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LEI N" 1.095, DE 24DE JANEIRO DE 2023.

" Dú novu redação ao S l' do art. 9- e ttrt. I (ifi tltt í ei

Municipal n. 506i2007. cria os § 3'€ 1" tttt,irr. ltli)

da Lei |uÍunicipul 506i20A7, consolida esta lei cottt (ts

Leis Municipais n. 506/2007 e 512/2007 e dá otttrus

providências ".

O PREFEITO MIIN{ICIPAL da cidade de Edéia-GO:

Iiaz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. lu. O §1" do art. 9l dalei Municipal n. 506 de 03 de janeiro do ano de 2007 passa

a vigorar com a seguinte alteração:

'§1". .luntamente com a remuneração de junho, poderá ser pago como adiantamento dt-

primeira parcela do décimo terceiro salário, o percentual de 600Á (sessenta por cento ) cla

remuneração devida em dezembro.

Art. 2o. O art. 100 da Lei Municipal n. 506 de 03 de janeiro do ano de 2007 passa Ll

vigorar com a seguinte alteração e acrescidos dos parágrafos 3o e 4o:

Art. 100. O décimo terceiro salário (gratificação natalina), poderá ser pago a título de

a,liantamento de primeira parcela no percentual de 60% (sessenta por cento) no mês erlt

qlle ocomer o aniversário de cada servidor público municipal. com exercício na Íirnçào

igual ou superior a 6 (seis) meses. seja em caráter ef-etivo. comissionado ou tempc-,rario.

resguardando-se a proporcionalidade que venha ocorrer no transcorrer do exercicio.
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§3". A: O servidor que receber a primeira parcela do décimo terceiro salário no mês de

aniversario, no percentual de 600Á (sessenta por cento), a título de adiantamento, terá o

pagamento da segunda parcela de décimo terceiro salário no mês de dezembro do

meSmoano,nopercentua1de40Yo(q.,u'.t@o),SM§opagamentonomês

dedezembroformaior,ondeo,utao,"'@u"ocento)será
pago acrescido dadiferençk ffi ,ffi

§4": Os descontos da contribuição previdenciária (INSS e RPPS) e IRRF devem ocon't:r

no pagamento da segunda parcela do decimo terceiro salário, e caso este seja pago em

parcela única. no recebimento integral do décimo terceiro salário do mês de dezembro.

Art. 3'. As despesas decorentes da aplicação desta Lei correrão a conta das dotações

próprias do orçamento da Prefeitura Municipal de Edeia-GO, Íicaudo o CheÍ'e do Poder

Executivo Municipal autorizado a abrir os créditos adicionais necessários;

Art. z[,. Por força da preserÍe Lei o Poder Executivo faz a consolidação desta com as

Leis Municipais n. 50612007 e n. 51212007;,

Art. 5". Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogando as disposições

em contrário.

PUBLIQUE-SE, INTIME-SE, C REGISTRE,-SE.

(JABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE EDEIA, EstadO dC GOiáS. AOS T'iNtC

e quatro dias cio rnês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três. 135o da República.

José W Andrade

Prefeito Municipal
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