
LEI MUNICIPAL N° 2.729/12 – DE 22 DE JUNHO DE 2012 
 

“Concede revisão de remuneração aos servidores públicos municipais, 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, inativos e pensionistas, 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 5% (cinco por cento), retroativos a 1º de maio de 

2.012. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - fica assegurada, nos termos do §1º, do art. 64, da Lei 2.467/07, a 

percepção por todos os servidores ativos do vencimento mínimo vigente, fixado em R$ 622,00 

(seiscentos e vinte e dois reais). 

 

Art. 3º - Aos proventos dos aposentados e pensionistas aplica-se o mesmo índice de que trata o 

art. 2º desta Lei, conforme preceitua o §8º, do art. 40, da Constituição Federal. 

 

Art. 4º - 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. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de 

maio de 2012. 

 

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

dois dias do mês de junho do ano dois mil e doze (22/06/2012). 
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