS MENSAIS DO PREFEITO, 
VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA 
O QUADRIÊNIO 2005/2008 E CONTÉM OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS".  

A Câmara Municipal de São Félix de Minas Estado de Minas 
Gerais, através de seus representantes legais, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Os subsídios mensais do Prefeito Municipal, para o 
quadriênio 2005/2008, serão de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Art. 2° - Os subsídios mensais do Vice-Prefeito, para o quadriênio 
2005/2008, serão de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Art. 3° - Os subsídios mensais dos Secretários Municipais, para o 
quadriênio 2005/2008, serão de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

Art. 4° - Os agentes políticos de que tratam esta Lei farão jus, 
anualmente, a um período remunerado de descanso não superior a 30 (trinta) dias, que serão 
gozados por inteiro ou parceladamente, de acordo com a conveniência do Prefeito. 

§ 1° - Apenas os agentes políticos que também possuírem cargo 
efetivo na Administração Pública Municipal é que farão jus do adicional de férias de que trata a 
Constituição Federal. 

§ 2° - As férias que se refere o caput deste artigo, poderão ser 
gozadas após o décimo segundo mês de exercício e não serão devidas indenizações proporcionais a 
férias ou outra remuneração quando ocorrer exoneração do Secretário no decorrer do período 
aquisitivo ou do exercício. 

1 - As indenizações proporcionais que se refere o parágrafo anterior 
não se aplica aos subsídios mensais, sendo devido os dias trabalhados. 

Art. 5° - Em cumprimento ao disposto no inciso X do artigo 37 da 
Constituição Federal são assegurados aos agentes políticos de que trata esta Lei, a revisão geral 
anual dos subsídios, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 

Parágrafo único - O índice oficial adotado para efeito da revisão 
geral assegurada no caput deste artigo é o IPCAIIBGE. 

Art. 6° - Revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei 
n° 145 de 09 de outubro de 2.000, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir de 1° de janeiro de 2.005. 

Gabinete do Prefeito Municipal em São Felix de Minas, 

aos 30 dias do mês de setembro do ano de 2.004. 
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