
IV - FAIXA SALARIAL - é a delimitação de sa 

rio de cada um dos níveis; 
f 

• 
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PREFEITURA DE GOIÂNIA 
ESTADO DE GOIÁS 

LEI N9 (.58Q , DE fz)•.5 DE 43:A,.À 	DE 1988. 

"Dispõe sobre o Plano de Em 

pregos e Salários da FUMDECe 

dá outras providências". 

A CAMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA APROVA E EU SAN 

CIONO A SEGUINTE LEI: 

CAPITULO I 

DAS CONCEITUAÇõES BÁSICAS  

Art. 19 - Esta lei estabelece normas gerais 

sobre o Plano de Empregos e Salários da Fundação Municipal 

de Desenvolvimento Comunitário - FUMDEC - e dispõe sobre as 

classes e funções dele integrantes e o sistema de remunera 

ção do-pessoal. 

Art. 29 - Para os fins desta lei: 

I - EMPREGO - é o conjunto de atribuições,de 

veres e responsabilidades cometido ao empregado, criado por 

lei, com denominação prOpria e a que correspondem salários 

específicos; 

II - CLASSE'-.é o conjunto de empregos, 	fun 

çaes, dificuldades e responsabilidades semelhantes, expresso 

por denominação genérica; 

III - SALÁRIO - é a retribuição mensal paga ao 

empregado pelo efetivo exercício do emprego e 	corresponde 

aos padrões fixados por lei; 

'Mod. 001-D. 



XII - SALÁRIO INICIAL - é a quantia a ser paga 

ao empregado, quando de sua admissão, correspondente à Refe 

rência Inicial do nível respectivo; 

Cis.‘ 
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V - NÍVEL - é o conjunto de classes, de grau 

de complexidade equivalente, ábrangido_pela mesma faixa de 

salários; 

VI - REFERÊNCIA - é cada posição corresponden 

te a .um determinado salário, .cujoAconjunto:forma a faixa de 

salário respectiva; 

VII - CARREIRA - é a possibilidade oferecida 

ao empregado de se desenvolver funcional e profissionalmente, 

através da passagem a classes hierarquicamente - superiores,den 

tro da estrutura de classes proposta ou de-uma referência pa 

ra outra, dentro da mesma classe; 

VIII - PROMOÇÃO - é a passagem do funcionário de 

uma para outra referência de salário correspondente a seu ní 

vel, dentro da mesma classe, mediantelprocesso de avaliação 

periódica; 

IX - ACESSO - é a passagem pelo critério do 

merecimento, de ocupante de emprego permanente a classe mais 

elevada dentro da estrutura proposta; 

X.- TRANSPOSIÇÃO - é a passagem do empregado 

para classe de .nível .mais elevado, desde que atenda aos 	re 

quisitos para provimento e comprove o seu mérito 	segundo 

processo previsto em lei .e regulamento próprios; 

XI - INTERSTiCIO - é o lapso de tempo estabe 

lecido como mínimo necessário para que o empregado se habi 

lite a uma promoção; 

Mod. 001-D. 
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XIII - ENQUADRAMENTO - é o processo através do 

qual é atribuído,. ao empregado; em função das atribuiçb'es ele 

tivamente exercidas, umnovo titulo, bem como o.: respectivo 

salãrio,-decorrente•da implantaçãodo.Plano de Empregos e Sa 

lários; 

XIV - EMPREGO .  DE CONFIANÇA emprego de dire 

ção. diretamente:ligado.kAdministração Superior da FUMDEC,cu 

jo provimento obedeça ao critério da confiança; 

XV'- FUNÇÃO DE -CONFIANÇA -- função gratifica 

da, também_sujéita. ã confiança do empregador, de chefia in 

termediâria, de livre indicação. e designação. 

CAPÍTULO II 

DO QUADRO DE PESSOAL  

Art. 39 -.O Quadro de Pessoal da FUMDEC 	é 

composto de Quadro PrOprio, Quadro Complementar e Grupamento 

de Classes Extintas ao Vagarem, assim definidas: 

I -:QUADRO,PMPRIO.- e o constituído de pes 

soai.. com vinculo permanehtel  substituivel quando da vacância 

do emprego, mediante concurso público; 

II - QUADRO COMPLEMENTAR - é o 	constituído 

de empregados convidados a prestar serviços de forma transi-

tória ã FUMDEC, no exercício de empregos ou funções de con 

fiança; 

III - GRUPAMENTO DE CLASSES EXTINTAS AO VAGA 

.REM - é o constituído pelo elerico de classes havidas 	por 

prescindíveis.  no futuro, não tendo substituto qualquer dos 

ocupantes de emprego neste Grupamento que o deixe vago. 

A. 

.141od. 001-D. 
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§ 19 - As classes do Quadro Próprio da FUMDEC 

são. as relacionadas no Anexo I a .esta. lei,- por denominação ni 

vel de classificação. e quantitativo de empregos. 

§ 29 - O Grupamento de Classes Extintas ao Va 

garem e seus quantitativos integram o Anexo III desta lei. 

Art. 49 - As funções de chefia de 	unidades 

administrativas de nível inferior.a Coordenadoria ou unidade 

de nível equivalente constituem o elenco de funções de con 

fiança, gratificadas da FUMDEC. 

Parágrafo único - As funções de confiança da 

FUMDEC serão elencadas segundo ato próprio do Chefe do Poder 

Executivo Municipal e são privativas de servidores da FUMDEC 

ou da administração direta da Prefeitura, colocados à dispo 

sição da entidade ou, excepcionalmente, de outras esferas de 

governo. 

Art. 59 - A - admissão. em emprego.de confiança 

ou designação para função.de confiança na FUMDEC.dar-se-ã por 

ato do Superintendente,. mediante previa aprovaçãO. da Presidên, 

cia. 

Art. 69 - O Chefe_do Poder Executivo, através 

de ato próprio, baixará as descrições-  de classes do Quadro Pró 

prio, inclusive aprovando as normas complementares a elas re 

ferentes, que se fizerem necessárias, de acordo com proposta 

da Superintendência. 

Art. 79 -.O servidor em exercício de emprego 

ou função de confiança está sujeito a serviço em tempo ince 

gral, com' jornada mínima de 40 (quarenta) horas semanais. 

Mod. 001-D. 
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Art. 89 - Aplicam-se aos servidores da'FUMDEC 

as normas do SisteMa de Classificação de Cargos e Administra 

ção de Vencimentos..da Prefeitura Municipal de Goiânia (Lei n9 

6.055, de 05 de dezembro.de 1983, e modificações posteriores), 

que não contrariem o disposto na-presente lei, notadamente as 

referentes a cargos (empregos),.cargos. em comissão.(, empregos 

de confiança)-, funções gratificadas (funções de.confiança),for 

mas de - provimento,.formas de remuneração. do..pessoál, jornada 

de trabalhO, linhas de acesso.e sistemwde carreiras ( promo 

ção,. acesso e transposição). 

CAPITULO III 

'DO ENQUADRAMENTO  

Art. 99 - O enquadramento dos servidores no 

Quadro de Pessoal da FUMDEC dar-se-a segundo as normas desta 

lei. 

. § 19 - Serão enquadrados no Quadro 	Próprio 

da FUMDEC, nas classes de .que.constituam...clientela, os- empre 

gados .que-; em ..31 de.dezembro- de 1987, exerciam tarefas . .tipi 

cas da classe e 'atendam-aos requisitos para provimento do em 

prego, mesmo aqueles-que estejam.regularmente afastados 	da 

FUMDEC e à disposição de outros órgãos públicos. 

§ 29 -VETAD O. 

Art. 10 - Serão:enquadradds, desde que 	aten 

dam às normas desta lei, na classe de: 

I - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, NÍVEL I,os 

atuais ocupantes de emprego de Auxiliar 

de Serviços Diversos que exerçam tarefas 

/1;74
típicas da classe;' 

Mod. 001--D. 
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II - AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, NÍVEL II, 

os atuais ocupantes de empregos e cargos 

de Auxiliar de Serviços Comunitários, 	Es 

crituk'ãrio, Auxiliar de Serviços Diversos, 

Auxiliar de Recreação e Agente de Vigilân 

cia que exerçam tarefas típicas da classe; 

III - PAJEM, NÍVEL II, os atuais ocupantes de em 

pregos e cargos de Agente de Serviços Ope 

racionais, Auxiliar de Serviços Comunitári 

os, Auxiliar de Serviços Diversos e Escri 

turário que exerçam tarefas típicas 	da 

classe; 

IV - ARTÍFICE, NÍVEL III, os atuais ocupantes de 

empregos- e cargos de Auxiliar de Serviços 

Diversos que exerçam tarefas típicas 	da 

classe; 

V - TELEFONISTA, NÍVEL III, os ocupantes 	de 

empregos'e cargos de Auxiliar de Serviços 

Diversos e Auxiliar Administrativo que exer 

. çam tarefas típicas da classe; 

VI - INSTRUTOR.DE ARTES E TRABALHOS MANUAIS, NI 

VEL IV, os atuais ocupantes de empregos e 

cargos .de Auxiliar•de Serviços Comunitári 

os,.EScriturário, Auxiliar de.Serviços Di 

versos e Agente de Serviços ,Operacionais 

que exerçam tarefas típicas da classe;.  

VII -.AUXILIAR DE RECREAÇÃO,. NÍVEL IV, os atuais 

ocupantes de empregos e cargos de Agente 

de Serviços Operacionais, Vigilante de Es 

tacionamento, Auxiliar de Serviços Comuni 

tários, Escriturá o e Auxiliar de 	Servi 

Ivlod. 001-D. 
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ços Diversos que exerçam .tarefas típicas 

da classe; 

VIII- AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NÍVEL IV, os a 

toais ocupantes de empregos e cargos de 

Escriturário, Auxiliar de Serviços Diver 

sós, Vigilante de Estacionamento e Auxi 

liar. de Serviços Comunitários que exer 

çam tarefas típicas da classe; 

IX- AGENTE ADMINISTRATIVO "B", NIVEL V, os 

ocupantes de empregos e cargos nas clas 

ses de Auxiliar de Recreação, 	Auxiliar 

Administrativo, Agente de Serviços Ope 

racionais, Auxiliar de Serviços Comunitá 

rios, Escriturário,. Auxiliar de Serviços 

Diversos que exerçam tarefas típicas da 

classe; 

X- FOTÓGRAFO, NÍVEL V, os atuais ocupantes 

de emprego de Fotógrafo; 

XI- AUXILIAR TÉCNICO "B", NIVEL V, o 	atual 

ocupante de emprego de Escriturário que 

exerça tarefas típicas da classe; 

XII- ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NÍVEL 

I-B, os atuais ocupantes de empregos 	e 

cargos de Auxiliar de Serviços Comunitá 

rios'e Auxiliar T'écnico que exerçam tare 

fas típicas da classe, com formação de 

nível superior na área de Comunicação So 

cial; 

XIII- TÉCNICO AUXILIAR, NÍVEL I-B, os 	atuais 

"Mod. 001:11 
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ocupantes de empregos e cargos de Agente Ad 

ministrativo,Escriturário, Auxiliar de Servi 

ços Comunitários, Assistente Técnico, 	Auxi 

liar de Serviços Diversos e Auxiliar de Re 

creação que exerçam tarefas tipicás da cias 

se, com escolaridade de nivel superior. 

Art . 11 -VETAD O. 

Parágrafo único - V E T A D O. 

Art. 12 - V E T A D O. 

CAPÍTULO IV 

DO-  PESSOAL' DE- SAúDE 

Art. 13 - Fica criado o Grupo Ocupacional Saúde PU 

blica, integrando o Quadro Próprio da Prefeitura Municipal de 

Goiânia, na forma da Lei n9 6.055, de 05 de dezembro de 1983. 

§ 19 - Fica extinto o Grupo Ocupacional Medicina 

e Saúde. 

§ 29 - Em decorrência do.disposto neste artigo, o 

inciso IX, do artigo 49, da Lei n9 6.055, de 05 de 	dezembro 

de 1983, passa a ter a seguinte redação: 

"IX - Saúde Pública". 

Art. 14 - O inciso IX, do artigo 59, da Lei 	n9 

6.055, de 05 de dezembro de 1983, passa a ter a seguinte 	re 

dação: 

"Saúde Pública - Cargos com atividade que 	visam 

prevenir e restaurar a saúde da população." 

'Mod. 001;D. 
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"Parágrafo único - Os Grupos Ocupacionais Ma 

gistério e Saúde Pública são objeto de leis próprias." 

Art. 16 - As classes de Atendente de Enferma 

gem, Nível II, Auxiliar de Enfermagem, Nível IV, Técnico Auxi 

liar de Saúde, Nivel VII, Odontólogo, Nivel VII, e Médico, NI 

vel VII, passam .a integrar o Grupamento de Classes Extintas 

ao Vagarem, Anexo IV, da Lei n9 6.055, de 05 de dezembro 	de 

1983. 

Art. 17 - Ficam criadas as seguintes classes 

integrando o Grupo Ocupacional Saúde Pública: 

• ............ 	• 

. CLASSE 

   

NÍVEL... 	QUANTITATIVO 

   

     

Atendente de Saúde Pública 	 I 	 170 

Auxiliar Técnico.de Saúde Pública 	II 	 130 

Assistente Técnico de Saúde•Pública III 	 24 

Cirurgião Dentista 	 III 	 156 

Veterinário de Saúde Pública. 	III 	 11 

.Médiro. de. Saúde pública.. 	..... III 	............ , .. 	185. 

Art. 18 - A Tabela de Remuneração do Pessoal 

de Saúde Pública é a seguinte: 

	 VENCIMENTO.(Çz$) 

9.900,00 

II 	  17.650,00 

26.350,00 

Parágrafo único - Os vencimentos do pessoal da 

"Mod. 001-D. 
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área de Saúde serão complementados na forma de convênio manti 

do com o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde -SUDS-, 

em razão do principio de isonomia implantado na pólitica de 

remuneração do setor. 

Art. 19 - Fica o Chefe do Poder Executivo au 

torizado a promover a alteração do regime jurídico dos servi 

dores da FUMDEC que serão lotados .na Secretaria de Saúde" do 

Município e a sua absorção no Quadro Próprio, sob o 	regime 

estatutário, nos termos definidos neste Capitulo. 

§ 19 - O tempo de serviço na FUMDEC., do ser 

vidor absorvido; será. computado para os efeitos legais comuns 

aos regimes trabalhista_ e estatutário. 

§ 29 - V E T A D O. 

Art. 20 - Serão transferidos para o Quadro 

Próprio e para o Grupamento de Classes Extintas ao Vagarem da 

Prefeitura, nas classes abaixo relacionadas, os servidores da 

FUMDEC que estejam em exercício na instituição, atendam aos 

requisitos para o provimento da classe e, em 31 de dezembro 

de 1987, exerciam atividades típicas da classe.,  

Parágrafo. único - Serão emquadrados na cias 

se de: 

I - ATENDENTE.DE.SAÚDE POBLICA NÍVEL I, os 

atuais ocupantes de cargos e empregos de 

Auxiliar de Serviços Comunitários, Escri 

turáriós, Auxiliar de Serviços Diversos, 

Agentes de,Serviços Operacionais, 	Auxi 

liar Administrativo e Vigilante de Esta 

cionamento que. exerçam.funçaes pf6prias 

'Mod. 001=D. 
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da classe - junto aos. Postos de Saúde e uni 

dades assemelhadas; 

II- AUXILIAR TÉCNICO DE SALDE PÚBLICA, NTVEL 

II, os atuais ocupantes de.cargos e empre 

gos de Auxiliar.. de Serviços Comunitários, 

Auxiliar.de Enfermagem e Escriturário que 

exerçam. funções de..Técnicos de Higiene Eu 

cal, Citotédnico,.Auxiliar de Laboratório 

e Técnico. de Enfermagem; 

III-'.AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NIVEL IV, extinta 

ao vagàr, do grupo Medicina e Saúde, 	os 

atuais .ocupanteS de cargos e empregos de 

Auxiliar. de Serviços Comunitários, EsCri 

turário, Auxiliar. de Serviços Diversos,' A 

tendente de. Enfermagem,Agentes de Servi 

pos Operacionais,. Auxiliar Administrativo 

que estejam exercendo funções de Auxiliar 

de Enfermagem; 

IV-ASSISTENTE TÉCNICO DE SAÚDE PÚBLICA, NÍ 

VEL III os atuais.ocupantes de cargos -e 

empregos nas classes de Auxiliar de Servi 

ços Comunitários, Auxiliar de Enfermagem, 

Agente AdministratiVo, Atendente de Enfer 

magem.que ,:exerçam funções de Farmacêuti-

co, Psicólogo, Enfermeiro, Nutricionistae 

Bioquímico. 

. Art. 21 - Serão. também transferidos para as 

classes de Médico. de Saúde Pública, Nivel III, CirUgiW(5: Den 

tista, Nível III e Veterinário de Saúde Pública, 'Nivel III,os 

atuais.ocupantes. na FUMDEC, de empregos de pjëdico, Odontólo 

go e Médico Veterinário,.respedtivamente 

Mod. 001-D. 
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Art. 22 - A jornada normal detrabalho do pes 

soai do Grupo Saúde Pública é de 30 (trinta) horas semanais,ex 

ceto no caso das classes de Cirurgião Centista, Veterinário de 

Saúde Pública e Médico de Saúde Pública, cujos ocupantes estão 

sugeitos a 24 (vinte e quatro) horas semanais de trabalho. 

Art. 23 -Os enquadramentos previstos nesta lei 

somente produzirão efeitos financeiros, depois de efetivados por 

ato da autoridade competente, VETADO. 

CAPÍTULO 

'D'AS 'DISPOSIÇÕES: FINAIS 

Art. 24 - Nenhum servidor do atual Quadro da 

FUMDEC sofrerã redução de salãrios em decorrendo do disposto 

na presente lei, assegurando-se-lhe, quando for o caso, a per 

cepçãa da diferença existente entre os salãrios percebidos e' 

os fixados para sua classe, a titulo de vantagem pessoal, 	a 

ser gradativamente absorvida por aumentos posteriores concedi 

dos aos empregados da instituição. 

Art. 25 - Serão transferidos para o 	Quadro 

Próprio da Prefeitura, sob o regime estatutãrio, os ocupantes 

de empregos de Médico. Veterinãrio na Fundação Municipal de De 

senvolvimento Comunitário - FUMDEC. 

;Mod. 001-D. 

Art. 26 - O Funcionãrio Municipal à disposi 

ção da FUMDEC poderã transferir-se para o seu quadro de 	pes 

soai, sob o regime celetista, computado seu tempo de serviço 

para os efeitos legais comuns aos dois regimes, desde se habi 

lite nos termos desta lei e peça exoneração de seu cargo 	na 

Prefeitura. 



Art. 32.- Fica o Chefe do Poder Executivo Mu 

nicipal autorizado a abrir os créditos adicionais necessáriosã 

execução da presente lei. 
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Art. 27-- A Tabela de Níveis e Referências de 

Salários da FUMDEC é a integrante do Anexo II da presente lei 

e entrará em vigor da seguinte forma: 

a) Parte A - integralmente, a partir de 19 de 

janeiro de 1988; 

b) Parte B - 60% (sessenta por cento), a par 

tir de 19 de janeiro e l00%( cem 

por cento) a partir de 19 de fe 

vereiro de 1988. 

Parágrafo único - As gratificações referentes 

ao mês de janeiro serão pagas segundo os mesmos valores do mês 

de dezembro de 1987. 

Art. 28 - V E T A -D O. 

Parágrafo único -VETAD O. 

Art. 29 - O servidor que se julgar prejudica 

do pelo enquadramento tem o- prazo de 30 (trinta) dias apôs sua 

ciência oficial para reclamar deste, através de petição ao Pre 

sidente da FUMDEC. 

Art. 30 -VETAD O. 

Art. 31 - A lotação da FUMDEC, será 	revista 

anualmente por seus 'órgãos próprios e suas modificações serão 

objeto de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Muni 

cipal. 

Mod. 001-D. 
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Art. 33 - A presente lei será regulamentada, 

no que couber, por ato do Chefe do Executivo. 

Art. 34 - Esta lei entrarã em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO INTERVENTOR, aos 	dias do mês 
de 	 de 1988. 

hdf. 
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ANEXO 

'RELAÇÃO DE 'CLASSES POR NÍVEIS E QUANTITATIVOS 

N.9. :CLASSE 	  N.f VEL 	  ... 	 ... QUANTITATIVO 

01 Auxiliar de Serviços Diversos I 468 

02 Agente de Serviços Operacionais II 05 

03 Pajem II 125 

04 Artífice III 15 

05 Motorista III 12 

06 Telefonista III 02 

07 Instrutor de Artes e Trab. Manuais IV 50 

08 Auxiliar .de. Recreação IV 60 
09 Auxiliar Administrativo IV 111,  

10 Agente Administrativo "B" V 270 

11 Auxiliar Técnico "B" V 03 

12 Fotógrafo V 02- 

13 Supervisor de. Segurança do Trabalho V 02 

14 Agente Administrativo "A" 	• VI 20. 

15 Auxiliar Técnico "A" VI 01- 

16 Assistente de Comunicação Social I/B 04 

17 Assessor Jurídico "B" I/B 02 

18 Assessor Jurídico "A" II/B 01 

19 Técnico Auxiliar I/B 45 

20 Técnico Adjunto II/B 10 

21 Técnico de Assuntos Comunitários III/B 07 
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ANEXO 	II 

 

TABELA DE NÍVEL E.REFERÊNCIAS DE SALÁRIOS 

 

PARTE ''A" 

   

. 	IV. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

., 
9 10 11 12 13 14 1 5 1- 

1 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.954,00 7.293,00 7.657,00 .8.040,00 8.442,00. 8_864,00 9.307,00 9.773,00 10.262,00 10.775,00 11.313,00 11.879,0 

II 6.300,00 6.615,00 6.945,00 7.293,00 7.657,00 8.040,00 8.442,00 8.864,00 9.307,00 9.773,00 10.262,00 10.775,00 11.313,00 11.879,00 12.473,C'. 

III 6.800,00 7.140,00 7.497,00 7.871,00 8.265,00 8.678,00 9.112,00 9.56800 10.046,00 10.549,00 11.076,00 11.630,00 12.211,00 12.822,00 13.4';3;e4 

Iy 7.200,00 7.560,00 7.938,00 8.334,00 8.751,00 9.189,00 9.648,00 10.13100 10.637,00 11.169,00 11.728,00 12.314,00 12.930,00 13.576,03 14.255,r 

v 14.400,00 15.120,00 15.876,00 16.670,00 17.503,00 18.378,00 19.297,00 20.262a) 21.27500 22.339,00 23.456,00 24.629,00 25.860,00 27.153,(J 23.52,:,0C 

VI 15.800,00 16.590,00 17.419,00 18.290,00 19.205,00 20.165,00 21.173,00 22.232,00 23.344,00 24.511,00 25.736,00 27.023,00 28.374,00 29.793,00 31.23/24:: 

PARTE B 

t 
_r 31.669,00 31.988,00 -32.324,00 32.675,00 33.045,00 33.433,00 33.841,00 34.269,00 34.718,00 35.190,00 35.686,00 36.205,00 36.751,00 37.324,00 37.927,C0 

II 52.782,00 53.314,00 53.873,00 54.459,00 55.075,00 55.722,00 56.402,00 57.115,00 57.864,00 58.650,00 59.476,00 60.342,00 61.252,00 62.207,00 63.211,0) 

LEI 70.376,00 71.036,00 71.831,00 72.613,00 73.435,00 74.297,00 75.202,00 76.154,00 77.152,00 78.199,00 79.301,00 80.456,00 81.670,00 82.943,00 84.281,00 

4 

ti» 11  ti» 
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