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LEI Nº  136                                                        DE 28 DE FEVEREIRO DE 2005 

 

 
“Dispõe sobre autorização para contratação de 

pessoal em regime especial, por prazo determinado, 
e dá outras providências”. 

 

 
 A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de 

Goiás, decreta, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei: 
 

 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 IX, da Constituição Federal, e art. 92, inciso X, da 
Constituição Estadual, nos cargos e quantitativos abaixo: 

 

 I - 04 (quatro) motoristas; 
 II - 02 (dois) professores de informática. 

  
 § 1º. Os contratados para o cargo de motorista devem possuir 

carteira nacional de habitação - CNH, categoria mínima “D”, tendo em vista 

que, serão alocados para o transporte escolar. 
  
 § 2º. O contratado para exercer a função de professor de 

informática, deverá ter no mínimo um certificado de conclusão de curso na área 
de informática. 

 
 Art. 2º. Considera-se necessidade temporária de excepcional 

interesse público para os fins da presente Lei: 
 I – admissão de motoristas habilitados para garantia da 

continuidade do transporte escolar municipal; 

 II – admissão de professor capacitado para ministrar curso de 
informática na Escola Municipal; 

 
 § 1º. A contratação de motoristas a que se refere os incisos I  

far-se-á exclusivamente para suprir a falta de servidor lotado no cargo, em 

quantitativo necessário para garantir o pleno atendimento das necessidades do 
município .   
 
 §2º. A contratação de professor de informática descrito no inciso 

II se dá ante a falta do cargo na Lei de Cargos e Salários do Município. 

 
 Art. 2º. A nomeação e a exoneração do pessoal a ser 

contratado, nos termos desta Lei, serão feitas livremente pelo Chefe do Poder 
Executivo.  
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 Art. 3º. A remuneração básica atribuída ao pessoal contratado 

em regime especial, destacado nos inciso I e II do Art. 1º, será de R$ 450,00 
(Quatrocentos e cinquenta reais), mensais.  

 
 Art. 4º. É vedada a prorrogação dos contratos, salvo se a 

contratação for feita por período inferior ao máximo estipulado no Art. 1º, caso 

em que, poderá haver prorrogação pelo prazo complementar. 
 
 Art. 5º. As contratações somente poderão ser feitas com 

observância da existência de dotação orçamentária no orçamento do corrente 
exercício. 

 
 Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, 
Estado de Goiás, aos 28 dias do mês de fevereiro do ano de 2005. 
 
 

 
ÁLVARO CONRADO FRANCISCO 

Prefeito Municipal 

 


