
    PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
    SÃO LOURENÇO – MG 
     GABINETE DA PREFEITA 

     Administração 2017/2020 

_________________________________________________________ 

 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 035/2018 
Dispõe sobre alterações da Lei Complementar nº. 002 de 
01/08/2011 e contém outras providências. 

 

 

O Povo do Município de São Lourenço, por seus representantes aprovou, e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei Complementar: 
 

Art. 1º. Fica alterada a redação do caput do Art. 80, da Lei Complementar nº. 002 de 
01/08/2011, modificada pela Lei Complementar nº. 013/2015, majorando-se o valor para 
R$230,00 (duzentos e trinta reais), passando a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 80. Será concedido, mensalmente, auxílio alimentação no valor 

equivalente a R$230,00 (duzentos e trinta reais) aos servidores públicos municipais 
da ativa e aos contratados, exceto aos servidores que estiverem afastados de suas 
atividades e desde que tenham trabalhado no mínimo quinze dias dentro do mês, 
não incorporável aos vencimentos para nenhum fim de direito, podendo ser pago 
da seguinte forma:” 

 
Art. 2º. Ficam alterados os percentuais dos incisos I e II, do Art. 137-A, da Lei 

Complementar nº. 002 de 01/08/2011, modificada pela Lei Complementar nº. 008/2014, 
passando a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 137-A ......... 
 
I – pós-graduação, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, 

corresponde ao acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base; 
II – mestrado, correspondente ao acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o 

vencimento base;” 
 
Art. 3º.  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a 01/01/2018. 
 

Mando, portando, a todos a quem o conhecimento desta Lei Complementar competir, que 
a cumpram e a façam cumprir, fiel e inteiramente como nela se contém. 

 
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 21de fevereiro de 2018. 

 
 
 

Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima 
Prefeita Municipal 

 
 
 

Josélia de Lorenzo 
Secretária Municipal de Governo 
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