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ARUANÃ- GO,07 de joneiro de 2022.

Ao Exmo. Sr.

EDSON BATISTA CAMPOS
PresidenÍe do Cômoro Municípol
Aruonô (GO)

Assunto: Encominhomenlo de Projelo de lei

Excelentíssimo Sr. Presidente,

Encominho o Vosso Excelêncio, com os devidos justificotivos,

Projeto de Lei que dispõe sobre o controtoçõo de profissionois por tempo
deÍerminodo, poro otender necessidode temporório de excepcionol interesse
público.

No oportunidode, solicitomos o coróter de urgêncio
tromitoçõo do referido Projeto de Lei.

no

r

Sem mois poro o momento, renovomos os votos de mois olto
estlmo e consideroçôo.

Respeitosomente

HERI,IANO DE CARVATHO
PreÍello

Câmara Municipal de Aruanã

120 4*L

o

AssiÍEtura do

LPÍolocolo n.o

Aruanã-G0

Horas:
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DE 07 JANEIRO DE 2022.

"Autoizo o controtoçdo temporório de
excepcionol inlerese pÚblico poro otender o
demondo do SecreÍonb Municipol de obros de
ARUANÃ, nos ferrnos do Artigo 37, inciso tX, do
ConstiÍuiçôo do Repúblico, e dó outros
providêncíos"

A cÂ^ ARA MUNtctPAt DE ARUANÃ, Estodo de Goiós, no uso do
competêncio e otribuições que lhe conferem os Constiluições do Repúblico e
do Estodo de Goiós, bem ossim o Lei Orgônico do Município, APROVA e EU no
condiçôo de PREFEITO MUNICIPAt. SANCIONO o seguínie Lei:

Arl. lo. Fico outorizodo o Poder Executivo Municipol o controtor
pessool, por tempo determinodo, poro desempenhorem funções no Secretorio
Municipol de obros, visondo otender necessidode lemporório de excepcionol
interesse público, em conformidode com o que esiobelece o ortigo 37, inciso lX

do Constituiçôo Federol, bem como nos condições prevísios neslo Lei.

Porógrofo Único: Fico o secretorío Municipol de Obros
responsóvel por fozer o remonejomento dos profissionois oos setores que
necessitorem dos serviços.

Arl. 20. Ficom criodos os seguintes funçôes públicos de coróter
excepcionol e temporório:

| - Mestre de Obros;
ll - Oficiql Pedreiro
lll - Ajudonte de Pedreiro
lV - Pintor
V - Eletricislo
VI - Enconodor
PorógrôÍo únko: os funçôes criodos ocimo deverôo observor os

otribuições, número de vogos, formoçôo, corgo horório e remuneroçôo
contidos no Anexos Único desto Lei.

Praça Couto Magalhães, n'22 - Centro - Aruanã - Coiás - CEP 76.710-000
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Arl. 3o. Os controtos o serem celebrodos com os profissionois
conkotodos por esto lei sõo de nolurezo jurídico-odminisÍotivo, nõo se

sujeitondo oo regime celetisto e/ou estotutório.
Porógrofo único. O regime previdenciório seró o do Regime

Gerol de Previdêncio.

Arl. 4o. Somenle poderõo ser controtodos nos termos desto Lei os

interessodos que comprovorem os seguinles requisilos:
| - Ser brosileiro noto ou noturolizodo;
ll - Ter completodo l8 (dezoito) onos de idode;
lll - Estor em pleno gozo dos seus direitos políticos;

lV - Comprovoçõo do grou de formoçôo exigido poro o corgo;
V - Ter boo conduto;
Vl - Apresentor otestodo médico comprovondo estor em gozo

de boo soúde físico e menlol;
Vll - Estor quite com suos obrigoções eleitorois;
Vlll - Estor quite com os obrigoções militores, em se trotondo de

condidoto do sexo mosculino.

Arl. 5o. Os controtodos o que se refere o presente Lei forôo jus oo
,l3" (décimo terceiro) solório, férios, horos-extros e diórios, conforme previsôo.

AÍ1. 6o. A seleçôo dos profissionois de que troto o presente Lei se

reolizoró otrovés de Processo Seletivo Público Simplificodo, que poderó ter o
prozo de volidode de oté 0l (um) ono, pronogóvel por iguol período,

observondo-se os otribuições o serem desenvolvidos e respeitondo o ordem de
clossificoçôo finol.

PorógroÍo único. Ocorrendo o vocôncio dos funções
preenchidos no formo desto Lei, seró convocodo o ossumir o vogo o
condidoto imediotomente mois bem clossificodo no Processo Seletivo
Simplificodo, observodo o prozo de volidode deste.

l

Arl. 7o. Ocorreró o rescisõo contr
I - Término do prozo conlrotuol;

otuol nos seguintes
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ll - A pedido do controtodo, medionte comunicoçÕo prévio de
30 (trinto) dios;

Quondo o controtodo ocorrer em descumprimento
controtuol;

lV - No hipótese de insuficiêncio de desempenho evidenciodo
por ovolioçõo específico;

V - por iniciotivo do controtonte, nos cosos:
o) de conveniêncio do Adminlstroçôo;
b) do controlodo ossumir o exercício de corgo ou emprego

incompolÍvel com os funções do controlo;
c) em que o recomendor o interesse público;

Art. 8'. O plonejomento, coordenoçõo, supervisÕo e controle dos
referidos profissionois Íicorõo o corgo do Secretorio Municipol de Obros.

Arl. 9o. As despesos resultontes do execuçôo desto Lei conerôo à
conto dos doloçôes orÇomentórios próprios, constontes do Orçomento do
MunicÍpio.

Art. 10. As controtoções serÕo por prozo determinodo, com
vigêncio de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogodos por iguol período.

Arl. 11. Esto Lei entro em vigor no dolo de suo publicoÇôo,

revogondo os disposições em conlrório.

Gobinete do Prefeito Municipol de Aruonô. Estodo de Goiós, oos

07 dios do mês de joneiro de 2022.

HERMANO DE CARVATHO
PreÍelto

:

t
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ANEXO ÚtttCO

ATR|EUrÇÔES GERATS E ESPECíF|CAS, VAGAS. VENCTMENTOS, CARGA HORÁRIA E

REQUISITOS

ATRTBUTÇÕES GERATS E ESPECíFTCAS

TODOS OS EMPREGOS

ATRIBUIÇôES GERAIS:

o Sõo otribuiçôes gerois dos servidores públicos municipois ocupontes dos
empregos previstos nesto lei, olém dos que lhes cobem em virtude do
desempenho de seu emprego, o dos que deconem, em gerol, do suo

condiçôo de servidor público:
o Executor os olribuições específicos do seu emprego e os trobolhos de que
forem incumbidos de formo eficoz e eficiente;
o Executor os torefos ofins e complemeniores os suos otribuiçôes especíÍicos;
o Responsobllizor-se pelo guordo. conservoçôo e monutençôo dos moteriois,
fenomentos ou equipomentos necessórios oo desempenho de suos otividodes
ou que lhes forem confiodos e, em gerol, doqueles pertencentes o
municipolidode;
oZelor pelos equipomentos e bens públicos em gerol e, porticulormente pelo
seu locol de lrdbolho; '

o Gorontir, por todos os meios oo seu olconce, o cumprimento dos otividodes
permonentes, dos metos e dos objetivos bósicos do unidode odministrotivo
loÍodo e dos princípios gerois de Administroçôo, visondo o eficócio e eficiêncio
do serviço público;
o Cumprir os determinoções superiores, representondo, imediotomente,
quondo forem moniÍestomente ilegois;
oRepresentor oos superiores sobre ineguloridodes de que tenho conhecimento;
oAtender, com preferêncio o quolquer outro serviço, os requisiçôes de
documenlos, popeis, informoções ou providêncios, destinodos o defeso do
Fozendo Municipol;
oPorticipor de treinomentos e/ou cursos de copocitoçôo voltodos à suo óreo
de otuoçõo;

Praça Coúo Magalhães, no 22 Centro - Aruanã - Goiás - CEP 76.710-000
Fone: 062 - 3376-1595 www.aruana.go.gov.br
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ATRTBUTÇÕES ESPECíF|CAS, VAGAS, VENCTMENTOS. CARGA HORÁR|A,
REQUTSTTOS E ATRTBUTÇÕES.

Ajudonle de Pedreiro:
Vogos: 50

Hobilitoçõo mínimo: ensino fundomentol incompleto e experiêncio no óreo
Corgo Horório Semonol: oté 44horos semonois
Vencimenlo: R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos cinquenlo reois)

DESCRTÇÃO SrNrÉTrCA
o Auxilior o Oficiol Pedreiro no execuçõo de trobolhos de olvenorio, concreto e
outros moleriois poro o conskuçõo e reconstruçõo e reformo de obros e
edifícios públicos no município.

ArRrBUrÇÕES ESPECíFTCAS:

o Executor Trobolhos monuois e/ou meconizodos próprios de ojudonte de
pedreiro referenles à construçôo, omplioçõo e reformos e instoloçôes
correspondentes;
o Preporor quolquer tipo de mosso o bose de colo, cimentos, concreto e outros
similores;
o Corregor tijolos, telhos, lodrilhos, ozulejos, tocos, monilhos, oreio, pedros, e
quolquer tipo de mosso de cimento, utilizondo corrinho de mõo ou outro;
o Auxilior o pedreiro oÍiciol no ossentomento de piso, poredes, colocoçôo de
ozulejos e similores;
r Auxilior no execuçôo dos serviços de consiruçõo de mureios poro instoloçõo
de hidrômetros, bem como ouxilior no seu ossentomento;
o Auxilior o pedreiro oficiol o fozer obros, construções e reporos, construçôo e
reconstruçÕo de muros, poredes, colçodos, levontomentos de poredes
olicerces, poços de reservotórios de óguo, coixo d'oguo, esgoto e estruturos
semelhonies;
o Auxilior no Monutênçõo dos vios Públicos;
o Auxilior no monlogem, insloloçôo, conservoçõo e reporoçõo de sistemo de
tubuloçõo de moteriol melólico e nôo metólico;
r Auxilior no execuçõo dos serviços de instoloçõo e conserto de enconqmento
dos redes de óguo e esgolos, coixos d'oguo, oporelhos sqnitórios, choveiros,
vólvulos de pressôo e outros;

Praça Couto Magalhães, n" 22 - Centro Aruanã Coiás - CEP 7ó.710-000
Fone: 062 - 3376-1595 www.aruana.go.gov.br
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. Auxilior no execuçõo de serviços e ocobomentos;

. Auxilior o montor e desmontor ondoimes;

. Efetuor o remoçôo de entulho do obro executodo ou em execuçôo;
o Limpor e orrumor os ferromentos de irobolho poro permitir o suo utilizoçõo;
. Zelor pelo monulençôo, limpezo, conservoçõo, guordo e controle de todo o
moteriol, oporelhos, equipomentos e de seu locol de trobolho;
o Executor outÍos lorefos conelotos e oquelos determinodos pelo superior

imedioto.

MESTTRE DE OBRAS

Vogos: 0ó

Hobilitoçôo Mínimo: ensino fundomentol incompleto, comprovonte de
experiêncio no óreo de no mínimo ó (seis) meses comprovodo otrovés de
corteiro de trobolho ossinodo, ou otestodo de copocidode técnico emitido por

engenheiro ou orquiteio devidomente registrodo em órgõo competente.
Corgo Horório Semonql: oté 44 horos semonois
Vencimenlo: R$ 4.400,00 (quolro mil e quoÍocentos reois)

DESCRIIçÃO SrNrÉTrCA:

o Orgonizo e supervisiono, numo construçôo civil, os otividodes dos

trobolhodores sob suos ordens, distribuindo, coordenondo e orientondo os

diversos tqrefos, poro osseguror o desenvolvimento do processo de execuçõo
dos obros dento dos prozos e normos estobelecidos.

ArRrBUrÇÔES ESPECíFTCAS

o Estudor o progromo de produçõo, interpondo projetos, desenhos,
especificoções, ordens e outros documentos, poro ovolior os necessidodes de
mõo de obro, moteriois e fenomentos, equipomentos e prozos de execuçõo;
o Distribuir, orientor e coordenor os torefos individuois ou em grupos,
ossegurondo o processo de execuçõo dentro de prozos e normos
estobelecidos;
r Explicor oos trobolhodores os normos de seguronço, higiene ou de ouko
noturezo, efeluondo reuniôes, ministrondo eventuois treinomentos ou
empegondo outros meios de informoçôo, poro osseguror o cumprimenio dos
regulomentos e os condiçôes de seguronço e incentivo oo trobolho;

Praça Couto Magalhães, n'22 - Centro - Aruanã - Goiás - CEp 76.710-000
Fone: 062 - 3376-1595 www.aruana.go.gov.br
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OFICIAT PEDEIRO

Vogos: l5
Hobilitoçõo Mínimo: ensino fundomentol incompleto, comprovoçôo de
experiêncio profissionol no óreo otrovés de corteiro de trobolho de no mínimo
(0ó) seis meses, ou otestodo de copocidode técnico emitido por engenheiro
ou orquiteto regislrodo em orgôo competente
Corgo Horório Semonol: oté 44 horos semonois
Vencimenlo: R$ 3.400,00 (três mil e quotrocentos reois)

DESCRTçÃO SrNTÉilCA:
r Executor trobolhos de olvenorio, concreto e oulros moieriois, guiondo-se por

desenhos, esquemos e especificoçÕes, utilizondo processos e instrumentos
pertinentes do ofício, poro construir, reÍormor ou reporor prédios e demois obros
similores que se fizerem necessórios.

ATR|BUtçÔES ESPECíFTCAS;

o Executor serviços de olvenorio e revestimentos, bem como ocobomentos
nobres;
o Trobolhor com instrumentos de nivelomento e prumo;
o Construir e preporor olicerces, poredes, muros, pisos e similores;
o Assenlor lodrilhos, cerômicos, ozulejos, tijolos, esquodrios, bote es

Praça Couto Magalhães, no 22 - Centro - Aruanã - Goiás - CEP 76.710-000
Fone'. 062 - 3376-1595 www.aruana.go.gov.br

tc.;

r Providencior o limpezo, conserlo, monutençôo e subsÍituiçõo de ferromentos
e equipomentos, dislribuindo oos setores responsóveis os diversos encorgos,
poro osseguror o normolidode do trobolho e o pleno rendimento de suo
unidode;
o Eloboror relotórios periódicos, indicondo os trobolhos executodos ou em
execuçõo, resullodos de inspeçõo, ocorrêncios e ossuntos de interesse, poro
inÍormor os superiores ou pqro outros fins;

o Zelor pelo monutençõo, limpezo, conservoçõo, guordo e controle de iodo o
moteriol, oporelhos, equipomentos e de seu locol de trobolho, observondo os

normos de seguronço do trobolho;
o Zelor pelos equipomentos, moteriois e fenomentos proprios do serviço;4
o Execulor outros torefos conelotos e oquelos delerminodos pelo superior

imedioto.
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. Rebocor com mosso fino e grosso ossentor oporelhos sonitórios e demois
peços utilitÓrios ou ornomentois;
. Morcor terrenos supervisionor o oberturo de olicerces e fundoções;
o Fozer reboco, preporor e oplicor coioções, fozer blocos de cimento;
. Preporor ou orientor o preporoçõo de orgomosso;
o Trobolhor com quolquer tipo de mosso o bose de col, cimento e ouiros
moteriois de construçôo, cortor pedro;
. Armos ondoimes;
o Responsobilizor-se pelo moteriol utilizodo;
o Responsobilizor-se por equipes ouxiliores necessórios à execuçôo dos
otividodes próprios do corgo;
o Limpor e orrumor os fenomentos de trobolho poro permitir o suo utilizoçõo
o Zelor pelo monutençôo, limpezo, conservoçõo, guordo e controle de todo o
moteriol, oporelhos, equipomenÍos e de seu locol de kobolho, observondo os

normos de seguronço do trobolho;
o Zelor pelos equipomentos, motérios e fenomentos próprios de serviço;
o Executor outros torefos coÍTelotos e oquelos determinodos pelo superior
imedioto.

ETETRICISIA

Vogos:03
Hobllltoçõo Mínimo: Ensino fundomentol incompleto, comprovoçôo de
experiêncio profissionol por no mínimo 0ó (seis) meses, comprovodo por meio
de corteiro de trobolho e curso de copocitoçôo no óreo pretendido
Corgo Horórlo Semonol: oté 44 horos semonois
Venclmenlo: R$ 2.8ó0,00 (dois mil e oitocentos e sessento reois)

DESCRTÇÃO SrNÍÉilCA;
o lnstolor, conseryor e fozer monutenÇões elétricos nos imóveis e espoços
públicos municipois.

ATRTBUTÇÔES ESPECíFTCAS

o Fozer levontomento de moleriol o ser utilizodo no obro;
o Executor instoloçôes elétricos
o Conseryor ferromentos e instrumentos de ofício;
o lnstolor equipomentos elétricos;

Praça Couto Magalhâes, no 22 - Centro - Aruanâ - Goiás - CEP j6.7lO-O
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. Ler circuitos e esquemos elétricos;

. Locolizor defeitos;

. Consertor e modificor instoloções elétricos;

. Executor reporos elétricos em edificoções municipois;

. Limpor e orrumor os fenomentos de trobolho poro permilir o suo utilizoçoo
r Zelor pelo monutençõo, limpezo, conservoçôo, guordo e controle de todo o
moteriol, oporelhos, equipomentos e de seu locol de trobolho, observondo os
normos de seguronço do trobolho;
r Zelor pelos equipomentos, motérios e fenomentos próprios de serviço;
o Executor outros torefos coÍrelotos e oquelos determinodos pelo superior
imedioto.

ENCANADOR

Vogos: 03

Hobillloçõo Mínimo: ensino fundomentol incompleto, comprovoçôo de
experiêncio profissionol no Óreo otrovés de corteiro de trobolho de no mínimo
(0ó) seis meses, ou otestodo de copocidode técnico emitido por engenheiro
ou orquiteto registrodo em órgÔo competente.
Corgo Horórlo Semonol: oté 44 horos semonois
Vencimenlo: R$ 2.8ó0,00 (dois mil e oitocentos e sessento reois)

DESCRTçÃO SrNTÉflCA;

o lnstolor, conservor e fozer monutenções preventivos e conetivos do rede
hidroulico, fozer levontomento dos moteriois hidróulicos necessórios poro o
reolizoçÕo dos serviços, efetuor instoloções ou modificoÇôes no rede, visondo
montê-lo em condições de uso.

AÍRrBUrÇõES ESPECíFTCAS

o Verificor o funcionomento de motores e bombos, solicitondo o chefio, o envio
de equipomento poro reporo, às empresos especiolizodos quondo
donificodos;
o Relocionor os moteriois que serõo utilizodos, solicitondo-os junto ô chefio poro
que o serviço nôo sejo executodo de formo inodequodo;
o Verificor se os ferromentos utilizodos nôo forom donificodos poro seu uso
constonte;

Praça Couto Magalhães, no 22 - Centso Aruanâ - Goitu - CEP 7ó.71
Fone: 062 3376-1595 www.aruana.go.gov.br
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. Efetuor o monutençõo preventivo e corretivo do rede hidróulico dos edifícios
públicos, utilizondo ferromenlos odequodos, subslituindo peços donificodos,
vistoriondo o origem e extensõo dos defeiios, desentupindo rolos, colofetondo,
cortondo poredes, pisos, locolizondo tubos e vozomentos o fim, de promover o
perfeito funcionomento do rede hidróulico;
o Relocionor e preporor, os moteriois poro reolizoçõo dos serviços hidróulicos,
verificondo os medidos e tipos de moteriois, visondo tê-los prontos, poro uso e
evitor desperdícios;
r Efetuor instoloçôes e/ou modificoções no rede hidróulico boseondo-se em
instruçôes definidos, utilizondo fenomentos proprios, visondo osseguror o
cumprimenio correto dos serviços;
o Efetuor monutençõo de bombos hidróulicos, lubrificondo, substituindo peço,
o Íim de propicior o durobilidode dos mesmos e montê-los em condiçõo de
uso;
o Zelor pelo monutençõo, limpezo, conservoçõo, guordo e conlrole de todo o
moleriol, oporelhos, equipomentos e de seu locol de trobolho, observondo os

normos de seguronço do trobolho;
o Zelor pelos equipomentos, motérios e ferromentos proprios de serviço;
o Executor oulros torefos conelotos e oquelos deierminodos pelo superior

imediolo.

PINTOR

Vogos:05
Hobllitoçõo Mínimo: ensino fundomentol incompleto, comprovoçõo de
experiêncio profissionol no óreo otrovés de corleiro de trobolho de no mínimo
(0ó) seis meses, ou otestodo de copocidode lécnico emitido por engenheiro
ou orquiieto registrodo em órgôo competente.

Corgo horório Semonol: oté 44 horos semonois
Vencimenlo: R$ 2.8ó0,00 (dois mil e oitocentos e sessento reois)

DESCRTçÃO SrNTÉilCA;
o Executor serviços de pinturos nos. superfícies externos e/ou internos de
edifícios e outros obros civis públicos e reolizor serviços de preporo poro pinturo

ocobomentos ou similores;
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Gabinete ilo Prefeito

ATRTBUTÇÕES ESPECífl CAS
. Executor serviços de pinturos nos óreos internos e externos dos reportições
públicos e obros, quondo necessório;
o Reolizor preporo poro pinturos e ocobomentos poro pinturos, omossondo-os
e cobrindo com comodos de linto poro protegê-los e/ou decoró-los;
o Verificor o trobolho o ser executodo, observondo os medios, o posiçôo e o
estodo originol do superfície o ser pintodo, poro determinor os procedimentos e
moteriois o serem utilizodos;
o Limpor os superfícies, escovondo-os, lixondo-os, ou retirondo o pinturo velho
ou dos portes donificodos com possodeiros, solventes e jotos de or, poro
eliminor resíduos;
r Lixor emossor e retocor folhos e emendos, utilizondo moteriol opropriodo,
poro corrigir defeitos e focilitor o oderêncio do tinto
r Orgonizor o moteriol de pinturo, escolhendo o tipo conveniente de pincel,

trincho, espótulo ou rolo, poro executor conetomente o torefo
o Utilizor ondoimes fixos ou suspensos ou escodos, conforme o olturo do
superfície o ser pintodo
o Zelor pelo monutençôo, limpezo, conservoçôo, guordo e controle de todo o
moteriol, oporelhos, equipomenlos e de seu locol de trobolho, observondo os

normos de seguronço do trobolho;
o Zelor pelos equipomentos, molérios e ferromentos próprios de serviço;
o Executor outros lorefos correlotos e oquelos determinodos pelo superior

imedioto.
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I

JUSTITICATIVA

Senhor Presidenle,

Senhores Vereodores,

Encominhomos o presente Proieto de Lei que dispõe sobre o
controtoçõo de profissionois por tempo deierminodo, poro otender
necessidode temporório de excepcionol interesse público.

O presente projeto de lei se foz necessório, tendo em visio que o
Poder Executivo executoró direiomente olgumos obros públicos em nosso

município, tois como, construçõo/revitolizoçõo de proços públicos, jordins etc.
que seró reolizodo pelo odministroçõo de formo direto, com diversos frentes de
trobolhos oo mesmo tempo, nôo hovendo interesse no controtoçõo de
servidores efetivos otrovés de regulor concurso público, posto que com o
término dos lrobolhos o município nõo mois necessitoró destes profissionois em
seu quodro permonenle. Acrescento-se que o número otuol de servidores

efetivos é insuficiente poro suprir o necessidode que seró gerodo com os

citodos frentes lemporórios de trobolho

Confiontes do olto espírito público dos Senhores Vereodores,

espero o oprovoçôo do presente projeto que viso crior condiçôes poro que
nosso populoçõo recebo todos os serviços que lhes sõo de direiio.

ARUANÃ - GO, 07 de joneiro de 2022.

HERMAN o
Prefeilo Municipol
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