
EMENDA A LEI ORGÂNICA N
0 
02/99- DE 05 DE AGOSTO DE 1999 

 

~Modifica a Lei Orgânica do Município" 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gojatuba, faço saber, a Câmara 

MLinicipai de Goiatuba APROVA e a Mesa Diretora PROMULGA a segLunte 

Erneuda á i~ci Orgânica do Município de Gojatuba: 

 

Art. 1~ - O Artigo 23 da Lei Orgânica do Municipio de Goiattiba passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

~'Art. 23 - A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente, na sede do 

Município, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1~ de agosto a 15 de 

dezenibro. 

§ l~ - As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o 

primeiro dia útil subseqúente, quando recairem em sábados, domingos 

011 feriados. 

~ 20 - A Câmara MLunicipal se reunirá em sessões ordinárias, 

extraordinárias ou solenes, conforme dispuser o seu Regimento 

Interno. ~ 30 - A sessão legislativa extraordinária será convocada: 

I  - com três dias de antecedência, pelo Prefeito, pelo Presidente da 

Câmara ou a requerimento da maioria dos Vereadores: 

II - em caso de urgência ou interesse publico relevante. 

§ 40 - Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal 

somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada, vedado 

o pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao do subsidio 

mensal." 

 

Art. 20 - O Artigo 42 da Lei Orgânica do Município passa a vigorar com a 

Seguinte redação: 

~Art. 42 - Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito dos Secretários 

Municipais, do Presidente da Câmara e dos Vereadores, serão fixados 

em reais, numa parcela única, por Lei Ordinária, de iniciativa privativa 

da Câmara Municipal, sujeita à sanção do Prefeito Municipal. 

§ 1~ - A fixação dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 

Secretários Municipais observará o que dispõe os artigos 37, XI, 39, 

§40, 150, II, 153, III e 153, § 20, 1, da Constituição Federal. 

§ 20 - Em nenbuma hipótese a remuneração do Prefeito poderá ser 

fixada em valor inferior a dez por cento da dos Deputados Estaduais, 

caso em que poderá ultrapassar o limite previsto no ~ I do art. Ô8 da 

Constititição Estadual. 

§ 30 - A fixação dos subsídios do Presidente da Câmara e dos 

Vcu'cadurcs ob~crvaíá o quc djspõc os ~irts. 39, § 4(~, 57, ~ 7~, I 50, 

II, 153,111 e l 53, § 20, 1, da ConstitLiição Federal. 



~ 40 - Os subsídios poderão ser revistos anualmeute, flU'~ mesma data 

e nos mesmos índices da revisão da remtineração dos servidores 

públicos. § 50 - Os subsídios do Presidente da Câmara Municipa1 serão 

iguais a 150% (cento e cinqúenta por cento) dos atribLuidos ao 

V~reador. 

§ 60 - Lei Ordinária fixará critérios para indenização das despesas com 

viagens do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores quando a 

serviço do Município. 

§ 70 - A soma dos stubsidios dos Vereadores não poderá superar o 

limite de 5% (cinco por cento) da receita municipal, excluindo desta as 

contribuições descontadas dos servidores, operaçôcs de crédito, 

alienação de bens móveis e imóveis, transferências da União ou do 

Estado de Goiás, mediante convénio ou não, para o cus~eio de obras 

OLI manutenção  de  serviços  típicos  de  suas  resp~ctivas  esferas 

governamentais . 

§ 80 - Os subsídios do Vereador corresponderão a, no maximo, 75% 

(setenta e cinco por cento) dos estabelecidos para os Deputados 

Estaduais. 

§ 90 - No início de cada sessão legislativa, os Podeu'es ExecLutivo e 

Legislativo Municipais publicarão os valores do suibsídio e da 

remuneração dos cargos e empregos públicos." 

 

Art. 30 - ~ Artigo 72 da Lei Orgânica do Município de Goiatuba passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Art. 72 - O Prefeito e o Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo, 

não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do 

Miunicípio, por período superior a quinze dias, sob pena de perda de 

cargo ou mandato. 

§ 10 - O Prefeito, regLularmente licenciado, terá direito a perceber os 

seus subsídios quando: 

l   - impossibilitado de exercer o cargo, por mo~ivo de doença 

devidamente comprovada; 

II  - a serviço oti em missão de representação do Município. 

§ 20 - Os subsídios do Prefeito serão estipulados na forma do Art. 42, 

§§ 1~ e 20 desta Lei Orgânica." 

 

Art. 40 - ~ Artigo 74 da Lei Orgânica do Município de Goiatuba passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Art. 74 - O Prefeito podeFá gozar férias de trinta dias, scm pi'ejuizo 

de seus subsídjos, ficando a seu critéFio a época para usufrt:';r do 

descanso, que deverá ser comunicada à Câmara MLlnicipal com t 

an~cedencia mínima de 15 (quii~e) dias." 

 



Art. 50 - O Artigo 95 da Lei Orgânica do Município de Gojatuba ~assa a vigorar 

com a segLminte redação: 

"Art. 95 - A administração pública direta e indireta de qLialqLier dos 

Poderes do Município obedecerá aos principios de legalidade, 

inipessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também, ao 

seguinte: 

I   - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 

brasileiros qLme preencham os reqLiisitos estabelecidos em lei, assim 

como aos estrangeiros, na forma da Lei; 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concLirso público de provas ou de provas e títulos, de 

acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 

111 - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, 

prorrogável uma vez, por igual periodo; 

IV - dLirante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, 

aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títLilos 

será convocado com prioridade sobre novos concLirsados para 

assLmmir o cargo ou emprego na carreira; 

V - as funções de confiança, exercidas excíLisivamente por servidores 

ocLipantes de cargo efetivo, e os cargos em com~Ssao a serem 

preenchidos por servidores de carreira nos caso~. condições e 

1)ercentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apen~.'s às 

atribLuções de direção, chefia e assessoramento. 

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à ivre associação 

sindical ; 

VII  - o direito de greve será exercido nos termo; e nos limites 

definidos em lei específica; 

VIII - a lei reservará percentLmal dos cargos e empregos públicos para 

as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sima 

admissão respeitado qLialquer número desde que aprovado em 

c~curso; 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação pôr ten~po determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional in~~resse 

público; X - a remLuneração dos servidores públicos e os subsidios de 

que trata o § 40 do art. 39, da Constituição Federal, somente serão 

fixados ou alterados por lei especifica, observada a iniciativa pu'tvativa 

em cada 

 

 

{¼~. 



c~so, d~ssegLIF('\da revisão geral anilal, sempre na me~~iia dala e sem 

dJ'~íI'iiç~'~o dc iiidi'ccs; 

Xl - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cagos, fuiiçóes e ctiip:'cgos 

púbi i'cos da adinjiustuação direta,  aLIta1'(lLlic'   e íLiiudacjoiual, dos 

ííí~íiibros de &~LIaIqIIcr dos Poderes do Míiiii'cipio~  ; (l(~i(~iitor~~ de 

mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os pre~'entos, pensões ou outra 

espécie remuneratória, percebidos cumulativ~ unente ou não, iiicIiiiLi~'i~ ~i'~ 

v~'~i~t~~i~cii~~. i)c~~~~~.'()e'li~~. C~~i (i~~ CíiI.'~iCIii(~'i' (~iiii . i~;ii 

iíI'~~~.~~  ií:~<~ poderão exceder o subsidio mensal, em espécie, do Pret&ito 

MLtnicipah; XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo ~iãO 

poderão ser sLtperiores aos pagos pelo Executivo; 

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de qu~'~jsquer espécies 

remuneratórias para o efeito de remuneração de pes',:oal do serviço público; 

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão 

computados nem acLimulados para fins de coticessão de acréscimos ulteriores; 

XV - o subsídio e os vencinientos dos ocupantes de c a gos e empregos 

públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos ii~~~isos Xl e XIV deste 

artigo e nos arts. 39, § 40, 150, III, e 153, § 20, I da Constituição Federal ; 

XVI - é vedada a acLimulação remLtnerada de cargos ~ úblic os, exceto, 

quando houver compatibilidade de luorários, observai~4o em qLialqtter caso o 

disposto no inciso XI: 

a) a de dois cargos de professor; 

b) a de Lim cargo de professor com outro, técnico OLi cic~~tifico; c) a de dois 

cargos privativos de médico; 

XVIí - a proibição de acumular estende-se a empreÊ~os e funções e abrange 

autarquias, fundações, empresas públicas  sociedade de economia mista, suas 

subsidiárias, e sociedades con~~~'oladas, direta e' indiretamente, pelo poder 

público; 

XVIII - somente por lei especifica poderá ser c1'i ida autarquia e aLitorizada a 

instituição de empresa pública, de socied~:de de economia mista e de fundação, 

cabendo á lei complementar, mucste último caso, definir as áreas de sua 

atuação; 

XIX - ressalvados os casos especificados na legisiação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão controlados n(ed~)~nte processo de licitação 

pública, que assegure igualdade de condicões a todos os concorrentes, com 

cláusulas qLte estabeleç~ as obrigações de pagamento, inantidas as condições 

efetivas da proposua nos termos da lei, exigindo-se a qualificação técnico-

econômica indispensável àgarantia do cLimprimento das obrigações. 
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§ l~ - A publicidade dos atos, programas, obras, servi ~;os e campanhas dos 

óFgâOs públicos, deverá ter caráter educativo, ii' 'ornI ativo OLl de Orientação 



social, dela não podendo constar nom~ ~, simbolos ou ililagelis que 

caractcrjzcin prolIloção pcssoal dc ~iI~~~)1'id~1dcs  OLl dc serviços públicos. 

§ 20 - A não observância do disposto nos incisos II c III implicará na nuílidade 

do ato e na punição da auítoridade Fesponsáv~ I nos termos da lei. 

§ 30 - A lei disciplinará as formas de participaçã~ do LisLiário na 

administração pública direta e indireta, regLilando especialmente: 

I - as reclamações relativas à prestação dos se~'\ços p.;~blicos em geral, 

asseguradas a manutenção de serviços de atendimeni > ao usuário e a avaliação 

penódica, externa e interna, da qLlalidade do serviços; 

- o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre 

atos de governo, observado o disposto no art. 5~~ X e XXXIII, da Constituição 

Federal ; 

III - a disciplina da representação contra O exercic.o negligente ou abUsivo de 

cargo, emprego oLl flinção na administraçàc pública. 

§ 40 - Os atos de improbidade adniinistnativa impori~ ~i'ãO a suspensão dos 

direitos políticos, da função pública, a disponibili~. ~de dos bens e o 

ressarcimento ao erário na forma e gradação prev~~~ta em  lei, sem prejulízo 

da ação penal cabível. 

§ 50 - A lei federal estabelecerá os prazos de prescl ;ção para ilícitos 

praticados por qualquen agente, servidor oLl não, que caLisar prejLiizos ao 

erário ressalvadas as respectivas ações de ressarcim nto~ 

§ 60 - As pessoas juirídicas de direito público e as ~~~ direito privado 

prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos qLíe seus agentes, 

nessa qualidade, causarem a terceiros, assegi.í'ado o direito de regresso contra 

o nesponsâvel, 'los casos de dolo oLl cL~~pa. 

§ 70 - A lei disporá sobre os requisitos e as restnçõ~'~~ ao ocupante de cargo 

ou emprego da administração direta e indireta ~luiC possibilite o acesso a 

informações privilegiadas. 

§ 80 - A autonomia genencial, orçamentária e financ.~ira dos órgãos e entidades 

da administração direta e indireta pod~ i'á ser ampliada mediante contrato, a ser 

firmado ~tre seus administ~ adores e o poder público, que tenha por objeto a 

fixação de metas de d . sempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor 

sobre: 

I - o prazo de duração do contrato; 

II  - os controles e critérios de avaliação de dese . npel~ho, direitos, obrigações 

e responsabilidade dos dirigentes; 

III - a remuneração do pessoal. 

§ 90 - O disposto no inciso XI aplica-se às empie as puíblicas e às 

 sociedades de Cc uibsidiaiia  quLe ieceberem 

~ 4~;;)mLLf:;ista~;uias 

FecLIFsO5 do Muinicípio para pagamento de despesas te pcSSO~ Ou 

de cusicio ciii geral." 

 



Art. 60 - O Artigo 104 passará a vigorar com a seguinte rcdaçào 

"Art. 104 - São estáveis após 3 (três) anos de efe t'vo exercício os 

servidores nomeados para cargo de provimento efeti o crn virtude de 

concurso público. 

~ 10 - O servidor público estável só perderá o cargo: 

I - em virtude de sentença judicial, transitada em julg ~do; 

II  - mediante processo administrativo em que lhe Seja assegurada 

amp1a defesa; 

IU - mediante procedimento de avaliação penódica d~ desempenho, na 

forma de ICi complementar, assegurada ampla defesa; 

~ 20 - ínv~idada por sentença judicial a demissão dc servidor estável, 

será ele reintegrado e o eventual ocupante da \ ~ga, se estável, 

reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indeniz~tçào~ 

aproveitado em outro cargo ou posto cm disponibilidade  ~~',1I' 

reniuinc1~açâo proporcional ao tempo de serviço; 

§ 30 - Extinto o cargo ou declarada sua desnecesstdade, o se~i dor 

estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao 

tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento C1~~ outro cargo. 

§ 40 - Como condição pana a aquisição de estabilidad~, é obrigatória a 

avaliação especial de desempenho por comissão iH5lituida para esta 

ljnalidade~" 

 

Art. 70 - Esta EMENDA entra em vigor na data de sLia publlcaçÁo; Art. 80 - 

Revogam-se as disposições contrárias. 

 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Gotatuba, Goiás, aos 

(05) cinco dias do mês de agosto de um mil novcc~ntos e nove (1999). 

 

Estado de noventa e 

 

 


