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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
ESTJ\DO DE MINJ\S GERnIS 

_LE!_.1IQ 490 

Dispõe sÔbre criaçao de cargo de Sub-Prefeito 

Distrital. 

A Câijlara L1Lmicipal de Santa Luzia decreta e eu sanciono a se

gt1i11.te lei: 

Artigo lQ - Fica eirado, no q_uadro do pessoal da Prefei tnra I:Iu

nici1)al, o ccr;:::o a.e Sub-Prefeito c1o Distrito c1e São 3enedi to, qu0 

tem por objetivo au::iliar o Prefeito, na sua função executiva,, den
tro c1a divisa do respectivo distrito. 

- Artigo 2º - Compete ao Sub-Prefeito ele são 3enedi to au::iliar o 

E:-:::ect1..ici vo r:Itu1ici1Jal no. St1pcJ....,inte11dência e e::;-:ect1ç'Do, de11tro do terri 
' · " _._. , . · · _,_ a b · · ·e ·' ' torio e.o res~~·ec vivo u.is-cl"J. vo, .as o x·ns e serviços a·Grl llllCLOS a 

Px·efei tt1ra pela. legislação em vigôr. 
Artigo 3Q - Compete, ainda, ao Sub-Prefeito, e:rncutar a tarefa 

de la11çan1e11.to, a11 1'"'ecaa_ação e fiscalização dos tri1Jt1tos 

de1rl;ro do território de seu distrito, 

vidamente credenciado pelo Prefeito. 

quando pa1'a 
A 

esse 

mu.i1icipais, 

fim for de-

Pai"ác;:cafo LÚ1ico - 1\.ID St1b-Prefeito, qt1a11:...-:.o se ll1e atJ."ibt1ir a 

ftu1ção nrI'ecadadora prevista nêste artiGO, da1"-se-à LlEla 1Jei .. cc11tagem 

de 10~~ (dez por cento) sôbre a arrecaclação g_ue efetuar. 

Artio;o 4Q - O Sub-Prefeito distrital será nomeado e exonerado 

pelo Prefeito, devendo, porém, a nomeação ser indispensavelmente 

precedida de at1torização c1a Cô.i:1ara I.Itu1ici11al, tomada por r11oio:ria ele 

votos, perante mais da metade de seus meEll)ros. 

Parágrafo Único - O Sub-Prefeito tomará posse de sua função pe

rante o P1'efeito Eunicipal, mediante têrmo :yróprio lavrado pelo Se

cr·etário a_a Pi ... efei tt1ra, quando prestará o segt1i11te compromisso: 
11 "DPQi-:Ti".íJlO co1-} L7 "T, T1 .1.uT'Ti' D-Pq:?i'-r;:n;i}Tq :' p /1 s 17-u-r··TÇ-C10'S DV S1J3: - -on--:-Ti'?T íflO 1'-0 ..l..-l ---~- 1 .l. ..:....JJ.l.J..J__,w .. ..w 1 ..w;...;.:...ll-,_JJ_,.1.~~1..Ll ...... , - ~ _1..w ..w •- ~ ..1.._~......J....,,..w--

I)ISTTIITO TIE SÃO 3.l.'Z~EI.lITO, . .:\.UZILI.lill J\. Dl~FEiTDillt AS IlTSTI TUIÇÕES 3 1\ 

Cl.J1.IPI/TR AS LE:IS E REGULiJ.CIITOS DO Lfülí.IC!PIO". 

Artigo 5º - Somente poder-a ser nomeado SL1b-Prefei to o brasi-

leiro nato, maior cl.e vinte e um (21) anos, alis"cado eleitor~ e 

morador, há pelo menos, dois (2) anos EO J:!lLmicípio. 

Artigo 6Q - O e::ercicio do Sub-Prefeito, função ac1r:linlilstrati va 

Gratuita, será considerado serviço público relevante. 

ltrtigo 7º - Pai-·a ocori·G1 ... às despesas coo. a c:{ect1çiio da px·esente 

lei, fica aberto, ao orçamento da receita e õ.espesa do I:Im1icípio, 

para o corrente ei:;;ercício, t1m créc1i-to especial de HCr~~l.OOO, OO(Hum 

mil cruzeiros novos). 



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

Artigo 8º - Fica o E:::ecutivo MLmicipal autorizado a baixar, 
dentro do prazo de trinta (30) dias, a contar desta data, o 
Regulamento dos Serviços afetos ao Sub-Prefeito, expedindo quando 
necessários, as Portarias e os demais atos para sua melhor execu--çao. 

Artigo 99 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário. 

1968. 
Prefeitura i\Im1icipal de Santa Luzia, 20 de Dezembro de 
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