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LEI Nº 681 de 24 de janeiro de 2019. 

 

“Autoriza a revisão geral anual aos servidores públicos municipais efetivos, 
comissionados, inativos, pensionistas e a revisão dos subsídios dos agentes 
políticos do município de Ouvidor e dá outras providências.” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE OUVIDOR, ESTADO DE 

GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município 

e pelas Constituições da República Federativa do Brasil e do Estado de Goiás e 

considerando o direito a revisão anual da remuneração dos servidores públicos e 

agentes políticos, assegurado no art. 37, X, da Constituição Federal de 1988, bem 

ainda o disposto nas Resoluções Normativas TCM nº 007/2004 e 05/2007 e Leis 

Municipais nº 417/2009, 538/2012 e 590/2014, FAZ SABER, que a CÂMARA 

MUNICIPAL, aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder 

revisão geral anual de 3,75% (três vírgula setenta e cinco por cento) de acordo com 

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, referente ao acumulado 

no ano de 2018, aos servidores públicos municipais efetivos, comissionados, 

inativos, pensionistas e ainda aos agentes políticos do município de Ouvidor, exceto 

aos professores da rede municipal de ensino, em razão da implementação do Piso 

Nacional da Educação Básica por meio de legislação própria.  

 

Parágrafo único. Os professores da rede municipal de ensino, 

integrantes da carreira do magistério e educação básica da municipalidade, terão 

sua remuneração revisada e reajustada em legislação própria nos termos e 

conforme índices divulgados pelo Ministério da Educação em cumprimento a Lei 

Federal nº 11.738/2008. 

 

   Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias. 
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Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ouvidor, Estado de Goiás, 

aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove. 

 
 

Onofre Galdino Pereira Júnior 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 


