
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

Gabinete do Prefeito

LEI N.º 021/2021, DE 07 DE ABRIL DE 2021.

“Dispõe sobre a concessão de revisão geral
anual aos Servidores Públicos do Município de
Nova Aurora, Estado de Goiás, de que trata o
artigo 37, X, da Constituição Federal de 1988,
nos termos da Lei Complementar Federal nº

Publicado em: 173, de 27 de maio de 2020 e Instrução
- Normativa 00013/2020, do Tribunal de ContasUICEleo dos Municípios do Estado de Goiás e dá outras

0 providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA AURORA, Estado de Goiás, no uso
de suas atribuições legais a que conferem a Constituição do Estado de Goiás e Lei

Orgânica do Município, artigos 50 e 70, |, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL

APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - A remuneração dos servidores públicos municipais do Poder
Executivo, ativos, inclusive aqueles regidos pela Lei Municipal nº 021/2010 (Lei do

Magistério), a remuneração dos servidores comissionados, temporários, os valores fixados

para as funções de confiança, na forma de revisão geral anual prevista no art. 37, X, da
Constituição da República, a partir de 1º de março de 2021, ficam revisados em 5,19%
(cinco virgula dezenove por cento), correspondente ao índice de inflação do IPCA/IBGE
acumulado no período dos últimos doze meses, tendo como data-base o mês de março,
excluído da presente o subsídio de todos os agentes políticos do município, Prefeito, Vice
Prefeito e Secretários.

81º - O índice de revisão geral fixado no caput deste artigo incide sobre os
valores pagos a título de gratificações e incorporações de gratificações, na forma da Lei

Municipal nº 007/1993.

82º - O índice de revisão geral fixado no caput deste artigo aplica-se sobre
a remuneração paga aos servidores regidos pelo regime da Consolidação das Leis do
Trabalho e aosservidores contratados em caráter temporário.
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Art. 2º « As disposições do artigo 1º desta Lei observam asprescrições da
Lei Complementar Federal nº 173/2020, os limites constitucionais vigentes, a Lei de

Responsabilidade Fiscal e a IN 00013/2020 —- TCM-GO.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei correrão a conta de dotação
orçamentária existentes na Lei Orçamentária em execução.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, especificamente
aplicada ao exercício de 2021 até a próxima data-base, nos termos da Lei Complementar
Federal nº 173/2020, e retroagindo seus efeitos a partir de 01 de março de 2021,

prevalecendo sobre qualquer norma geral municipal que disponhaao contrário durante sua
vigência.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA AURORA (GO),

em 07 de abril de 2021.
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JOAOdm DE PÁDUA JÚNIOR
Prefeito Municipal
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