
PROJETO de LEI nº2.091/2009, de 13 de  maio de 2.009 

 
“Dispõe sobre alteração do artigo 154 da Lei 2.467 de 30 de maio 

de 2.007 e dá outras providências”. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Municipal. 

 

Art. 1º - Fica alterado o artigo 154 da Lei Municipal 2.467 de 30 de maio de 2.007, 

que passa a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 154 Será concedido horário especial ao servidor ou cônjuge ou 

responsável legal de portador de deficiência física, devidamente comprovada por 

junta médica oficial, que necessite de assistência e cuidados especiais.  

 

Parágrafo único – O servidor que tiver sua carga de horário reduzida, com 

base no caput deste artigo, compensará as horas não trabalhadas, em exercendo 

função compatível, mas em horário diverso, respeitando em todo caso, a jornada 

semanal estipulada na legislação estatutária.”  

 

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

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

cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e nove (05/05/2009).   

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 2.091/09 de 05 de maio de 2009 

 

 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

 

 

Cumprimentando-o primeiramente, é o presente para encaminhar, por 

intermédio de Vossa Excelência, à apreciação da Câmara Municipal de Goiatuba, 

Estado de Goiás, e dos ilustres Vereadores que a compõe, o Projeto de Lei nº 

2.091/2009, de 05 de maio de 2.009, que “DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO 

ARTIGO 154 DA LEI 2.467 DE 30 DE MAIO DE 2.007 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

O presente Projeto de Lei tem razão de ser para adequar o Regime Jurídico 

dos servidores Municipais de Goiatuba a evolução e realidade de nossa comunidade 

beneficiar parcela significativa da população carente deste Município, que não tem. 

 

Por outro lado, a redação antiga, poderia ser objeto de questionamentos 

judiciais, uma vez que estava tratando com desigualdade, servidores em situações 

idênticas perante o Município.   

 

Com a presente alteração, fica mantido o horário especial de trabalho 

apenas para as pessoas que tem que dedicar parte de sua vida para cuidar de si ou do 

seu cônjuge ou dependente que sofre de deficiência física que necessite de cuidados 

constantes. 

 

Assim, é que espero a deliberação e aprovação desta respeitável Casa 

Legislativo, do projeto ora encaminhado. 

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 

   
 

 


