
PROJETO DE LEI N 1.330/99, de 17 de fevereiro de 1999. 

 

 

“ Dispõe sobre a contratação de professores          em 

caráter de emergência e dá outras provi-dências.” 

 

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

Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte lei. 

 

 

Art. 1° - Por força da presente lei, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado a contratar e recontratar, até o limite de 50 (cinquenta) professores, pelo 

prazo máximo de até o dia 31.07.1999, para serem distribuídos nas seguintes escolas: 

a) Escola Municípal Osvaldo Cruz – 07, b) Escola Municípal Maria Luzia – 01, c) 

Escola Municípal Maria de Lurdes – 01, d) Escola Municípal Pio XII – 05, e) Escola 

Municípal Noemia de Castilho – 07, f) Escola Municípal Geraldo Assis Lopes – 02, 

g) Escola Municípal Mundo Maior – 05, h) Escola Municípal Nara de Oliveira – 05, i) 

Escola Municípal Ana Perciliana – 05, j) Escola Municípal Irene Rosa Ferreira – 02 e 

l) Escola Municípal São Calos – 14. 

 

Art. 2° - A contratação emergencial, será para atender a extrema necessidade de 

locação de professores junto a rede Pública Municipal de Ensino, em todas as suas 

disciplinas e séries.    

 

Art. 3° - Observar-se-á as classes especifica de habilitação para o magistério, que 

cada professor pertence, para pagamento dos salários, não podendo ser inferior a R$ 

206,47 (duzentos e seis reais e quarenta e sete centavos) nem superior a 726,79 

(setecentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos). 

  

Art. 4° – Fica assegurado ao contratado gratificação de décimo-terceiro vencimento, 

proporcional aos meses de efetivo exercício, durante vigência do contrato de trabalho.   

 

Art. 5º - Para fazer face  às despesas com contratações, a dotação orçamentária será 

determinada por decreto. 

 



Art.6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em 

contrário, com efeito retroativo à data do início do ano letivo de 1999 na Rede Pública 

Municipal. 

 

 

                                               

Hermes Traldi Neto. 

Prefeito Municipal de Goiatuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA: 

 

 

Sr. Presidente e ilustres Vereadores. 

 

 

A necessidade urgente de contratação de professores para suprir carências na 

Rede Pública Municipal, justifica-se dado a importância que temos, em conjunto, 

dado à Educação no Município de Goiatuba que, inclusive, serve como paradigma não 

só aos demais Municípios Goianos, como até mesmo, ao Estado de Goiás. 

 

Conforme é de nosso mútuo conhecimento, não foi possível ao Poder Executivo 

Municipal realizar o concurso que já teve sua realização aprovada por esta Casa de 

Leis. Contudo, ainda nesse primeiro semestre, o mesmo será realizado suprindo, 

assim, as carências de professores na Rede Municipal. 

 

Pedimos ao Sr. Presidente, como aos demais Vereadores, a especial atenção na 

pronta aprovação da presente lei porque, a mesma, atende a evidente e indiscutível 

interesse público de alta relevância. 

 

Aproveitamos o ensejo para renovarmos nossos protestos de estima e 

admiração. 

 

                          Atenciosamente. 

 

 

Hermes Traldi Neto. 

                          Prefeito Municipal de Goiatuba. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Em atenção a solicitação da Comissão de Finança e Orçamento segue; 

 

1 – Como é de conhecimento dos Nobres Edis, o Executivo realizou o Concurso 

Público para preenchimento das vagas na rede publica municipal de ensino. E 

seguindo as exigências de praxe do TCM, em aproximadamente 60 dias, todas as 

etapas referentes ao concurso (publicação do resultado, homologação, apresentação de 

documento e nomeação) estarão cumpridas e poderá se efetivar as contratações 

necessárias, entretanto sem a aprovação deste projeto de lei, um grande número de 

alunos ficaram fora das salas de aula, com as indesejáveis conseqüências. 

 

2 – Também deve-se considerar, que nesta administração, construímos  uma escola, 

alugamos duas, municipalizaremos outras duas e ainda recebemos o Distrito de 

Marcianópolis, significando um acréscimo de aproximadamente  45 salas de aula, o 

que implica em aumento do corpo docente. 

 

3 – Quanto aos valores de cada salário os mesmos variam de R$ 206,47 à R$ 726,79, 

respeitando a classe que cada professor pertence, a saber: 

 

Classe A: Para provimentos do corpo de Professores desta classe, exigi-se habilitação 

especificará para o Magistério, em nível  de segundo grau.  

Classe B: Idem acima, exigi-se habilitação especifica de licenciamento de curta 

duração. 

Classe C: Exige-se habilitação especifica de licenciatura plena. 

 

 Esclarecemos aos nobres edis que as contratações são todas respeitando a Lei nº 

1010/90.  E quando aos vencimentos conforme o que determina o Art. 279 da Lei nº 

947/90, “Nas admissões  por tempo determinado, serão abservados os níveis salariais 

iniciais a cada classe, constante no plano do carreira”.            


