
PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 2.057, de 30 de abril de 2008 
 

“Dispõe sobre a alteração de classes do grupo funcional da Chefia 

Básica, do Quadro Permanente de Servidores desta Prefeitura da Lei 

nº 2.468/07 e dá outras providências” 

 

Art. 1º. Ficam alterados, no Quadro Permanente de Servidores desta Prefeitura, as classes e 

os cargos a seguir denominados: 

 

§ 1º – ENCARREGADO DO SETOR DE BIBLIOTECA – grupo de chefia básica, 

classe VI-A, D-6, 01 (uma) vaga; 

 

§ 2º - ENCARREGADO DO SETOR UNIDADES VOLANTES – grupo de chefia 

básica, classe VI-A, D-6, 01 (uma) vaga; 

 

§ 3º – ENCARREGADO DO SETOR ALMOXARIFE E PATRIMÔNIO - grupo 

de chefia básica, classe VI-A, D-6, 01 (uma) vaga; 

 

§ 4º  - ENCARREGADO SETOR CENTRO TRADIÇÃO E CULTURA – grupo 

de chefia básica, classe VI-A, D-6, 01 (uma) vaga; 

 

§ 5º  - ENCARREGADO SETOR DE PROTOCOLO E EXPEDIENTE - grupo de 

chefia básica, classe VI-A, D-6, 01 (uma) vaga; 

 

§ 6º  - ENCARREGADO SETOR DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL - grupo 

de chefia básica, classe IX, E-4, 02 (duas) vagas; 

 

§ 7º - ENCARREGADO SETOR DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL - grupo de 

chefia básica, classe IX, E-4, 01 (uma) vaga; 

 

§ 8º - ENCARREGADO SETOR DE EXPEDIENTE – grupo de chefia básica, 

classe IX, E-4, 01 (uma) vaga; 

 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em 

contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos trinta 

dias do mês de abril do ano dois mil e oito (30/04/2008). 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

Prefeito Municipal 



 

 

           

JUSTIFICATIVA PROJETO DE LEI Nº 2.057 – de 30 deabril de 2008 

 

 

SENHOR PRESIDENTE  

SENHORES VEREADORES  
 

 
Vimos submeter à elevada apreciação de Vossas Excelências o presente projeto 

de lei que trata da alteração de cargos no Quadro Permanente de Servidores desta Prefeitura 

em virtude da necessidade de reajustamento das funções exercidas nos respectivos cargos já 

existentes. 

 

Os cargos que estamos alterando são de suma importância para esta Prefeitura, 

pois são todos de base estrutural e sem os quais a Administração Pública torna-se inviável, 

dada a importância de cada um.  

 

A necessidade da alteração na Lei 2.468/07,  ocupado por servidores do quadro 

permanente da Prefeitura, se faz urgente, uma vez que, não podemos em hipótese alguma 

interromper os trabalhos, bem como devemos a cada momento implementar e aprimorar a 

execução das operações das secretarias da administração municipal. 

 
Pelas razões acima expostas é quem vimos solicitar aos ilustres Vereadores a 

aprovação deste Projeto de Lei, para que esta Administração possa realizar a criação e o 

aumento de vagas do quadro dos servidores permanentes da Prefeitura. 
 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
Marcelo Vercesi Coelho 

Prefeito Municipal 
 

                                                 


