
LEI MUNICIPAL N° 2.666/11 – de 15 de junho de 2011 

 

“Concede revisão de remuneração aos servidores públicos 

municipais, inclusive aos servidores do magistério, na forma 

que especifica e dá outras providências” 
 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu, 

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei: 

 

Art. 1º - Fica concedido aos servidores ativos e inativos, ocupantes de cargos de 

provimento efetivo e em comissão do Quadro de Servidores da Administração Direta, 

Autárquica e Fundacional do Município de Goiatuba, reajuste de seus vencimentos ou 

proventos, nos termos do inciso X, do art. 37, da Constituição Federal e na forma 

especificada nesta Lei. 

 

Art. 2º - Os vencimentos dos servidores integrantes do Plano de Cargo e Salários 

instituído pela Lei 2.468/2007 ficam reajustados em 6,3% (seis vírgula três por cento), 

retroativos a 1º de maio de 2.011. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: fica assegurado, nos termo do §1º do art. 64, da Lei 

2.467/07, a percepção por todos os servidores ativos do vencimento mínimo vigente, 

fixado em R$545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais). 

 

Art. 3º - Os vencimentos dos servidores do magistério integrantes do Plano de Cargo e 

Salários instituído pela Lei 2.469/2007 ficam reajustados em 15,85% (quinze vírgula 

oitenta e cinco por cento) retroativos a 1º de janeiro de 2011, divididos em 7 (sete) 

parcelas, constantes das Tabelas de Vencimentos previstas nos Anexos que integram 

esta Lei.  

 

Art. 4º - Aos proventos dos aposentados e pensionistas aplicam-se os mesmos índices 

de que tratam os artigos 2º e 3º desta Lei, conforme preceitua o §8º, do art. 40, da 

Constituição Federal. 

 

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, 

especiais ou suplementares, nos termos da lei 4.320/64, com a consequente inclusão na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, se necessário, para fazer face às 

despesas decorrentes desta lei. 



 

Art. 6º - O art. 271, da Lei Municipal 2.467/2007 e o art. 113, da Lei Municipal 

2.469/2007, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Fica estabelecida a data-base para reajuste salarial o mês de maio, que terá como fator 

de correção os índices apurados pelo INPC-IBGE, nos 12 (doze) meses anteriores ao 

mês de maio, respeitados os limites de aumento de despesas estabelecidos na Lei 

Complementar 101/2000”.   

 

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos 

quinze dias do mês de junho do ano dois mil e onze (15/06/2011). 

 

 
 

 

 
 

MARCELO VERCESI COELHO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 
CERTIDÃO 

 

                                        Certifico que a   Lei Municipal  nº 2.666/11       foi publicado 

em placard da Prefeitura M. de Goiatuba-Go no dia 15/06/2011 

__________________________________________________ 

                                         Servidor Matrícula nº 2.664 
 

 


