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Lei n° 1.622, de 10 de março de 2020.

“Dispõe  sobre  a  criação  do  piso
salarial  profissional  municipal  dos
servidores públicos que desenvolvem
suas atividades na rede municipal de
saúde,  no  âmbito  do  município  de
Itajá-GO., e dá outras providências”.

O Prefeito do Município de Itajá, Estado do Goiás, no uso de suas atribuições
legais,  faz saber que a Câmara de Vereadores desta municipalidade decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art.  1º Fica  estabelecido  nesta  lei  o  piso  profissional  municipal  aos

servidores públicos do Município de Itajá,  que desenvolvem suas atividades na

rede municipal de saúde, em nível auxiliar, técnico e superior, como se segue:

I  - nível superior, onde temos como servidores públicos que atuam na rede

municipal de saúde:

a) Enfermeiro(a);

b) Fisioterapeuta;

c) Fonoaudiólogo(a);

d) Nutricionista;

e) Odontólogo(a);

f) Psicólogo(a);

II -  nível técnico, onde temos como servidores públicos que atuam na rede

municipal de saúde:

a) Técnico(a) em Enfermagem;
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b) Técnico (a) em Laboratório;

c) Técnico(a) em Radiologia;

III - nível auxiliar, onde temos como servidores públicos que atuam na rede

municipal de saúde:

a) Auxiliar em Enfermagem;

b) Auxiliar em Laboratório;

§ 1º o profissional em nível superior terá o piso salarial na importância de R$

2.090,00 (dois mil e noventa reais).

§ 2º  o profissional em nível técnico terá o piso salarial na importância de R$

1.567,50 (um mil e quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

§ 3º o profissional em nível auxiliar terá o piso salarial na importância de R$

1.358,50 (um mil e trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).

Art.  2º.  O chefe do executivo municipal  poderá reajustar  anualmente,  a

partir do ano subsequente ao do reajuste mencionado no artigo anterior, no mês

correspondente ao da publicação desta lei, pela variação acumulada do INPC nos

doze meses imediatamente anteriores.

§ 1º. O reajuste será analisado em conformidade com a disposição financeira

da  época,  mediante  discricionariedade  da  administração,  através  de  decreto

municipal.

§ 2º. O reajuste não possui caráter cumulativo.
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Art.  3º. Esta  lei  altera  anexos  e listas  referentes  as  referências  salariais

atribuídas  pela  Lei  Complementar  nº  003  de  18  de  dezembro  de  2006  aos

profissionais  acima  referidos,  devendo  ser  considerada  a  presente  lei  para

atribuição salarial a esses profissionais.

Art.  4º -   Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação  e  ficam
revogadas todas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 01 de
março de 2020.

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ aos 10 dias do mês de março
do ano de 2020.

Prefeito Municipal
RENIS CESAR DE OLIVEIRA
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