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DE 25 DE JUNHO DE 2019. 

"Dispõe sobre a transformação para cargos 
públicos os empregos públicos criados pela 
Lei 626 de 22 de março de 2007" 

O MunicírViq—del  Marzagão, Estado de Goiás, por seus representantes legais, 
aprova e eu, na qualidade de Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:  

Art.  1°. Ficam transformados em Cargos Públicos, sob regime jurídico 

estatutário, os empregos públicos criados pela Lei 626 de 22 de março de 2007, sob o 

regime da Consolidação das Leis do Trabalho — CLT. 

§ 1°. Os empregados admitidos por processo seletivo, cujos empregos são 

transformados em cargos públicos, equivalentes ao termo de posse, serão regidos pela 

Lei Complementar n°308 de 08 de março de 1993. 

§ 2°. Os servidores alcançados por esta lei serão submetidos a estágio 

probatório a partir da publicação desta lei.  

Art.  2°. A regulamentação da conversão do regime jurídico celetista para 

estatutário se dará por decreto.  

Art.  3°. Os cargos previstos no  art.  1° passarão a integrar a Lei Complementar 

no 09/2019, na forma do Anexo Único desta lei.  

Art.  4°. 0 artigo 2° da Lei Municipal n° 626 de 22 de março de 2007 passa a 

vigorar com a seguinte redação:  

"Art.  2° - Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate 

às Endemias submetem-se ao regime jurídico aplicado aos servidores 
Públicos do Município de Marzagão-GO e terão jornada de 40 quarenta) horas 

semanais. 

Das Disposições Transitórias e Finais  

Art.  5°. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta Lei 

Complementar, na qualidade de servidores públicos, regidos pela Lei n° 308, de 08 de 

março de 1996 — Institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de 
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§ 1 Os empregos que tratam a presente Lei Complementar, ocupados pelos 
funcionários, incluídos no regime instituído por esta Lei ficam transformados em cargos, 
na data de sua publicação. 

§ 2° Os contratos individuais de trabalho se extinguem automaticamente pela 
transformação dos empregos em funções, ficando o tempo de serviço para fins de férias 
regulamentares, Licença-prêmio, adicional por tempo de serviço, gratificação natalina, 
aposentadoria e disponibilidade. 

§ 3° Para fins de incidência do Adicionai de tempo de serviço, será contabilizado 
como serviço público efetivo, a partir da data de nomeação em virtude da aprovação em 
processo seletivo, constante do termo de posse. 

§ 4° 0 adicional de tempo de serviço será devido a partir da publicação da 
presente Lei, não retroagindo seus efeitos para fins de pagamento. 

§ 5° Os saldos das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
em nome dos servidores optantes regidos pela CLT, submetidos ao regime estatutário, 
serão liberados nos termos da legislação própria.  

Art.  5°. Ficam revogados os Artigo 8° e 9° da Lei Municipal n° 626 de 22 de 

março de 2007.  

Art.  6°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARZAGÃO, Estado de Goiás, 

aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho de 2019. 

PREFEITURA M NICIPAL DE MARZAGÃO 
CLAUDINEI RABELO DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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