
LEI MUNICIPAL Nº 3.169, DE 01 DE MARÇO DE 2021 
 
 
 “Dispõe sobre reajuste dos vencimentos dos servidores ativos, dos proventos 
dos aposentados, dos pensionistas, dos vencimentos dos agentes públicos 
comissionados e dos subsídios de agentes políticos, 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, nos termos do art. 272, da Lei nº 3.013 de 21 de dezembro de 2015 
c/c arts. 35, parágrafo único, da Lei Complementar nº 066, de 06 de março de 2020 e §2º, do 
art. 27, da Lei Complementar 067, de 09 de março de 2020 e com o art. 37, X, da 
Constituição Federal, reajuste de 5,45% (cinco vírgula quarenta e cinco por cento)  sobre os 
vencimentos dos servidores ativos, dos proventos dos servidores aposentados, dos 
pensionistas, dos vencimentos dos agentes públicos comissionados e dos subsídios dos 
agentes políticos, do Quadro de Servidores da Administração Direta, Autárquica e 
Fundacional deste Município, percentual correspondente ao Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor-INPC/IBGE acumulado no ano de 2020. 
 
Art. 2º - Caso a revisão geral anual da remuneração dos servidores aumente o gasto com 
despesa de pessoal de forma a ultrapassar os limites legais e constitucionais, o excedente 
deverá ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, na forma prevista no art. 23 da Lei 
Complementar nº 101/2000, bem como o Chefe do Poder Executivo poderá se valer do 
disposto do art. 66 da mesma Lei Complementar nº 101/200. 
 
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º 
de janeiro de 2021, nos termos do art. 35, parágrafo único, da Lei Complementar 066/2020.  
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, ao primeiro dia do mês de março do 
ano de dois mil e vinte e um (01/03/2021). 
 
 
 

JOSÉ ALVES VIEIRA 
Prefeito 

 
 
 


