
LEI nº2.272/04  de 20 de dezembro de 2004 
 

                              “Modifica estrutura salarial dos cargos e funções da 

Câmara Municipal de Goiatuba e dá outras providências” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVA e eu, 

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Por força da presente Lei fica modificada a estrutura salarial dos cargos e 

funções da Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, para a seguinte 

forma: 

 

 

NOME DO 

CARGO/FUNÇÃO 

 

CLASSIFICAÇÃO 

REMUNERAÇÃO 

MENSAL EM R$ 

Assessor Jurídico Comissionado 3.300,00 

Assessor da Presidência Comissionado 3.300,00 

Assessor do Legislativo Comissionado 3.300,00 

Contador Comissionado 2.500,00 

Controlador Interno Comissionado 2.500,00 

Chefe de Gabinete Comissionado 3.300,00 

Secretário Administrativo Comissionado 3.300,00 

Tesoureiro Comissionado 3.300,00 

 

 Parágrafo Único – Os servidores de cargos comissionados da Câmara 

Municipal de Goiatuba terão revisão na sua remuneração sempre na 

mesma data dos servidores comissionados da Prefeitura Municipal de 

Goiatuba, nos mesmos índices e condições.  

 

Art. 2º - Havendo interesse por parte do Poder Legislativo Municipal poderão ser 

contratados profissionais (ou empresas) especializados para prestarem serviços de 

Contabilidade e de Advocacia, na forma da Lei. 

 

 Parágrafo Único – Caso ocorra a contratação de qualquer profissional 

especializado (ou empresas) mencionado no caput deste artigo fica 

proibida a nomeação de outra pessoa para exercer o cargo e/ou função que 

foi contratada. 

 



Art. 3º - Ficam resguardadas todos os direitos e vantagens aos servidores 

comissionados e efetivos da Câmara Municipal de Goiatuba constantes nas Leis 

Municipais nº 947/90 e 948/90 e em suas modificações. 

 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor no dia (1º) primeiro de janeiro de 2005. 

 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE                          REGISTRE-SE                            CUMPRA-SE 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 

Goiás, aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano dois mil e quatro 

(22/12/2004). 

 

 
Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICPAL 


