
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
ESTf\DO DE MINf\S GERf\IS 

LEI Nº 489 -----
Dispõe sôbre criação de Sub-PrefeitlU"a Distrital 
e contém outras providências. 

A Câoara Hmlici}.Jal de Santa Luzia decreta e eu sanciono a se -
guinte lei: 

Artigo l9 - Fica criada uma Sub-Prefeitura na sede do Distrito 
de são J3enedi to. 

Artigo 29 - Compete à Sub-Prefeitura de são J3enedito auxiliar 
A -o ~ecutivo Eunicipal na Superintendência e execuçao, c1entro do Terr1, 

tório do respectivo Distrito, das obras e serv·iços atribuídos à Pre
feitura pela legislação eo vigor. 

Parágrafo único - Compete, ainda, à Sub-Prefeitura Distrital, 
que fmJ.cionará como repartição local, executar a tarefa de lançamen
to, arrecadação e fiscalização dos tributos mlllJ.icipais, no Distrito 
respectivo, além de outras 'atribuições de caráter administrativo fi
;rndas pelo Pre:fei to. 

Artigo 3º - Pelo menos metade da renda tribu.tária municipal 
arrecadada em cada Sub-P-~efeitura será aplicada no seu território. 

Artigo 4º - A Sub-Prefeitura a que se refere o art. lQ será 
administrada ]!OI' l1lll Sub-n•efei to, função isolada de livre escÔlha e 
exoneração do Prefeito, dependendo no entanto a nollleação, obrigato
riamente, de ]!révia autorização da Câlllara Municipal, tomada ]!Or maoi
ria de votos, presente lllais da metade de seus lllelllbros. 

Artigo 59 - Fica criado, no qu8c1ro c1o pessoal a.a Prefeitura l'.lu
nicipal, o carc;o de Sub-Prefeito do Distrito de são 3enea.i to que telll 
por objetivo adoinis',;ratar a Sub-Prefeitura respectiva e a auxiliar 
o Prefeito, na sua fillJ.ção e;~ecuti va, dentro da divisa do rc,.specti vo 
Dis-~ri too 

1~rtigo 6º - As atribuições inerentes à função c1o Sub-Prefeito 
"JJistrital se1 ... ão fi:.cadas pelo PJ.-.efeito, eo. Decreto lli~ect1tivo. 

1lrtigo 7º - .. i\.o Stlb-P1 ... efeito Dis·t;1·i tol sel"á concec1ic1a t1t1a verba 

mensal ele ncr~)lgo,oo, 8 título de representação ( não deve ser supe
rior a l/3 do subsídio e representação do Prefeito) • 

.il.i•tigo 89 - Sooente poc1erá ser nomeac1o SulJ-Prefei to Di'Stri tal 
o brasileiro nato, maior de vinte e um(21) anos, alistado eleitor e 
morador há, pelo menos, doss (2) anos no Eunicípio • 

.il.i·tigo 99 - A critério do Prefeito, e c1e acôi·do com as necess;h 
dades da administração, 1•oderá ser c1esic;nac1o funcionário lllunicipal, 

• ~ ~ - " C b TI ~ 't ~- _,_ . , l em coo.issao, ]?ara e::e11 cer a Il111çao ue 1-1Ll -.;,.i ... e:;:ei o .uis uri t:a • 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
EST !\DO DE MINAS GERAIS 

Parágrafo 19 - Este funcionário terá direito ao recebimento dos 

vencimentos e vanta.:;ens do cargo de g_ue for titular, além de u1m gra ti

fi cação fix~da em i'TCr~)50,00 mensais, a título de representação (não 

deve ser superior a 1/3 do subsídio e rep~ssentação do Prefeito). 

Parágrafo 29 - A designação de q_ue trata este artigo c1epenclerá 

também de/prévia autorização da Câmara Ifüulicipal, observado o disposto 

no artigo 4º desta lei. 
Artigo 10º - O Sub-Prefeito Distrital tomará posse perante o --Préfeito l.ILmicipal, mediante têrmo próprio lavrac1o e subscrito pelo 

Secretário c1a '.l?refei tura, q_nanc1o prestará taabém o seguinte compro -

misso: 11 PROI:illTO, COf.I LJ~1\LD1\.]JE, DESELIPEITii.A.R 1\.S FU1TÇ~3S DE Sü-:S-PRIJF=:rr

TO, .A.ITCILI1U"1 J.'°1. DEFEI'TDER .A.S IITSTITUIÇOES E .li. CU1,IPRIR 1lS LEIS E REGULI~

T.IEITTOS DO MU1TIC1PI0 11
0 

Artigo 119 - Quando assim o ezigir o movimento de arrecadação 

das re11das mt111.ici:pais e as 21ecessidac1es da admi11ist11 ação, lJOc1erão sel" 

contratados pelo Prefeito os auxiliares indispensáveis à ezecução dos 

sei0 viços da Sub-Prefeitura do Distrito c1e São :Benedito, dentro a_os 

res1•ecti vos lirni tes das clotaçÕes orçamentárias próprias. 

Parágrafo LÚ-lico - Estes au:;:iliares contratados, que terão suas 

ftL'l'lçÕes c1efinidas pelo Prefeito, em decreto ezecuti vo ou si@ples por

fi carão c1iretamen te suborétinados ao Sub-Prefeito respectivo • 

Ai1 tigo 12º - Os aL1.:::ilia_i-·es a qL1e se i ... efex·e o art. a11terio1 ... tei.,ão 

os seL1s sslários a1 ... bit1'ac1os pelo Prefeito, i10 ato c1e set1s resyecti vos 

.,_ . 
l·arias, 

cont1.,atoso 
' . Artigo 13º - Para ocorrer as despesas com a e:cecuçao da presen-

te lei, fica aberto, ao orçamento c1a receita e des11esa do IJmlicÍpio, 

para o corrente exercício, nm crédito especial de HCrt~1.ooo.oo. 

Artigo 14º - Fica o Executivo l.'lnnicipal autori::oac1o a baixar, 

dentro c1o prazo éle trinta (30) dias, a contar clesta data, o Regula -

mento dos serviços afetos à Sub-Prefeitura do Distrito de são :Benedi

to, expedindo, q_uando necessários, as portarias e os demais atos para 

a sua melhor execução. 

~ 

çao, 

Artigo 159 

revogadas as 

P1.,ef eí tLU"a 

- Esta lei entrará em vigor na data de sua pnblica

c1isposiçÕes em contrário. 

i'.'lmüci pal de Santa Luzia, 20 de Dezembro de l968, - / --/ ~ 
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