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             DECRETO Nº 6.009 
Dispõe sobre a concessão de reajuste dos salários e 
gratificações constantes Anexo IV – TABELA DE 
SALÁRIOS E PADRÕES do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de São Lourenço/MG - SAAE. 

 
 
O Prefeito Municipal de São Lourenço/MG, no uso de suas atribuições legais, constantes dos 
incisos IX e XII da Lei Orgânica Municipal - LOM, c.c. o disposto no § 1º do artigo 54 da Lei 
Complementar nº. 005/14, de 21/07/2014, com nova redação concedida pela Lei Complementar 
nº. 17/2016, que autoriza a concessão de reajuste de até o máximo de 2% (dois por cento), pelos 
próximos 15 (quinze) anos, sobre os salários e as gratificações constantes do “Anexo IV” da Lei 
Complementar nº. 005/14, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira da 
Autarquia SAAE e respeitado o percentual de despesa com pessoal constante da alínea “a” do § 
1º do Inciso I do Artigo 17 da Lei Complementar em comento, observados os dispositivos 
legais, tendo como data base o mês de Maio de cada ano; considerando que a alínea “a” do § 1º 
do Artigo 54, da Lei Complementar nº. 005/14, com nova redação concedida pela Lei 
Complementar nº. 17/2016, prescreve que constatada a disponibilidade financeira na data base 
estabelecida para concessão do reajuste mencionado, o índice a ser aplicado será fixado por 
Decreto Executivo, mediante a apresentação de impacto financeiro pelo Setor Contábil da 
Autarquia SAAE ao Chefe do Poder Executivo. 
 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica concedido, conforme o disposto no § 1º do artigo 54 da Lei Complementar nº. 
005/14, de 21/07/2014, com nova redação concedida pela Lei Complementar nº. 17/2016, 
reajuste de 2% (Dois por cento) nos valores dos salários e gratificações constantes do “Anexo 
IV – TABELA DE SALÁRIOS E PADRÕES” do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – 
SAAE, com base no impacto financeiro apresentado pela Autarquia ao Chefe do Poder 
Executivo, o qual constitui parte integrante deste Decreto na forma de “Anexo”.  
 
Art. 2º As despesas decorrentes do presente Decreto, correrão por conta de dotação 
orçamentária própria. 

 
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 
01/05/2016.  
 
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 15 de julho de 2016. 
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Diretor Presidente do SAAE 

 


