
PROJETO DE LEI Nº 1.862 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2004. 
 

“Dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo 

determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público e dá 

outras providências.” 

 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA faz saber que a CÂMARA 
MUNICIPAL decretou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI: 
 

Art. 1º -  Por força da presente lei, o Chefe do Poder Executivo autoriza o 

presidente da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba a contratar pessoal 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na 

forma do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal de 1988, pelo prazo 

determinado de 1º (primeiro) de janeiro a 31 de dezembro de 2005, conforme 

discriminação de cargos e quantitativos de vagas que a seguir se especificam: 

 

VAGAS CARGOS    REMUNERAÇÃO/Hora – Até 

40  Servente       2,10 

20  Pedreiro      3,80 

09  Carpinteiro      3,80 

03  Graniteiro/Marmorista    3,80 

06  Ajudante de Carpinteiro    2,60 

03  Ajundante de Gran/Marmorista   2.10 

06  Pintor       3,80 

05  Ajudante de Pintor     2,10 

03  Eletricista      3,80 

08  Armador(ferreiro)     3,80 

02  Ajudante de Eletricista    2,10 

04   Ajudante de Armador    2,10 

01  Encanador      3,80 

01  Ajudante de Encanador    2,10 

01  Azulejista      3,80 

02  Telhadista      3,80 

01  Ajudante de Telhadista    2,10 

01  Apontador      3,80 

01                Mestre de obras                        7,00 

03                Guarda -Noturno                                            4,00 

 



Art.2º - A contratação emergencial de mão de obra, visa atender às 

necessidades da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba, para edificação 

de quadras poliesportivas e quaisquer outras ampliações, que se fizerem 

necessárias, no período determinado no Art. 1º da presente Lei. 

 

Art.3º - O pessoal admitido, será inscrito como contribuinte obrigatório do 

Regime Geral de Previdência Social. 

 

Art.4º - Para fazer face às despesas das contratações previstas nesta Lei será 

utilizada a seguinte dotação orçamentária: 03.0301-12.364.0431-1.551-

4.4.90.51 

 

Art.5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 

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

(10.12.2004). 

 

 

        

Godofredo Jerônimo da Silva 

   PREFEITO MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 1.862 DE 10 DE DEZEMBRO 

DE 2004 que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e dá 

outras providências. 

 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

 

O presente projeto-de-lei por si mesmo se justifica. 

Uma lei que autoriza contratar pessoal por tempo 

determinado para atender necessidade temporária de interesse 

público se faz necessária para que não haja interrupção nos 

serviços que a FESG-Fundação de Ensino Superior de Goiatuba – 

tem necessidade de realizar no campus universitário para atender 

aos estudantes da FAFICH. 

Sendo o presente projeto única e exclusivamente de 

interesse público, contamos com a sua aprovação e servimo-nos da 

oportunidade para apresentar aos ilustres vereadores protestos de 

respeito, estima e consideração. 

 

 

 

   Godofredo Jerônimo da Silva 

      PREFEITO MUNICIPAL 
 

 

 

 


