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"CONCEDE REPOSICA0 SALARIAL E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS. "
A CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA, ESTADO DE
GOIAS, APROVA E EU, 0 PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1° - Fica concedida aos servidores pdblicos
municipais, a titulo de revisao anual conforme disposto no artigo 37 da Constituigao
Federal, reposigao salarial no percentual de 4,48% (quatro virgula quarenta e oito
por cento) com base no indice do INPC apurado desde o dltimo reajuste.

Art. 2° - 0 reajuste abrangefa os servidores pdblicos
municipais efetivos regidos pela Lei Complementar n° 012/99 (Estatuto dos
Servidores Pdblicos do Municipio de ltumbiara, suas Autarquias, Fundae6es
Pdblicas) e alcaneara os servidores inativos, pensionistas e os agentes politicos.

§1° - Os profissionais do magisterio, aposentados e
pensionistas do quadro do magisterio, nao serao abrangidos por esta lei, visto que
os reajustes destes profissionais seguem o piso do magist6rio estipulado pelo
governo federal, conforme regulamentado pela Lei Complementar n° 117/2009
(Disp6e sobre o Estatuto e o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneragao do
Magisterio Pdblico Municipal de ltumbiara-GO, institui nova tabela de vencimento e
da outras providencias).

§2° - Os Agentes Comunitarios de Satlde e Agentes de
Combate as Endemias nao estao abrangidos por esta lei, visto que os reajustes
destes profissionais seguem o piso estipulado pelo governo federal, conforme Lei n°
13.708/2018.

Art. 3° - Fica estabelecido que as difereneas entre os
valores efetivamente pagos aos servidores pdblicos municipais no periodo de janeiro
do corrente ano, serao pagos de acordo com o seguinte calendario:
CALENDARIO PARA PAGAMENTO

COMPETENCIA
JANEIRO/2020

ABRIL/2020

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicagao, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2020.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITUMBIARA

-ESTADO DE GOIAS, aos 04 dias do mss de margo de 2020.
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