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PeípesiJvei nela rAdru.:';! :o

O Prefeito do Município de CÓRREGO DO OURO, Estado de Goiás,

no uso de suas atribuições constitucionais e legais, obsen^ando os princípios e as normas da

Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e

ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1". Fica estabelecido e regulamentado o piso salarial para os cargos

de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE) desta

municipalidade, no importe de R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais),

conforme previsão exarada no §9° do art. 198 da Constituição Federal de 1988, recentemente

incluído na redação magna pela Emenda Constitucional de n° 120/2022, de 06 de maio de 2022.

Parágrafo único. Estabelece-se que os efeitos da normativa em questão

retroagirão aos meses de maio, junho e julho de 2022, uma vez que a verba repassada pela

União, comporta repasses inerentes àquele período pretérito.

Art. 2". As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3". Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando todas as

disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO

OURO, AOS 16 DIAS DE AGOSTO

MUlliyyCESílR DA SILVA

Prefeito Municipal

V'^
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO OURO - GOIÁS

PRAÇA CORDEIRO NS 40, CEP: 76.145-000 - CENTRO

CNPJ: 02.321.115/0001-03

Fone: (64) 3687-1122 E-mall: prefelturacorregodoouro@hotmall.com

Site: www.corregodoouro.go.gov.br


