
LEI Nº 2.342/2005 – de 15 de dezembro de 2005 

 
“Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos 

do inciso IX do art. 95 da Lei Orgânica, e dá outras providências” 

 

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

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei. 
                     

Art. 1º - Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os 

órgãos da Administração direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar 

contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta 

Lei.  

 

Art. 2º - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:  

 

I - assistência a situações de calamidade pública;  

II - combate a surtos endêmicos;  

III – admissão de professor substituto e professor visitante; 

IV - admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro;  

V – admissão de profissional de saúde, bem como de outros recursos humanos na 

área de saúde, necessários ao desenvolvimento de atividades de convênios e contratos 

firmados com a União e Estados, suas autarquias e fundações e organismos 

internacionais; 

VI – censo para implementação de políticas sociais; 

VII – campanhas preventivas contra doenças; 

VIII – atendimento urgente e exigências dos serviços em decorrência da falta de 

pessoal concursado e para evitar colapso nas atividades afetas aos setores de 

transporte, obras públicas, educação e segurança pública, devendo, neste caso, haver 

a imediata deflagração do concurso público.  

IX – substituição de professor ou outro servidor que desempenhe funções essenciais, 

durante o seu afastamento por licença médica ou outra prevista em lei. 

 

Art. 3º - A duração dos contratos deve estar adstrita ao tempo da situação 

excepcional. 

 

Art. 4º- O recrutamento de pessoal deverá ser feito por processo seletivo 

simplificado, devendo ser amplamente divulgado e recair, preferencialmente, em 

pessoas que não possuam vínculo funcional com o Poder Público, vedada, em todo 

caso, a contratação de servidores da administração que venha importar em 

acumulação de cargo e função não permitida pela Constituição Federal, aplicando-se, 

no que couber, o disposto no capítulo único do título V da Lei 947/90. 

 

Art. 5º - O pessoal que for admitido será inscrito como contribuinte obrigatório do 

Regime Geral de Previdência Social. 

 



Art. 6º - A remuneração do contratado não poderá ser superior a de cargo efetivo 

correspondente. 

Art. 7º -  As parcelas indenizatórias decorrentes de diárias e ajudas de custo deverão 

ser iguais as do servidor municipal de igual função, bem como a data do pagamento 

do 13º salário, ficando assegurado ao contratado que exercer a função por um período 

igual ou superior a 12 meses o  direito ao pagamento de férias, acrescida de um terço, 

inclusive se for o caso de indenização; 

 

Art. 8º - A carga horária diária e semanal dos contratados não poderá ser superior a 

do servidor municipal.   

 

Art. 9º - A extinção do contrato poderá ocorrer pelos seguintes motivos: 

 

I – pelo exaurimento da sua vigência; 

II – pela rescisão administrativa, no caso de prática de infração disciplinar; 

III – pela conveniência da administração; 

IV – pela assunção do contratado em cargo público ou emprego incompatível; 

V – por iniciativa do contratado. 

 

Art. 10 - Por ocasião da necessidade da contratação, a situação de excepcional 

interesse público deverá ser declarada e inequivocamente demonstrada pela 

autoridade interessada, por meio de ato administrativo próprio, devidamente 

publicado na imprensa oficial do município. 

 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º 

de janeiro de 2006. 

 

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.  

                   

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos quinze dias do 

mês de dezembro do ano dois mil e cinco (15/12/2005). 

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

 


