
PROJETO DE LEI Nº 1.879 DE 28 DE MARÇO DE 2005. 
 

“Dispõe sobre a contratação de Professores de 

Educação Física por tempo determinado e dá 

outras providências” 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aprova e eu, 
PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte LEI: 
 

Art. 1º Para atender à necessidade de excepcional interesse público, de acordo 

com o Art. 37 da Constituição Federal de 1988, fica o Chefe do Poder 

Executivo Municipal autorização a contratar 05 (cinco) professores de 

Educação Física, para ministrarem aulas em escolas do Sistema Municipal de 

Ensino.  

 

Art.2º Os contratos terão vigência de 01 (um) ano e os professores contratados 

serão remunerados de acordo com a Lei Municipal nº 1010/90, que “Institui o 

Estatuto do Magistério Público Municipal” – Tabela de Referência Salarial de 

2004. 

  

Art.3º Os professores contratos serão inscritos como contribuintes obrigatórios 

do Regime Geral de Providência Social. 

 

Art.4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos ao dia 1º de fevereiro de 2005. 

 

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos vinte e oito 

dias do mês de março do ano dois mil e cinco (28/03/2005). 

 

        

 

  Marcelo Vercesi Coelho 

 PREFEITO MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA 

 

PROJETO DE LEI Nº 1.879 DE 28 DE MARÇO DE 2005. 

 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

Quando da realização do último concurso para professores, na 

área de Educação Física, não surgiram candidatos suficientes para preencherem 

todas as vagas existentes do Sistema Municipal de Ensino. Ainda assim, nem 

todos os candidatos foram aprovados e, desde, então alguns professores, a 

pedido, foram exonerados. 

A deficiência de professores de Educação Física, que é  

disciplina obrigatória, com números de aulas semanais que não se pode reduzir, 

vem sendo suprida com professores contratados por tempo  determinado,  até 

que as condições da Prefeitura lhe permitam a realização de outro concurso. 

Por essa razão, estamos encaminhando à Câmara o presente 

Projeto-de-Lei, que solicita autorização Legislativa para contratação de 05 

professores, para atender às urgentes necessidades atuais. 

Contando com a compreensão dos ilustres Vereadores e 

aguardando a sua aprovação, antecipamos nossos agradecimentos.     

 

 

 

 

               Marcelo Vercesi Coelho 

               PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

Jadir Fernandes da Costa 

PROCURADOR-GERAL 

 

 

 

 



 


