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LEI Nº 595, de 21 de maio de 2014. 

  

 “Autoriza revisão geral anual aos servidores públicos da Câmara Municipal 
de Vereadores, a revisão dos subsídios dos agentes políticos do legislativo 
de Ouvidor, bem como concede reajuste salarial em complementação à 
revisão geral anual e dá outras providências”. 

 

A CÂMARA 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, considerando 

o direito a revisão anual da remuneração dos servidores públicos e dos 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 e 538/2012. Considerando ainda o despacho nº 3790/13 emitido pela 

Secretária de atos pessoais do TCM-GO relativas ao Processo nº 12.033/13, o qual 

determinou a substituição do ato normativo revisional Resolução 03/2013 pela 

edição de lei especifica e formal que regulamenta o assunto, FAZ SABER, que a 

CÂMARA MUNICIPAL, aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:   

   

Art. 1º Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a 

conceder revisão geral anual aos servidores públicos da Câmara Municipal de 

2,85% (dois vírgula oitenta e cinco por cento) de acordo com o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, porém somente referente aos meses de 

janeiro de 2014 até o mês de Abril de 2014, eis que a lei que fixou os vencimentos 

dos respectivos servidores públicos do legislativo entrou em vigor na data de 1º de 

janeiro de 2014, devendo os mesmos receberem o índice acumulado no corrente 

ano e não relativo aos últimos doze meses. 

 

Art. 2º Fica o chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a 

conceder aumento salarial de 3,72 (três vírgula setenta e dois por cento) aos 

servidores públicos do legislativo municipal. 
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Art. 3º O reajuste da remuneração, considerando-se a revisão 

geral anual e o aumento salarial concedido, previstos nos artigos 1º e 2º desta Lei, 

perfaz o importe de 6,57% (seis vírgula cinquenta e sete por cento) sobre o valor do 

vencimento percebido pelos servidores públicos do legislativo do Município de 

Ouvidor-GO 

 

Art. 4º Os Vereadores do Município de Ouvidor/GO, caso não 

estejam recebendo o teto máximo fixado pelo Art. 29, inciso VI, alínea “a” da 

Constituição da República Federativa do Brasil, também receberão a revisão geral 

anual de 6,27% (seis vírgula vinte e sete por cento) de acordo com o Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, relativo aos doze últimos meses. 

 

Art. 5º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias. 

 

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo os seus efeitos ao dia 1º (primeiro) de Maio do ano de 2014, revogadas 

as disposições em contrário.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ouvidor, Estado de Goiás, 

aos vinte e um dias do mês de maio do ano de 2014.  

 

Onofre Galdino Pereira Júnior 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

Confere com o original registrado no Livro de Registro de Leis nº 11, 

da Prefeitura Municipal de Ouvidor, lavrado às fls 15, 15v e 16. Dou fé.______________ 

Maria Rita Tartuci Fonseca, Secretária Municipal de Administração.  

 

 


