
 LEI Nº 2.347/06 – DE 17 DE JANEIRO DE 2006 
 

“Altera os arts. 2
0
, 3

0
 e 5

0
, da Lei  2.342/2005, de 

15 de dezembro de 2005 e dá outras providências” 

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

Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte lei: 

Art. 1º - Os arts 2º, 3º e 5º da Lei 2.342/2005, passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

"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; 

X – programas especiais de caráter temporário, instituídos pelos governos 

federal, estadual ou municipal; 

XI – obra certa por administração direta; 

 

 



XII – situações semelhantes, aqui não aludidas, mas que atendem aos 

requisitos do inciso IX, do art. 37, da Constituição.” 

“Art. 3º - As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser 

prorrogadas, observado o interesse público e mediante justificativa do 

Poder Público.” 

“Parágrafo Único - A vigência do contrato não poderá exceder as 

necessidades da realização da obra, no caso do inciso XI. Nos  demais 

casos, deverá preceder ao ato de contratação a motivação e a justificativa 

do Poder Público Municipal.” 

“Art. 5º - Ao pessoal contratado, nos termos desta Lei, aplica-se o Estatuto 

dos Servidores públicos do Município (Lei 948/90, de 03.04.90) e no caso 

de professor se aplica o Estatuto do Pessoal do Magistério (Lei 1.010, de 

26.12.90) e em ambos os casos o regime de previdência será o Regime 

Geral de Previdência Social.” 

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 

a 1º de janeiro de 2006, ficando convalidados os atos praticados no presente 

exercício, sob a égide da Lei  2.342/2005, de 15.12.05. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

aos dezessete dias do mês de janeiro do ano dois mil e seis (17/01/2006). 

 

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 


