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ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 

ADM. 2001/2004 
 

 

LEI Nº  078/2002                                                                    DE 21 DE OUTUBRO DE 2002 
Referente ao Projeto de Lei nº 020, de 30 de setembro de 2002. 

 
“DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM REGIME 
ESPECIAL, POR PRAZO DETERMINADO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
 A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, aprovou, e eu 

Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei: 
 
 Considerando a autorização legislativa para firmatura de convênio entre o Município e 

a União, visando a erradicação do trabalho infantil no município; 
 

 Considerando a assinatura do convênio firmado sob o nº 0034/2002-SECT/SUPAS; 
 
 Considerando a transitoriedade e excepcionalidade do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI); 
 

 Considerando que o Município de Lagoa Santa – GO não dispõe, no seu quadro de 
servidores efetivos, de pessoal necessário à execução do referido Programa; 
 

 Considerando a impossibilidade de realização de concurso público ou efetivação de 
concursados para a execução específica das metas do Programa, dado ao seu caráter de 

transitoriedade e excepcionalidade; 
 
 Considerando a natureza excepcional das contratações a serem efetivadas; 

 
 Considerando os princípios da legalidade, da economicidade e da impessoalidade, que 

devem nortear os atos da administração pública; 
 
 Considerando os permissivos constitucionais autorizadores da medida a ser adotada; 

 
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar a contratação de 

pessoal, pelo prazo máximo de até 12 (doze) meses, para atender necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nos termos do disposto no art. 37, inciso X, da Constituição 
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Federal, e Emenda Constitucional Estadual de n. 27, observadas as limitações de despesas na 
legislação em vigor, nos cargos e quantitativos abaixo: 

 
03 (três) monitores 
01 (uma) merendeira 

 
 Art. 2º - Os salários atribuídos ao pessoal contratado em regime especial será de R$ 

300,00 (trezentos reais) para a função de monitor e de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) 
para a merendeira.  
 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 
data de 01 de junho de 2002. 

 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, 
aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e dois. 

 
 

 
 

José Ribeiro Martins Filho 
PREFEITO MUNICIPAL 


