
PROJETO DE LEI Nº 2.189/11, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2011. 

 

“Dispõe sobre alteração do art. 7º e art. 23 da Lei nº 1.935/2001.” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de GOIÁS, APROVOU, e eu, 

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - A Lei Municipal nº 1.935/01 de 10 de julho de 2001, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

 

I – Altera-se o art. 7º e seus parágrafos que passam a vigorar com a seguinte redação:  

 

Art. 7º - O ingresso na carreira do Magistério Público Superior Municipal dar-

se-á, para preenchimento de vaga existente com a possibilidade de formação de 

cadastro de reserva técnica, mediante concurso público de provas e títulos para 

Docente de Ensino Superior, com provimento originário em cargo vago na 

posição jurídica (DES II nível I), nos termos da legislação. 

 

§1º - será requisito para preenchimento e posse no cargo a formação acadêmica 

em nível de graduação na mesma área de conhecimento do(s) curso(s) que 

precisar de pessoal efetivo, salvo se eventualmente houver comprovada 

situação em que a exigência impossibilitar o atendimento das necessidades do 

curso; 

 

§2º - Além do disposto no parágrafo anterior, será também requisito 

indispensável por ocasião da posse o titulo de conclusão de Pós-Graduação 

Lato Sensu com duração mínima de 360 horas, ou Mestrado, ou Doutorado, ou 

Pós-Doutorado, os quais somente poderão ser aceitos se pertencerem à mesma 

área ou subáreas de conhecimento à de graduação exigida no concurso para a 

respectiva vaga; 

 

§3º - O edital de concurso deverá constar a relação das áreas, e sendo o caso, 

das subáreas de conhecimento que serão aceitas para os títulos previstos nos 

parágrafos §1º e §2º, o que será estabelecido de acordo a Tabela de Áreas do 

conhecimento aprovada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e reconhecida pelo MEC; 

 

§4º - Os candidatos que desejarem se inscrever no concurso com titulo 

expedido por universidades estrangeiras, somente terão seu titulo aceito caso o 

mesmo já esteja efetivamente convalidado para fins definitivos por 

Universidade brasileira que possua cursos de pós-graduação reconhecidos e 



avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior, 

observando também quanto ao titulo o disposto nos parágrafos §1º e §2º. 

 

§5º - O provimento inicial na carreira obedecerá ao quantitativo de vagas 

determinado no ato normativo específico quando da realização do concurso 

público de provas e títulos. 

 

II – Altera-se o caput do art. 23º e inclui os §4º, §5º e §6º, da lei, que passarão a ter a 

seguinte redação: 

 

Art. 23º - O vencimento básico inicial dos servidores Docentes de Ensino 

Superior é fixado para a classe originária DES II, nível I conforme as regras 

estabelecidas no edital de concurso público e observando a tabela do Anexo I 

da presente lei. 

 

§4º - Ao docente que possuir titulação acadêmica exigida em classes da carreira 

com posição jurídica superior àquela que o mesmo se encontrar na forma do 

artigo 6º, será concedida gratificação instituída pelo presidente da FESG, desde 

que o título obedeça ao disposto no §2° e §4° do artigo 7º da presente lei; 

 

§5º - A gratificação prevista no parágrafo anterior será concedida em caráter 

transitório, se expirando automaticamente com a promoção do docente para a 

respectiva classe superior que tenha como requisito a titulação que justifica a 

concessão gratificação; 

 

§6º - A gratificação prevista nos §4º e §5º será calculada sempre com referência 

aos vencimentos básicos da respectiva jornada semanal DESII, nível I da tabela 

do Anexo I da presente lei nos seguintes percentuais: 

 

I – Ao portador de titulo de Mestre a gratificação será de 30% (trinta por cento) 

enquanto estiver na Classe DESII; 

 

II – Ao portador de titulo Doutor a gratificação será de 60% (sessenta por 

cento) enquanto estiver na Classe DESII e de 40% (quarenta por cento) 

enquanto estiver na Classe DES III; 

 

III – Ao portador de titulo de Pós-Doutor a gratificação será de 100% (cem por 

cento) enquanto estiver na Classe DESII, de 80% (oitenta por cento) enquanto 

estiver na Classe DESIII e de 35% (trinta e cinco) por cento enquanto estiver na 

Classe DESIV; 

 



III – Altera-se a Tabela do Anexo I – Quadro de vencimentos para o cargo de 

docentes do Ensino Superior do Magistério Público do Município de Goiatuba 

(FESG/FAFICH), que passará a ter a seguinte redação: 

 

QUADRO DE VENCIMENTOS PARA OS DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR 

PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GOIATUBA (FESG/FAFICH). 

 

CLASSES NÍVEIS REGIME PARCIAL 

/JORNADA SEMANAL 

- VENCIMENTOS 

REGIME INTEGRAL E 

DEDICAÇÃO 

EXCLUSIVA 

/JORNADA SEMANAL - 

VENCIMENTOS 

ÍNDICE 

INCIDENTE 

DES II I 20 

hs/semanais 

R$ 

907,71 

40 

hs/semanais 

R$ 1.815,43  

II 20 

hs/semanais 

R$ 

988,10 

40 

hs/semanais 

R$ 1.996,20 10 % 

 

DES III 

I 20 

hs/semanais 

R$ 

1.298,03 

40 

hs/semanais 

R$ 2.596,06 30 % 

II 20 

hs/semanais 

R$ 

1.427,83 

40 

hs/semanais 

R$ 2.855,66 10 % 

III 20 

hs/semanais 

R$ 

1.570,61 

40 

hs/semanais 

R$ 3.141,22 10 % 

 

DES IV 

I 20 

hs/semanais 

R$ 

1.963,26 

40 

hs/semanais 

R$ 3.926,53 25 % 

II 20 

hs/semanais 

R$ 

2.159,59 

40 

hs/semanais 

R$ 4.319,18 10 % 

III 20 

hs/semanais 

R$ 

2.375,55 

40 

hs/semanais 

R$ 4.751,10 10 % 

DES V I 20 

hs/semanais 

R$ 

2.731,88 

40 

hs/semanais 

R$ 5.463,77 15 % 

 

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial as alterações 

conflitantes previstas na Lei 2.508/08 de 27 de maio de 2008 e na Lei 2.600/10 de 10 

de abril de 2010. 

 

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

oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze (08/02/2011) 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

Prefeito Municipal 



JUSTIFICATIVA AO 

PROJETO DE LEI Nº 2.189/11, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2011. 

  

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

 

Cumprimentando-o primeiramente, encaminho por intermédio de Vossa 

Excelência e para apreciação da Câmara Municipal de Goiatuba, através dos ilustres 

Vereadores que a compõe, o Projeto de Lei nº 2.189/2011, de 08 de fevereiro de 2.011, que 

“Dispõe sobre alteração do art. 7º e art. 23 da Lei nº 1.935/2001”. 

 

O presente Projeto de Lei enviado tem razão tema finalidade de normatizar de 

forma eficiente  o ingresso, as horas de serviço a serem prestadas, e as gratificações a serem 

pagas aos professores municipais do magistério superior que já estão no serviço público, 

como também para aqueles que ingressarão. 

 

Destarte, é bom ressaltar que as mudanças apresentadas no referido projeto de 

lei foram determinadas pelo Tribunal de Contas dos Município, que verificou as 

discrepâncias  na lei 1.935/01 de 10 de julho de 2001.  

 

Assim peço que seja apreciado, votado e aprovado o projeto apresentado e assim 

adequar a lei 1.935/01 às exigências do TCM.  

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 


