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PREFEITURA DE GOIÂNIA
ESTADO DE GOIÁS

LEI N9

5.

, DE g.)-4/ DE DEZEMBRO DE 1980.

"Concede reajuste de vencimentos
e salários aos servidores munici
pais e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA APROVA E EU SANCIONO
A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
DOS VENCIMENTOS E DOS NÍVEIS DE CLASSIFICAÇÃO
Art. 19 - A Tabela de Vencimentos e Salários, cons
tante do Anexo I, da Lei n9 5.137, de 19 de novembro de 1976,
e demais legislação posterior, passa a ser a prevista no Ane
autarquias
xo I a esta Lei, aplicável também ao pessoal das
municipais e da FUMDEC.
Parágrafo único - O reajuste aqui previsto não se
aplicará ao pessoal da PAVICAP, que fica sujeito a decisão do
Chefe do Executivo, que, se o conceder, não lhe poderá fixar
salários superiores a empregos do mesmo nível, da Administra
ção Direta.
Art. 29 - Os cargos e empregos extintos ao se vaga
rem, tanto da Administração Direta, quanto da Administração In
direta, passam a ser os constantes do Anexo II a esta Lei, in
clusive com os níveis e quantitativos ali previstos.
Parágrafo único - Fica criada, por transformação
com salários equivalentes aos de Assessor, Nível 4, integ an
do as Classes Extintas a Vagar, previstas no Anexo II a sta
Lei, a Categoria Funcional de Supervisor Administrativ
per
ser provida pelos ocupantes das classes de Assessor
d.. ICAP
intendência "B" e Assessor de RelaçOes Públic
isposição
que se encontrem na data da vigência desta Lei a
de órgãos da Administração Direta.
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Art. 39 - Os ocupantes das classes de Professor da
12 a 4 séries, Professor de Ensino Médio de 19 e 29 Graus,
Supervisor Pedagógico e Orientador Educacional deixam de ser
administrados na estrutura de salários fixada no Anexo I, pas
sando a ser remunerados conforme o disposto no Anexo III.
§ 19 - A Tabela prevista no Anexo III vigorará a
partir das datas ali pré-fixadas.
§ 29 - O Professor de Ensino Médio de 19 e 29
Graus, Nivel 5, e o Professor autorizado a lecionar que venha
se
a ser admitido temporariamente, sob o regime pro-labore,
rão remunerados à base de 80% (oitenta por cento) do saláriohora estabelecido para os servidores da classe de Professor de
Ensino Médio de 19 e 29 Graus.
Art. 49 - Em decorrência da nresente Lei, são pro
cedidos os seguintes remanejamentos nos Grupos Ocupacionais,
de
Categorias Funcionais e Classes integrantes dos Quadros
Pessoal da Administração Centralizada, das autarquias e da
FUMDEC, constantes do Anexo II, da Lei n9 5.518, de 29 de ju
nho de 1979, e decretos dal decorrentes:
I - Ficam extintos, a partir desta data:
a) todos os empregos vagos nas autarquias e na
FUMDEC, extinguindo-se, também, imediatamente, os que se vaga
rem, até a vigência da lei que fixe seus quantitativos;
b) a Categoria Funcional de Encarregado de Ar
tifice;

trativo;

c)a Categoria Funcional de Assistente Admini
/

d) o Grupo Ocupacional Atividades de Apoio à
i
f
Ação Fiscal, transferindo-se os ocupantes de cargos ou Ápre
'is
gos de Agente de Apoio à Ação Fiscal para a Classe de
tente de Serviços Financeiros, Nivel 6, do Grupo Ocup lanai
Atividades Técnico-Profissionais, que, em decorrê ra, terá
seu quantitativo automaticamente aumentado em/ 6 cargos
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e) o Nível 2 da Categoria Funcional de Artífi
ce de Mecânica, transferindo-se seus ocupantes para o Nível
3;
f)o Nível 5 da Categoria Funcional de Motoris
ta, transferindo-se seus ocupantes para o Nível 6;
g) o Nível 4 da Categoria Funcional de Agente
de Vigilância, transferindo-se seus ocupantes para o Nível 3;
h) a Categoria Funcional de Auxiliar de Copa e
Cozinha, transferindo-se seus ocupantes para níveis idênticos
da Categoria de Auxiliar de Serviços Diversos, que, em decorrência, terá seus quantitativos automaticamente aumentados em
idêntico número de cargos ou empregos dos transferidos;
i)os Níveis 3 e 4 das Categorias Funcionais
ocu
de Assistente Social e Enfermeiro, transferindo-se seus
pantes para o Nível 1;
j)os Níveis 3 e 4 das Categorias Funcionais de
Médico e Odontólogo, transferindo-se seus ocupantes para o Ni
vel 2;
1) VETADO
II - As Categorias Funcionais abaixo relacionadas,
passam a ser classificadas nos níveis a seguir, dos respecti
vos Grupos Ocupacionais:
GRUPO

SERVIÇOS OPERACIONAIS

mod. 001-D.
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a) Recepcionista, Nível 4
b) Telefonista, Nível 4
c) Inspetor de Vigilância
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GRUPO

CATEGORIA FUNCIONAL

TÉCNICO-

d) Garçon, Nível 5

PROFISSIONAIS

e) Mestre de Cozinha, Nível 6

ATIVIDADES DE
NIVEL SUPERIOR

f)Assistente Social, Nível 1
g) OdontOlogo, Nível 2
h) Médico, Nível 2
i)Médico Veterinário, Nível 2
j)Botânico, Nível 1
1) V E T A D O.

III - V E T A D O
Parágrafo único - Fica criada a classe de Agente
Vigilância, Nível 5, nas bases e condiçOes seguintes:

de

I - é fixado um quantitativo de 100 empregos, na cias
se ora criada, a serem providos mediante processo seletivo pú
blico;
II - os atuais ocupantes de cargo ou emprego de Agente
de Vigilância, Nível 3, que, submetidos a processo
seletivo
interno, lograrem aprovação, terão seus cargos ou empregos au
tomaticamente transpostos para a classe de Agente de Vigilân
cia, Nível 5, que terá seu quantitativo aumentado em idênti
co número de cargos ou -empregos.
Art. 59 - A Categoria Funcional de Agente de Tesouraria passa a denominar-se Assistente de Serviços Financeiros,
do Grupo Ocupacional Atividades Técnico-Profissionais, manti
das suas classes nos mesmos níveis atuais.
Art. 69 - Fica criada, no Nível 6, do Gruo Ocu =cional
nal Atividades Técnico-Profissionais, a Categoria
(2)
de Regente, com uma única classe e quantitativo d
cargos ou empregos.
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§ 19 - Os ocupantes do cargo ou emprego de Regente
perceberão, além dos vencimentos ou salários previstos para o
mais
Nível 6, do Grupo Ocupacional de que são integrantes,
venci
uma parcela de 1/5 (um quinto), calculada sobre esses
mentos ou salários.
§ 29 - Os atuais Maestro e Contramestre da Banda
de Música Municipal terão seus cargos ou empregos transferi
dos para os de Regente.
Grupo
Art. 79 - Fica instituída, no Nível 4, do
Ocupacional Magistério, a Categoria Funcional de Supervisor
de Artes e Trabalhos Manuais, com um único cargo a ser preen
chido pelo antigo ocupante, no regime da Lei n9 3.962, de 12
de agosto de 1968, do cargo de Supervisor de Corte e Costura.
Parágrafo único - O cargo de Supervisor de Artes e
Trabalhos Manuais será extinto ao vagar.
Art. 89 - O § 19, do artigo 29, da Lei n9 5.305, de
06 de outubro de 1977, passa a ter a seguinte redação:
"fi 19 - A Gratificação de Produtividade será atribuída a servidor da Categoria Funcional de Fiscal de Tributos
Municipais, de acordo com valores variáveis, que poderão atin
gir até 6 (seis) vezes o valor do vencimento ou salário da
classe de maior nível da Categoria Funcional."
Art. 99 - O artigo 17, da Lei n9 5.305, de 06
outubro de 1977, passa a ter a seguinte redação:

te
"Art. 17 - Os ocupantes de cargos ou empregos
grantes do Grupo Ocupacional Fiscalização Urbana perceb rão
fica,
mensalmente, além de seus vencimentos ou salários, G
in
ção de Produtividade, de valores variáveis, que pode
o va
gir ao máximo 3,75 (três vírgula setenta e cinco) v z
de
lor do vencimento ou salário estabelecido par- =- .._Á 1-se
I",
maior nível dentro do Grupo Ocupacional Fiscalzaç-á Urbana."
Art. 10 - A Classe de Agente d Fiscal 'ação Urba
l
'
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julho do corrente ano, fica reclassificada no Nível 6, do Gru
po Ocupacional de que é integrante.

CAPITULO II
- DAS CLASSES E, FUNÇÕES' DE CONFIANÇA

Art. 11 - A Categoria Funcional de Assessoramento
Superior, integrante do Grupo Ocupacional Direção e Assessora
mento Superiores, passa a ter os níveis, valores e quantitati
vos previstos no Anexo IV a esta Lei e é considerada, a par
tir de sua vigência, como classe especial de confiança.
§ 19 - As classes especiais de confiança abaixo re
lacionadas passam a ter os quantitativos e a remuneração a se
guir:
CARGO OU EMPREGO
a) Oficial de Gabinete
b) Assessor de Divulgação
c)Assessor Parlamentar
d) Secretário de Junta do Serviço Militar

QUANT.
40
06
02
02

VENW/SAL.
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

14.000,00
20.000,00
23.000,00
15.000,00

§ 29 - Os cargos ou empregos de confiança de Sub
Chefe de Gabinete, cujo quantitativo é fixado em 3 (três), te
rão a mesma remuneração de Assessor, Nível 5.
§ 39 - A gratificação da função especial de con
ança de Presidente do Mobral Municipal é fixada no valor
Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) mensais.
§ 49 - Fica instituída a Classe Especial
19
ança de Secretário Geral de Escola de la. a 4a. se
erá sem
Grau e de Escola de 19 e 29 Graus, cujo quantita
io e cuja
pre igual ao número de escolas existentes no M
salários
remuneração corresponderá sempre aos venciment
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base pagos ao Professor de 19 e 29 Graus sujeito à carga ho
rária de 33 horas/aulas semanais, acrescidos de gratificação'
de valor igual, respectivamente, a 1/3 (um terço), 1/4
(um
quarto) ou 1/5 (um quinto) desses vencimentos ou salários, con
forme a unidade escolar seja classificada como de la., 2a. ou
3a. categorias.
Art. 12 - O servidor municipal que vier a ocupar
cargo/emprego ou função de confiança perceberá, além de seus
vencimentos ou salários, uma gratificação de classe ou
fun
ção de confiança correspondente a 1/3 (um terço) de seu salá
rio ou vencimento base.
§ 19 - Os ocupantes de cargo ou emprego de confian
ca, não pertencentes aos Quadros de Pessoal da Prefeitura, se
ja da Administração Direta ou Indireta, desde que portadores
de diploma de curso superior, terão sua remuneração composta
do salário base previsto para os níveis 3, 2 ou 1, do Grupo
de Atividades de Nivel Superior, acrescido de parcela corres
pondente a 1/3 (um terço) desse valor, conforme seja
essa
classe classificada, respectivamente, como de la., 2a. ou 3a.
categoria, de conformidade com Decreto do Chefe do Poder Exe
cutivo, baseado no Anexo V a esta Lei.
§ 29 - O servidor municipal, portador de diploma
de curso superior, que vier a ocupar cargo ou emprego de con
fiança, poderá optar pela forma de remuneração prevista no pa
rágrafo anterior.
§ 39 - Excetuam-se do disposto neste artigo as fun
ÇOes de Diretor de Escola e de Vice-Diretor de turno, que ob
decerão a dispositivos próprios, de acordo com os artigos
guintes.
Art. 13 - As escolas de 19 Grau e a de 19
hefe
Graus serão classificadas em categorias, por lecret
cação de
do Poder Executivo, cabendo aos seus diretores g
forme o
função correspondente à importância das escolas
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1 - Nas escolas de 19 Grau, que tenham de la. a 8a
séries,e na de 19 e 29 Graus, os diretores serão remunerados
à base de 40 (quarenta) horas/aulas e perceberão gratificação
de função calculada, conforme sua categoria, em:
a)la. categoria - 1/3 (um terço) do

salário

base;
b) 2a. categoria - 1/4 (um quarto) do salário
base;
c)3a. categoria --1/5 (um quinto) do salário
base;
11 --Nas escolas Rue mantenham ensino regular somen
te até a 4a. série do 19 Grau, os diretores perceberão:
a)escolas de la. categoria - os seus vencimen
tos ou salários em dobro e mais uma gratificação corresponden
te a 1/3 (um terço) dos vencimentos ou salários base;
b) escolas de 2a. categoria - os seus vencimen
tos ou salários em dobro e mais uma gratificação corresponden
te a 1/4 (um quarto) dos vencimentos ou salários base;
c)escolas de 3a. categoria - os seus salários
ou vencimentos em dobro e mais uma gratificação correspondente a 1/5 (um quinto) dos vencimentos ou salários base;
d)escolas de 4a. categoria - os seus vencimen
tos ou salários base, acrescidos de 1/3 (um terço).
Parágrafo único - Os níveis salariais a serem con
siderados para o cálculo da gratificação serão os de Profes
sor do Ensino Médio de 19 e 29 Graus, nas escolas que tenha
té a 8a. série do 19 Grau e na de 19 e 29 Graus e os de a
7
fessor de 19 Grau ( de la. e 4a. séries), nas escolas qu_I P
ma
tenham ensino regular até a 4a. série do 19 Grau.
Art. 14 - A função de Vice-Diretor de
exercida por Professor Municipal, que ficará suj
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uma gratificação de função, de acordo com a categoria da es
cola:
a)escola de lá categoria - 1/4 (um quarto) do sa
lário base (24 horas semanais);
b) escola de 2á categoria - 1/5 (um quinto) do sa
lário base (24 horas semanais);
c)escola de 3á categoria - 1/6 (um sexto) do sa
lário base (24 horas semanais).
Art. 15 - Fica instituída a classe de

confiança

de Assessor Técnico, com um quantitativo de 08 (oito) cargos
ou empregos.
Parágrafo único - Os ocupantes da classe de Asses
sor Técnico que não sejam servidores da Prefeitura terão sua
retribuição salarial definida em função de sua formação espe
cífica e das atribuições que lhes forem cometidas, sendo sua
remuneração composta de salário equivalente ao salário base
da classe correspondente à sua formação profissional, acrescido de 1/3 (um terço) desse valor, a título de Gratificação
de Função.
de
Art. 16 - Os ocupantes de classes e funções
seu
confiança estão sujeitos, sempre, qualquer que seja o
cargo ou emprego de origem, à jornada mínima de 40(quarenta)
horas semanais de trabalho.
Art. 17 - Os cargos de confiança da Administração
Direta da Prefeitura serão sempre providos no regime esta
tário, exceto quando o nomeado jã for servidor sujeito ao
gime trabalhista.
Art. 18 - O Subprefeito de Senador Caneow-rcebe
de cargo
rá remuneração mensal equivalente ã paga a ocup

mod. 001-O.

PREFEITURA DE GOIÂNIA
ESTADO DE GOIÁS
- 10 -

ou emprego de confiança de Assessor, nível 4.
Art. 19 - A função de Secretário Executivo será
exercida por servidor municipal ocupante de cargo ou emprego
de Agente Administrativo, ou por servidores à disposição do
Município, percebendo seu ocupante, a título de Gratificação
de Função, uma parcela de 1/3 (um terço), calculada sobre o
salário base da classe de Agente Administrativo, nível 7.
§ 19 - Cada Secretário Municipal ou titular

de

cargo equivalente disporá de um Secretário Executivo por ele
indicado e designado pelo Chefe do Poder Executivo MunicipaL
§ 29 - Excetua-se do disposto neste artigo a fun
ção de Secretário Executivo do Prefeito, que terá um quanti
tativo de 03 (três) ocupantes, de sua livre escolha e desil
à
nação, dentre servidores municipais ou pessoas colocadas
disposição da Prefeitura, para o exercício dessa função.
§ 39 - O ocupante da função de Secretário Executi
vo do Prefeito perceberá, mensalmente, uma gratificação de
função de valor equivalente a 1/3 (um terço) do salário da
Classe Especial de Confiança de Assessor, nível 5.
Art. 20 - Os Motoristas de Representação de Secre
tário perceberão, a título de Gratificação de Função, mensal
mente, uma importância equivalente a 1/3 (um terço) do sala
rio base da classe de Motorista; os Motoristas do Prefeito o
equivalente a 50% (cinquenta por cento) desse salário.
Parágrafo única - A função de Motorista de Repre
sentação terá até 17 (dezessete) ocupantes; a de Motorist
do Prefeito, 02 (dois).

CAPÍTULO III
DOS CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL

mod. 001-D.
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Art. 21 - Ficam fixados em Cr$ 20.000,00
mil cruzeiros) e Cr$ 70.000,00 (setenta mil cruzeiros), res
pectivamente, os vencimentos e a gratificação de representa
(Secreta'
ção dos cargos de Natureza Especial da Prefeitura
com
rio Municipal e equivalentes) que são os relacionados,
os respectivos quantitativos no Anexo VI a esta Lei.
§ 19 - Os Diretores de Autarquias terão seus sara'
rios e gratificação de representação fixados, pelo Chefe do
Poder Executivo, em valores equivalentes a 90% (noventa por
cento) dos fixados para os Presidentes dessas Autarquias.
§ 29 - Enquanto não se extinguirem a PAVICAP e o
MUTIRAMA, seus respectivos Superintendente e Diretor Geral
continuarão a perceber salários e gratificação equivalentes
aos de Secretário Municipal, e o Diretor Administrativo - Fi
nanceiro e o Diretor Executivo aos de Diretor.
§ 39 - V E T A D O,

CAPITULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art, 22 - Os servidores da PAVICAP que se encon
trarem, ate 31 de dezembro de 1980, ã disposição de qualquer
órgão ou entidade do Governo Municipal serão transferidos,in
dependentemente da existência de vagas, para os Quadros da
Administração Direta ou da entidade a que estiverem servi
do, em cargos ou empregos da mesma denominação e nível
vencimentos ou salários dos atualmente por eles ocupado
guardando-se-lhes todos os seus direitos e vantagens.
previs
§ 19 - Excetua-se do aqui disposto o ca
to no parágrafo único, do artigo 29, e os de servi•discocupan
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tes de empregos específicos da PAVICAP, que serão transferidos
para empregos do Grupo Serviços Administrativos, de remuneração
assemelhada, até a data do início da vigência desta Lei, a que
atualmente percebem, desde que preencham os requisitos para seu
provimento.
§ 29 - Os servidores transferidos nos termos des

e

te artigo serão considerados excedentes, até que se abram cla
ros nos quantitativos das diversas classes.
Art. 23 - Os servidores municipais que, na data
da vigência desta Lei, estiverem prestando serviços às empresas
do Município, poderão, mediante requerimento, ser transferidos
para seus quadros de pessoal, sendo-lhes resguardados todos os
direitos e vantagens.
Parágrafo único - A opção de transferência será
manifestada no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar ,da data da
vigência da presente Lei.
Art. 24 - Ficam expressamente revogadas as Leis
nos 5.466, de 09 de abril de 1979, e 5.524, de 11 de julho
1979.

h

de

§ 19 - Ao servidor que incorporou sua gratifica
ção, até 31 de dezembro de 1980, nos termos do parágrafo único,
do artigo 29, da Lei n9 5.466, de 09 de abril de 1979, introdu
zido péla Lei n9 5.524, de 11 de julho de 1979, fica assegurado
o direito de perceber, como vantagem pessoal, uma importância
mensal de valor correspondente ã gratificação incorporada.
§ 29 - Ao servidor que passou a perceber
sa
rios ou vencimentos de cargo de natureza especial ou de
ou emprego de confiança, nos termos da Lei n9 5.466, de 0
abril de 1979, fica assegurado o direito à percepção,
tagem pessoal, de uma importância correspondente à d'
ça en
tre os vencimentos ou salários que estiver perc
te 31 de
dezembro de 1980 e os vencimentos ou salários do c o ou empre
go permanente de que era ocupante na época da I/
' cor oração.
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§ 39 - Ao servidor que passou a perceber a remu
a - a da
neração de Diretor de Escola de 1- a 8- séries, nos termos
Lei citada no parágrafo anterior, fica assegurado o direito à
percepção, como vantagem pessoal, de uma gratificação correspon
dente a 1/3 (um terço) da remuneração percebida até 31 de dezem
bro de 1980.
Art. 25 - O quantitativo da classe integrante da
Categoria Funcional de Auxiliar de Secretaria, do Grupo Ocupaci
onal "Magistério", passa a ser de 160 (cento e sessenta) cargos
ou empregos.
Art. 26 - Fica o Chefe do Poder Executivo autori
Ni
zado a transferir para a Classe de Auxiliar de Secretaria,
vel 2, servidores ocupantes de cargos ou empregos de Professor
de lá à 4 séries e Auxiliar de Serviços Diversos que, efetiva
mente, já venham exercendo as atividades típicas dessa Classe.
§ 19 A fim de que se opere a transferência au
torizada neste artigo, além de atender aos requisitos para pro
vimento, o servidor deverá estar, comprovadamente, no exercício
das tarefas típicas da Classe por mais de 180 (cento e oitenta)
dias, contados a partir de 19 de março de 1980.
§ 29 - É fixado em 30 (trinta) dias, a contar da
data da vigência desta Lei, o prazo para se operar a transferiu
cia nela autorizada.
Art. 27 - O § 39, do artigo 19, da Lei n9 5.533,
de 18 de julho de 1979, passa a ter a seguinte redação:
"g 39 - O professor municipal, quando em efetiva
regência de classe, desde que aprovado em concurso seletivo
terno, na forma que for regulamentado, perceberá uma gratif
ção-atividade correspondente a 30% (trinta por cento) do
de seus vencimentos ou salários".
ho
29
e
ras/aulas por semana ao Professor de Ensino Médio dnão ser
Graus que não esteja em efetiva regência de classe
quando estiver exercendo a função de Diretor ou lic.1 Diretor de
Art. 28 - É vedado o pagamento de mais
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Escola.
Art. 29 - O salário família do funcionário muni
cipal corresponderá sempre a 5% (cinco por cento) do salário mi
nimo regional, por dependente.

e

1

Art. 30 - O Mestre de Cozinha e os Garçons lota
dos no Gabinete do Chefe do Poder Executivo perceberão uma gra
tificação de valor correspondente a 1/3 (um terço) de seus ven
cimentos ou salários base.
Art. 31 - Aos servidores abrangidos pela Lei n9
5.368, de 30 de maio de 1978, que não exercitaram o seu direito
opção ali prevista, no prazo estipulado, fica este reaberto
atê 15 de janeiro de 1981, para que requeiram a transferência,
reservando-se ao Chefe do Poder Executivo Municipal o direito
de conceder o benefício ou não.
Parágrafo único - A transferência operar-se-á
com todos os direitos e vantagens dos servidores contemplados,
passando a Lei referida neste artigo a beneficiar, igualmente,
aqueles que, na data de sua publicação, estavam à disposição
da Municipalidade, com ónus para o órgão de origem, exercendo
atividades de nível superior.
Art. 32 - Passam a ser regidos pela Lei n9 1.667,
de 13 de junho de 1960, os servidores que se exoneraram de car
gos de provimento efetivo, do Quadro de Pessoal da Administra
sob
ção Direta da Prefeitura, e, em seguida, foram admitidos,
o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, por órgãos da Ad
ministração Direta ou Indireta do Município.
§ 19 - Os servidores de que trata este artigo po
derão, a requerimento seu, ser aproveitados no Quadro de Pess
o
al da Administração Direta em cargos ou empregos da mesma
minação e nível de vencimentos ou salários dos atualmente por
eles ocupados, resguardando-se-lhes todos os seus dire
vantagens.
fo
§ 29 - Inexistindo vagas, os servido
siderados
rem transferidos, nos termos deste artigo, serã
das cias
excedentes, até que se abram vagas nos quantitat
ses a que venham a pertencer.
Art. 33 - O artigo 19, da L
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-15janeiro de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 19 - O servidor público municipal que tenha
exercido mandato eletivo de Vereador, ao retornar ao exerci
cio do cargo ou emprego de que for titular, tê-lo-á transfor
nado, automaticamente, no de maior nível de vencimentos ou
salários da Administração Municipal, independentemente de va
gas."

1

Art. 34 - Fica o Chefe do Poder Executivo autori
zado a aplicar o artigo 13, da Lei n9 5.517, de 29 de junho
de 1979, com as modificações introduzidas pela presente Lei.
Art. 35 - Em decorrência da aplicação da presente
Lei, nenhum servidor dos atuais Quadros de Pessoal da Prefei
tura, seja da Administração Direta ou Indireta, sofrerá redu
a
ção de seus vencimentos ou salários, assegurando-se-lhe
percepção da diferença existente, a título de vantagem pesso
al, a qual será gradativamente absorvida por aumentos conce
didos aos servidores municipais.
Art. 36 -VETAD O.
Art. 37 - V E T A D O.
Art. 38 - Fica o Chefe do Poder Executivo autori
zado a abrir os créditos adicionais que se fizerem necessá
rios à execução desta Lei.
Art. 39 - Ficam revogados o artigo 49, da Lei
5.428, de 06 de dezembro de 1978, e o artigo 29, da Lei
5.464, de 06 de abril de 1979.
vosle
Art. 40 - Ficam revogados todos os
gais que contrariem a presente Lei, especialmente'• artigos
19 a 10, da Lei n9 5.306, de 11 de outubro de

mod. 001-12.
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-16Art. 41 - Esta Lei entrará em vigor na data
de
sua publicação, surtindo seus efeitos financeiros a partir
de 19 de janeiro de 1981.
Art. 42 - Revoga -se as disposições em contrário.
dias do

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNI , aos
mês de CLer-v-In-^D de 1980.
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ANEXO I
TABELA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS

GRUPOS OCUPACIONAIS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

ARTESANATO

NIVEIS
1
2
3

6.000,00
6.600,00
7.400,00

4
5

9.000,00
11.000,00

6

13.900,00

7

17.100,00

1
2

6.200,00
6.850,00
8.300,00
10.500,00

3
4
1
2

SERVIÇOS OPERACIONAIS

3
4
5
6
7
8
1

ATIVIDADES TÉCNICOPROFISSIONAIS

ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR

mod. 001-D.

VENC. OU . SAL. (Cr$)

5.200,00
5.700,00
6.300,00
7.200,00
8.200,00
9.300,00
10.500,00
12.000,00

3
4
5
6

8.200,00
9.000,00
10.500,00
12.100,00
14.400,00
17.100,00

1
2

40.00
45.00

2

3
4

00
,00
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ANEXO I - cont..

NÍVEIS

VEM. OU SAL. (Cr$)

FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

1
2
3

5.500,00
6.100,00
7.100,00

FISCALIZAÇÃO URBANA

1
2
3
4
5
6

3.350,00
3.400,00
3.600,00
3.800,00
5.000,00
6.000,00

MAGISTÉRIO (*)

1
2
3
4

5.200,00
6.900,00
8.700,00
12.200,00

GRUPOS OCUPACIONAIS

(*) Ver artigo 39.
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ANEXO II
CARGOS OU EMPREGOS EXTINTOS QUANDO VAGAREM
A) PREFEITURA
QUANT.

NIVEL

Farmacêutico
Odontalogo
Técnico em Legislação Educacional
Técnico em Programação Visual
Técnico de Educação Fisica
Técnico de Educação
Engenheiro Agrimensor
Engenheiro Agrônomo
Assistente Social
Engenheiro Eletricista
Bibliotecário

3
1
3

1
2

1
2
7
1
3

1
1
1
2
2

3
1
1

1
4
2

Supervisor Administrativo

5

Agente de Topografia

4

CARGO OU EMPREGO

GRUPO OCUPACIO
NAL DE REF. —

1

4

ATIVIDADES DE
NIVEL SUPERIOR

ATIVIDADES TÉCNIOD PROFISSIONAIS..

Orientador de Ensino de 19 Grau de
la. a 4a. séries
Supervisor de Artes e Trabalhos
Manuais
Instrutor de Artes e Trabalhos
Manuais

16.

4

1

3

7

2

12
4
4

1
1
2

MAGISTÉRIO

B) FUMDEC
Técnico de Educação Pré-Escolar
Técnico de Educação Física
Advogado
Supervisor de Centros Comunitá
rios
Assistente de Administração

Mod. 001-D

ATIVIDADES DE
NIVEL SUPERIO
ATIVIDADE

1

6

NICO - P

9

4

SIONA
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cont.

ANEXO II
Assistente Administrativo

2

6

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

C) MUTIRAMA
Advogado
Especialista em Assuntos Cul
turais

1

2.

5

1

Assessor de Diretoria

9

6

Instrutor de Esportes
Tesoureiro
Taxidermista
Assessor de Recreação

12

2

1

4

1

1

3

2

ATIVIDADES DE
NÍVEL SUPERIOR

ATIVIDADES
TÉCNICO-PROFIS
SIONAIS

D) DER-MU
Auxiliar de Topografia

SERVIÇOS OPERA
CIONAIS

1

E) IPLAN
Auxiliar de Topografia

o
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1

5

SERVIÇOS OPERA
CIONAIS

ANEXO III
TABELA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO EM Cr$

CATEGORIAS FUNCIONAIS

CARGA
NÍVEL HORÁRIA
SEMANAL.

Professor de 19 grau (12 a 42 séries)

-

24

Professor do Ensino Médio de 19 e 29 graus

6

14

Supervisor Pedagógico

7

Orientador Educacional

7

VALOR DA HORA-AULA .A.PARTIR DE:
ACHO/81
AGO/80
JAN/81

VALOR DO VENCIMENTO OU SALMIO MEN
SAL, A PARTIR DE:
AGO/80
JAN/81
AGO/8
6.255,00

8.132,00

10.571,00

40

20.700,00

28.00000

.40.

20.700,00

28.0opm„

100,00

130,00

170,00
1
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ANEXO IV
CATEGORIA ASSESSORAMENTO SUPERIOR - NÍVEIS, VENCI-

MENTOS OU SALÁRIOS E QUANTITATIVOS

NÍVEIS

VENCIMENTOS
OU SALÁRIOS

QUANT.

Assessor

5

45.000,00

8

Assessor

4

30.000,00

12

Assessor

3

25.000,00

12

Assessor

2

23.000,00

13

Assessor

1

20.000,00

24

CLASSES

TOTAL

Mod. 001-D
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ANEXO V
CLASSES DE CONFIANÇA (DE DIREÇÃO)
la. CATEGORIA
QUANTITATIVO

DENOMINAÇÃO
Chefe de Gabinete de Secretário
Coordenador
Assessor-Chefe de Planejamento
Assessor-Chefe de Programação
Assessor da Presidência do IPLAN
Procurador-Chefe
TOTAL

7
10
7
1
1
2
28

2a. CATEGORIA

Coordenador
Assessor-Chefe do Contencioso Fiscal
TOTAL

18

1
19

3a. CATEGORIA

Coordenador
Assessor-Chefe de Planejamento
Assessor-Chefe de Execução de Convênios
TOTAL

Mod. COI-D
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ANEXO VI
CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL

DENOMINAÇÃO

QUANTITATIVO
8
1
1
1
1

Secretário Municipal
Procurador Geral do Município
Auditor Geral da Prefeitura
Chefe do Gabinete do Prefeito
Assessor Particular
Assessor Legislativo
Assessor Especial
Presidente do Instituto de Planejamento Munici
pal de Goiânia IPLAN
Presidente do Departamento de Estradas de

1
3
1

Rodagem do Município - DER-MU
Presidente da Fundação Cultural de Goiânia-FCG
Presidente da Fundação Municipal de Desenvolvi

1
1

mento Comunitário - FUMDEC

1

2
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