
PROJETO DE LEI nº 1.532/01 de 01 de fevereiro de 2001. 

“Dispõe sobre inclusão, modificação,  revogação de 
artigos, parágrafos e incisos da Lei 1.010/90 e dá outras 
providências”, 

 
A Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, APROVOU, e eu, 
prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte LEI: 
 
Artigo 1 º. -  A Lei Municipal  1.010/90 de 26 de dezembro de 1.990, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 

Art. 17: O servidor, aprovado em concurso, provido por 
nomeação, em caráter efetivo, ficará sujeito a estágio probatório 
com duração de 3 (três) anos de efetivo exercício no cargo e, 
durante esse estágio, sua capacidade e adaptabilidade serão 
objetos de avaliação constante e permanente. 
 
Art. 21: São estáveis após 3 (três) anos de efetivo exercício os 
servidores do Magistério Municipal, aprovado em concurso 
público, que tenha sido aprovado no estágio probatório. 
 
Art. 36: ..................................................................................... 
Parágrafo Único: Entende-se por aprimoramento de habilitação, 
para o efeito do disposto neste artigo  a conclusão de cursos de 
Pós Graduação  Lato Senso ou Strito Senso. 
 
Art. 40:  O professor, com exercício nas quatro últimas séries do 
Primeiro grau  e nas três séries do segundo grau, terá seu 
regime de trabalho fixado em vinte horas aulas mais cinco horas 
de atividade.  
 
Ficam suprimidos os inciso I e II do artigo 40. 

 
Art. 41: O especialista em educação terá sua carga horária 
fixada em 20 horas semanais. 
 
Art. 43........................................................................................ 



Parágrafo Único: As horas-aulas de que trata o artigo serão 
calculadas com base no valor inicial da tabela de referência 
salarial,  do Magistério Público Municipal, nível PA01. 
 
Art.   50.................................................................................... 
Parágrafo primeiro – a gratificação de que trata este artigo é 
extensiva aos professores e especialistas em educação, que 
exerçam cargo ou função de direção ou que, por designação do 
Secretário Municipal de Educação e Cultura, passem a integrar 
órgãos tecnicos ou pedagógicos da própria secretaria. 
 
Parágrafo segundo: A gratificação de que trata este artigo será 
incorporada  para efeito de aposentadoria, desde que exercida a 
função  por um período mínimo de  5  (cinco) anos;  
 
Art. 51 ....................................................................................... 
Parágrafo primeiro: A gratificação, de que trata o presente artigo, 
cessará, naturalmente, quando o servidor for transferido para 
outro estabelecimento que não apresente as condições previstas. 
 
Parágrafo segundo: considera-se de difícil acesso, a Escola 
localizada na zona rural, onde não existir transporte ofertado pela 
Secretaria Municipal de Educação e distante acima de 20 km da 
sede do Município, do Distrito ou do Povoado; 
 
Parágrafo terceiro:- considera-se ainda de difícil acesso, a Escola 
de zona rural, localizada em região desprovida de estradas com 
pavimentação asfaltica, prevalecendo a distância de 20 km da 
sede do Município, Distrito ou Povoado. 
 
Art. 52: .............................................................................. 
Parágrafo Único: A gratificação de que trata este artigo será 
incorporada  para efeito de aposentadoria, desde que exercida a 
função  por um período mínimo de  5  (cinco) anos; 
 
Art.79................................................................................... 
Parágrafo terceiro:  Não se concederá licença para tratar de 
interesses particulares ao servidor que esteja submetido ao 
estágio probatório. 



 
Art. 82. ................................................................................... 

  
I - Por  invalidez  permanente , sendo  os  proventos  proporcionais  ao   

tempo   de contribuição, exceto se decorrente de acidente de trabalho, 

moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 

especificadas em lei específica;  

 
II - compulsoriamente aos 70 (setenta) anos de idade, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição; 
 
III - voluntariamente,  desde  que  cumprido  tempo  mínimo  de  
10 (dez)  anos  de efetivo  exercício  no  serviço  público  e  cinco  
anos  no  cargo  em  que se dará  a  aposentadoria, observadas 
as seguintes condições: 
 
 
 a)  60 (sessenta)  anos  de  idade e 35 (trinta anos e cinco) anos 
de contribuição,  se  homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos  de 
idade  e 30 (trinta)  anos de contribuição, se mulher; 
 
b) 65 (sessenta e cinco) anos de idade,  se homem,  e 60 
(sessenta) anos de idade se mulher, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição. 
 
§ 1º - nos casos  de  exercício  de  atividades  consideradas 
insalubres ou perigosas,  a aposentadoria de que trata o inciso 
III, alínea “a”  e  “b”, observará o disposto em  lei específica. 
 
§ 2º -   os  requisitos de idade e  de tempo de serviço serão 
reduzidos em 05 (cinco) anos,   em  relação  ao  disposto  nas  
alíneas   “a”   e  “b”,  para  o  professor  e  ou especialista  em  
educação  que comprove exclusivamente tempo de efetivo 
serviço              de magistério na educação infantil, no ensino 
fundamental e ensino médio. 
 
 § 3º - ressalvadas  as  aposentadorias decorrentes dos cargos 
acumuláveis na forma desta  lei,  é  vedada  a  percepção  de  



mais  de  uma aposentadoria por conta deste regime e ainda do 
regime geral de previdência social. 
 
§ 5º - é assegurada  a  concessão de  aposentadoria e pensão, a 
qualquer tempo, aos servidores públicos municipais,  bem como 
aos seus dependentes, que até a data da publicação  da  EC 
020, (15 de dezembro de 1998), tenham cumprido os requisitos 
para  obtenção  destes benefícios,  com  base  nos   critérios   da   
legislação   então vigente. 
               
§ 6º - é assegurado  o  direito  à  aposentadoria voluntária  com 
proventos integrais, ao  servidor  que tenha ingressado 
regularmente em cargo efetivo na administração               
municipal,  direta, autárquica  e  fundacional,  até  a data de 
publicação da EC 020, (15 de dezembro de 1998), quando o 
servidor, cumulativamente: 
             
I - tiver 53 (cinquenta e três)  anos de  idade, se homem, e 43 
(quarenta e três) anos de idade, se mulher; 
II - tiver  05  (cinco)  anos  de   efetivo   exercício   no  cargo  em  
que   se   dará   a aposentadoria; 
 
III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo à soma de: 
 
a) 35 (trinta e cinco) anos, se homem, e 30 (trinta) anos, se 
mulher; 
               
b) um  período  adicional  de  contribuição  equivalente  a 20% 
(vinte por cento) do tempo  que,  na  data  da publicação da EC 
020, (15 de dezembro de 1998), faltaria para atingir o limite de 
tempo constante da alínea anterior. 
 
§ 7º - é  assegurado  o  direito  de  aposentadoria  com  
proventos  proporcionais ao tempo de contribuição, desde que  
atendidos  os  incisos  “I”  e  “II”  do   parágrafo anterior,quando 
atendidas as seguintes condições: 
 
I - contar tempo de contribuição, igual, no mínimo à soma de: 
 



a) 30 (trinta) anos, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos, se 
mulher; 
 
b) um período adicional de contribuição equivalente a 40% 
(quarenta por cento) do tempo  que  na  data  de  publicação da 
EC 020, (15 de dezembro de 1998), faltaria para atingir o limite 
de tempo constante da alínea anterior;  
 
II - os proventos da aposentadoria proporcional serão 
equivalentes a  70%  (setenta por cento)  do  valor  máximo  que  
o  servidor  poderia  obter  com   os   proventos integrais, 
acrescido de 05% (cinco por cento) por ano de contribuição  que 
supere a     soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de 
100% (cem por cento). 
 
§ 8º -   o  professor  municipal  que  até  a  data  da  publicação  
da  EC 020, (15 de dezembro  de  1998),   tenha   ingressado,   
regularmente,   em   cargo   efetivo   de  magistério  e  que opte 
por aposentar-se na forma do disposto no parágrafo 6º , terá o 
tempo de serviço exercido contado com acréscimo de 17% 
(dezessete por cento), se  homem,  e  de  20%  (vinte  por  
cento),  se  mulher,  desde   que   se   aposente, exclusivamente, 
com tempo de efetivo exercício das funções de magistério. 
 
 
 
§ 2º -   os  requisitos de idade e  de tempo de serviço serão 
reduzidos em 05 (cinco) anos,   em  relação  ao  disposto  nas  
alíneas   “a”   e  “b”,  para  o  professor  e  ou especialista  em  
educação  que comprove exclusivamente tempo de efetivo 
serviço              de magistério na educação infantil, no ensino 
fundamental e ensino médio. 
 
 § 3º - ressalvadas  as  aposentadorias decorrentes dos cargos 
acumuláveis na forma desta  lei,  é  vedada  a  percepção  de  
mais  de  uma aposentadoria por conta deste regime e ainda do 
regime geral de previdência social. 
 



§ 5º - é assegurada  a  concessão de  aposentadoria e pensão, a 
qualquer tempo, aos servidores públicos municipais,  bem como 
aos seus dependentes, que até a data da publicação  da  EC 
020, (15 de dezembro de 1998), tenham cumprido os requisitos 
para  obtenção  destes benefícios,  com  base  nos   critérios   da   
legislação   então vigente. 
               
§ 6º - é assegurado  o  direito  à  aposentadoria voluntária  com 
proventos integrais, ao  servidor  que tenha ingressado 
regularmente em cargo efetivo na administração               
municipal,  direta, autárquica  e  fundacional,  até  a data de 
publicação da EC 020, (15 de dezembro de 1998), quando o 
servidor, cumulativamente: 
             
I - tiver 53 (cinquenta e três)  anos de  idade, se homem, e 43 
(quarenta e três) anos de idade, se mulher; 
II - tiver  05  (cinco)  anos  de   efetivo   exercício   no  cargo  em  
que   se   dará   a aposentadoria; 
 
III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo à soma de: 
 
a) 35 (trinta e cinco) anos, se homem, e 30 (trinta) anos, se 
mulher; 
               
b) um  período  adicional  de  contribuição  equivalente  a 20% 
(vinte por cento) do tempo  que,  na  data  da publicação da EC 
020, (15 de dezembro de 1998), faltaria para atingir o limite de 
tempo constante da alínea anterior. 
 
§ 7º - é  assegurado  o  direito  de  aposentadoria  com  
proventos  proporcionais ao tempo de contribuição, desde que  
atendidos  os  incisos  “I”  e  “II”  do   parágrafo anterior,quando 
atendidas as seguintes condições: 
 
I - contar tempo de contribuição, igual, no mínimo à soma de: 
 
a) 30 (trinta) anos, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos, se 
mulher; 
 



b) um período adicional de contribuição equivalente a 40% 
(quarenta por cento) do tempo  que  na  data  de  publicação da 
EC 020, (15 de dezembro de 1998), faltaria para atingir o limite 
de tempo constante da alínea anterior;  
 
II - os proventos da aposentadoria proporcional serão 
equivalentes a  70%  (setenta por cento)  do  valor  máximo  que  
o  servidor  poderia  obter  com   os   proventos integrais, 
acrescido de 05% (cinco por cento) por ano de contribuição  que 
supere a              soma a que se refere o inciso anterior, até o 
limite de 100% (cem por cento). 
 
§ 8º -   o  professor  municipal  que  até  a  data  da  publicação  
da  EC 020, (15 de dezembro  de  1998),   tenha   ingressado,   
regularmente,   em   cargo   efetivo   de  magistério  e  que opte 
por aposentar-se na forma do disposto no parágrafo 6º , terá o 
tempo de serviço exercido contado com acréscimo de 17% 
(dezessete por cento), se  homem,  e  de  20%  (vinte  por  
cento),  se  mulher,  desde   que   se   aposente, exclusivamente, 
com tempo de efetivo exercício das funções de magistério. 
 
Art. 83 : ................................................................................... 
Parágrafo Único: somente serão computados para efeitos de 
aposentadoria e pensões, as gratificações de regência e pré-
escolar, desde que percebido por um período não inferior a cinco 
anos. 
 

Artigo 2º - Fica revogado o § 3º do Art. 55.  
 

Artigo 3º. – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos ao dia 01 de fevereiro de 2001. 
 
Artigo 4º. – Revogam-se os dispositivos dispositivos mencionados. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 
Goiás, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e um 
(14/02/2001). 
 
 



Godofredo Jerônimo da Silva 
    PREFEITO MUNICIPAL 


