
PROJETO DE LEI Nº 1.857/2004, de 26 de outubro de 2004. 
 

 

“Aumenta números de vagas para cargos de 

encarregados de Setor ” 

 

  

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

Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1º - Fica alterado, de 01 (uma) para 02 (duas), o número de vagas de   

“Encarregado” dos seguintes setores: 

 

Encarregado do Setor de Construção 02 vagas 

Encarregado do Setor de Unidade de Serviço 02 vagas 

Encarregado do Setor de Lançamentos Tributários 02 vagas 

Encarregado do Setor de CPD 02 vagas 

Encarregado do Setor de Suprimentos 02 vagas 
    

Art.2º - Esta Lei Entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos vinte e seis 

dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatro (26/10/2004). 

 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICATIFA 

 

PROJETO DE LEI Nº 1.857/04/2004, de 26 de outubro de 2004. 
 

 

 

  Quando se elaborou o Plano de Carreira dos Servidores do Município 

de Goiatuba, que resultou na Lei nº 948, de 05 de abril de 1990, as dimensões da 

Prefeitura, comparadas com os dias atuais, eram ainda bastante reduzidas. Basta, 

para se constatar isso, uma comparação com o espaço físico, que era ocupado, com o 

que é utilizado hoje. 

Apenas uma 01 (uma) vaga para os cargos de “Encarregado de Setor”, 

na época, eram suficientes e muitas nem chegavam a ser preenchidas. 

Com o decorrer dos anos, as responsabilidades e encargos do Município 

aumentaram vertiginosamente, tendo como uma das causas, que se poderão citar, o 

processo de municipalização, que forçou a Prefeitura a assumir responsabilidades 

que, antes, não eram suas. 

Hoje, com esse crescimento, um só encarregado não basta para certos 

setores. De fato, muitos deles já tem 02 (dois) encarregados que dividem entre si os 

serviços e percebem vencimentos compatíveis com a função, sem que tenha havido 

qualquer alteração na Lei original, fato que vem acontecendo desde administrações 

anteriores. 

Para regularizar tal situação, estamos encaminhando à Câmara, projeto 

que aumenta para 02 (duas) as vagas de alguns cargos de encarregado de setor. 

Além de se regularizar a situação dos servidores, com isso, evitamos 

problemas para a próxima administração, já que, em qualquer circunstância, salários 

não podem ser reduzidos. 

 

Contamos com a aprovação do presente projeto e agradecemos.                  

 

   

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

................................................. 


