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LEI Nº 1.437, DE 21 DE MAIO DE 2020 

Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários 

Municipais para o mandato de 2021/2024. 

 A Câmara Municipal de Areado aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 Art. 1º. Ficam fixados na forma desta lei e nos valores abaixo discriminados os subsídios mensais 

do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, para o mandato de 2017/2020: 

 I – (Vetado)*; 

 II - Vice-Prefeito..................R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

 III - Secretários Municipais ..R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais); 

 Art. 2º. Os Secretários Municipais terão direito a férias e a percepção do 13º (décimo terceiro) 

subsídio. 

 Art. 3º. A revisão dos subsídios de que trata esta lei, far-se-á nos mesmos índices e data em que 

ocorrer a revisão geral da remuneração dos servidores do Município, observadas as disposições 

constitucionais e da Lei Federal Complementar nº 101/2000. 

 Art. 4º. O Vice-Prefeito receberá o subsídio do cargo de Prefeito, nas hipóteses em que ocupar o 

cargo. 

 Art. 5º. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021. 

Prefeitura Municipal de Areado, em 21 de maio de 2020.   

 

 

PEDRO FRANCISCO DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

 

Sirlene Maria da Silva 

Secretária-Geral Substituta 
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OFÍCIO GP Nº 58/2020 

Areado, 21 de maio de 2020. 

 

 

 

Exmo. Sr. 

Antônio Borges Camargos 

Presidente da Câmara Municipal de Areado 

Areado-MG 

 

 

 

Assunto: Razões do veto Proposição. 

 

 

 

 Senhor Presidente da Câmara Municipal de Areado, 

  

 Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1º. do artigo 66 da CF, decidi vetar 

parcialmente (Inciso I do Artigo 1º.), a Proposição de Lei no. 22/2020, que “Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-

Prefeito e Secretários Municipais para o mandato de 2021/2024”. 

 Parte vetada: 

 “Art. 1º. ...... 

 I – Prefeito...................R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). 

 .....”  

Razões do veto: 

 Ante a grande crise financeira e de saúde que assola o país, principalmente o Estado de Minas Gerais, 

entendo que o atual subsídio do Chefe do Executivo encontra-se compatível com a realidade do Município, não 

merecendo o reajuste proposto por essa Nobre Casa. 

 Com a manutenção do referido subsídio, haverá uma economia, em grosso modo, de R$ 163.267,68 (cento 

e sessenta e três mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos) aos cofres públicos, podendo este 

valor economizado ser investido em saúde, educação. 

 O veto encontra-se respaldo no principio constitucional intrínseco da moralidade, onde o gestor municipal 

há de ter responsabilidade e coerência com o dinheiro público. 

 Essas Senhor Presidente, são as razões que me levaram a vetar parcialmente a proposição em causa, as 

quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara Municipal. 

Atenciosamente, 
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PEDRO FRANCISCO DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 


