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22 DE 	 1 c!=----  

Dispõe sobre o Sistema dr- rlassjfia- 

ção de..Caigos e Administração 	
• 

rial da Criara municipal de Goiánia e 

dá outras IprovidEmcias. 

A CAMARA MUN]CIPAL DE GOIANIA APROVA E 	PROMULGO 

A SEGU3NTE LEI: 

CAPITULO 

pAs coN=Tuncls :- As-JrAS 

Art. 19 -7  Esta Lei estalce as n=c,:s gerais re- 

lativas ao Sistema de Classificacão da Carpos  e 	Administração 

Salarial da Cara M-,Ánicpal de Goiãna 	 as cas 

ses e funções dele intearantes. 

Paragrafo Único - O Presdente da CãmEira Munica1 

baixar ato, com base no disposto nesta Lei, aprovando 	regula 

mentos, c,lue disporão, entre outras normas, sobre o sistema 	de 

	

'descrição e avaliação de class:.es, a 	 o acesso e a 	es 

trutura de administração Sa.)aral. 

.7-_rt. 	- Para 	 Lei: 

1 - 	- 	 davares e 

:,yesponsabilidades c=eti ,  a 

11 - CLSE 	c 	 de cargos de 	nature.:;a, 

dif'iruldac.:.e.---  e 

• 



- 	 • 	 :to de cl 

ma natureza, com tarefas visando genericamente "à mesma findali 

dade; 

IV - 	 - e a quantia p.r-iga a cada funciona-- 

rio, mensalmente, como contrapart."ida geia sua jcir.n.",:da de traba-

lho; 

V - FAIXA Sk_L..RIAL - é a delimitação salarial 	de 

cada um dos níveis; 

VI - NIVEL - é o conjunto de classes, de grau 	de 

complexidade equivalente, abrangido pela mesma faixa salarial; 

VII - RE2ERnNCIA - e cada posição correspondente a - 

um determinado vencimento, cujo conjunto forma a faixa salarial 

respectiva; 

VITI - CARREIRà - é a possibilidade oferecida ao fun 

cionário de se desenvolver profisdiotalwTnte, atravs da passa 

ciem a ciasses hierarquicaente superiores, dcntro ,da estrutura 

de classes e grupos ocupacionais ou de uma referência para 	ou 

tra, dentro da mesma classe; 

IX - PROflOÇÃO - é a Passagem do funcionário de uma 

para outra referência de vencia eAos correspondente a seu nível, 

dentro da mesma classe, mediante processo de 'avaliação periõdi 

ca do seu desempenho no serviço; 

X - ACESSO - ë a passagem do funcionário para 	ou 

tra classe de maior grau de Complexidade e responsabili'dade,den 

tro do mesmo grupo ocupacional, acarretando mudança de nível e, 

consequentemente,,de faixa salarial; 

XI - TRANSPOSIÇÃO - é a passagem do funcionário pa 

ra classe de nívelde remuneração superior, a que podem concor 
. - 

rer todos os funcionários que atendam aos requisitos para 	seu 

provimento; 

XII - INTERSTÍCIO - é o lapso de tempo estabelecido 

como mínimo necessário tara queo funcionrio se habilite a uma 

promoção; 

- 	 - 	 a E,,,r 	 ao 

funcionário, q.Ja:.-!do 	SUE 	 ;o, 	 refer?2n 

cia 	 r2:7.vel 	 • 

	

XIV - .3,1:111;1ST.F.Ç.750 	 - e a gerencia do 	con 

junto ,'Se nc, rmas e procedimentos >s  na 	a estabelecer uma es 

trutura de classes e vencimntns; 

	

XV12nUADR.7.51=0 	o processo atra",2-:,s do qual a 
confGrido ao funcionãriD, C-7:LE atr-ibuiç,:-.-2s-. ef:etn- 

 



te :.xercidas, em novo 	 como o 'Jcsr_.ectivo 

decoryente da 	 cje CL,issifjc-,ção de C,L..2:C.5 

e Administração Salarial; 

XVI - L01Vi0 - e a frça de tra2:iho nt:cr,, r,sjiria ao 

desenvolvimento reguiar das ativdad,:.2s de uma unidJrde 	acmis 

trativa. 

CAPITULO II 

Art. 39 - O Quadro de Pessoal da Câmara Municipal 

de Gc,jnia ,r5 composto de Quadro Prõprio, Quadro Complementar e 

Grupmentode Classes Extintas ao se Vagarem, na 	conformidde 

do seguinte: 

I - 	i'(51,}.10 - é constituído do pessoal com 

vínculo permanente, regido peio Estatuto dos Funcion-rios 

dos Municipais de Goiãnia; 

II - QU?DTO CW,'PLENTAR - é o cç'nstituído de servi 

dores não'pertencc,,ntes ao Quadro PrOprio, convi dados a•  prestar 

sua colaboração, de forma transitõria, ã Cãmara Municipal, 	no 

e):ercicio de cargo em comissão ou função de confiança; 

III - GP.UP.12J,',ENTO DE CLASSES EXTINTAS A SE WsG7-à;_:?5- 

o constituído pelo elenco de casses havidas ror prescind -iveis.  

no futuro, não tendo substituto qualcjuer dos ocupantes de 	Cél.r 

go deste Grupamento que vier a vagar.. 

Art. 49 - Os cargos do Quadro Próprio inteçram os 

seguintes Grupos Ocupacionais: 

I - Serviços ..Administrativos; 

II - Serviços Operacionais; 

111 - Atividades Tcnico-Profiss 	; 

IV - Serviços de 7-=ic Legivc; 

V - 

da Cãmara 

z":= :7,cterS_stjcas 

, - 
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Art. 59 - Confore a atividade a ser desenvolvida, 

o nível de conbecibento necessãrio, a correlação e afinidade das 

tarefas a serem executadas, cada Grupo OcupacionalcompxeenderJ-.: 

I - SEJ<WIÇOS ADMIWISTFU:TiVOS - cargos de atividades 

burocráticas; 

II - SEr::VIÇOS OP;É::,C1(3A-AS. - cargos de natureza ti 

picamente auxiliar e operacional; • 

III - ATIVIDADES TÉWICO-PROFISSIONAIS - cargos, de 

natureza industrial ou que exijam conhecimentos de nível médio; 

IV - ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO - Atividades 

de nível m&dio voltadas para o apoio ao desenvolvimento de ati- , 

vidades (5C-.  caráter legislativo; 

V - ATIVIDADES DE NtVEL SUPERIOR DO LEGISLATIVO 

cargos para cujo provimento exija-se diploma de conclusão de 

curso superior ou habilitaç5o ecIuivalente, voltados para o atin 

giffientodas finalidades básicas da Câmara; 

VI - OUTRAS ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR - ativida-. 

des de nível superior que contribuam, de forma indireta, para o 

atingimento .dos fins do Legislativo. 

Art. 69 - Os grupes ocupacionais e as classes 	de 

les integrantes, componentes do Quadro Pr8prio, são os relacio- 

nados no Anexo I Gesta Lei, que dispõe sobre a denominação, 	o 

nível de vencimento e o quantitativo das diversas classes. 

.7,à>. 7 9 - Passam a" seros do AneXo III os valores 

de remuneração dos cargos em comissão da Câmara Municipal 	de, 

Goiânia. O Anexo'IV relaciona o Grupamento de Classes Extintas 

ao se Vagarem. 

Parágrafo único - Continuam aplicáveis, no que não 

contrariarem a presente Lei, aos cargos em comissão e 	:Funções 

de confiança da Cãmara Municir,al, as normas previstas na Lei n9 

6.029, de 02 de ecistD de 1983. 

Art. 49 - O uuantitJtve, 	 =Jo Çjuadro .Pró 

peio da Camara será revista 	 obie 

to de lei de iniciativa 

fj.Ë-J_Tsas classes do 

• Quadre 	 • 	 pi3blico de Dro 

tias ou de p.z. .c,vaE_ e t::t7s.cs, 	 ce.mpetitva, e elimnr:: 

ria, ou 7.,: ediante'ac.:esso e trans:-.si, d.e  acordo com 
? 

estabelecdas em reuulamentEíçSo -õpria. 

1 
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Art. 10 - Os (_,cur,antes de cargos Ge Assistente T&e.  

naco Legislativo ser5a r=.',.crutadcs oriva::ivamente entre funcioná 

rios da Gmara Municipal. 

Parágrafo Único 	A classe de Assistente T&cnicoL2 

gislativo será pror'7ida inicialmente pui servidores 	portadores 

de diploma de nível superior ou que concluam seus cursos até 31 

de dezembro de 1983. O enquadramento do servidor concluinte 

dará -apôs a prova de conclusão do cuP"so sendo ele 	enquadrado 

provisoriamente em classe em que, normalmente, o seria. 

Art. 11 - O Presidente da Câmara Municipal, baixa- 

rá as Descriv5es das Classes do nuadro PrOprio que se 	fizerem 

necessárias, inclusive aprovando as normas complementares a elas 

referentes.. 

Art. 12 - Ato pr(5prio do Presidente da CSmara deta 

lhará, por especialidade ou jirea profissional, os uantitativos 

das classes de Assistente T&cnioo-Legislativo, T&cnico Legisla-

tivo, Técnico de Atividades Sacio-Legislativas, Agente de Apoio 

Legislativo e de outras que se fizerem necessárias. 

Art. 13 - Os servidores enquadrados no Quadro i=r8- 

prio em numero superior acs quantitativos previstos no Anexo 1 

desta.Lei serãotidos como excedentes, sendo seus cargos consi-

derados extintos ã medida em que se vagarem. 

CAPITULO 

.DAS -FORMAS DE REMUNERAÇA0 DO PESSOAL 

Art. 14 - A Tabela de. Níveis e Referncias de ven- 
cimentos da Gmara M 	 o unicipal de GiE,nia é a constante do Anexo 

11 desta ,Lei. 

..rt. 15 - O posici=nto 	 diver 

soe níveis de venci7,:ento cc_instas:teE Ea T:::re;a. 	 desta 
Lei, é deccJrr,fnte da 	 - e:sti.vc. em rela 

ção a J.)us, nzi =junte es;s.::-,c2 , 	i,t:::avJ,s da atividade de 

adriiinist:J.aço de car5os e 	 , :Je...s,ssede as fases 
de am_..isede 	 e a,Iftinistração ,de 
classes e 	̀ï C  

16 - 	rets.-ibui:-áo salarial da 	 do ' 
Quadro Pr.E=io será 	 uma -2,a_c(2,1a - - a 

' 
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C6. 

uma das refer&ncias que formam a faixa de vencimento, onde 	a 

classe estiver enquadrada, acrescida, quando.  cabível, de Grati-

ficação Adicional por Tempo de Serviço. 

Art. 17 - O servidor da Cãmara Municipal que vier 

a exercer função de confiança perceberã, al&m de seus vencimen- 

tos ou salários, uma gratificação de função corzespondente. 	a 

5096 (cinquenta por cento) do vencimento base de sua classe. 

Parágrafo único - O exercício de função de confian 

ça.é privativo de servidor, mesmo que de outra esfera de rGover 

no. 

Art. 18 - A relação dos Cargos em Comissão do 	Le 

gislativo, com sua respectiva remuneraç5o . e quantitativos, se ne 

cessãrios, é a estabelecida no Anexo III desta Lei. 

§ 19 - Os ocupantes de cargo em comissão de 	dire,  

ção ou função de confiança pertencentes ao Quadro Complementar 

(pessoal transitçSrio) terão sua relruneração composta Ge uma Gni 

ca parcela, ioual ao vencimento estabelecido na parte "A" 	do 

Anexo III desta Lei, ou do nivel tomado como referéncia para a 

remuneração, acrescido da Gratificação de Representação ou 	de 

função a ele correspondente. 

§'29 - Os ocupantes. de cargo em comissão de asses 

.soramento e'representação pertencentes ao Quadro Complementar te 

rão sua remuneração composta de una 1-Snica-parcela igual ao ven 

cimento estabelecido na parte "B" do Anexo III desta Lei. 

Art. 19.- Os ocupantes de cargos em comissão e fun 

çOes de confi!"áriça estarão, sujeitos, sempre, qualquer que 	seja 

o seu cargo ou emprego de origem, a jornada mínima de 40 (qua-

renta) horas semanas de trabalho. 

Art: 20 - A jornada normal de trabalho dos funcio- 

nãrios da Camara Municipal de Goiânia será estabelecida 	pelo 

Presidente da Cãmara, respeitado o mínimo de 30 (trinta) horas 

semanals. 

Parãgrafo 01-  eco - 1-- cet-E,e os fun 	da 

c3e.Ese :Se 3"=.6,:líta, r-1):;.= _~ 	 cinco) 	ho 

ras ser,aneis de trabeic. 

	

.rt. 21 - 	 da 	 Municipal 	que 

vier a 	 crJ, 	 r5e. 	 derã ootar por con 

tinar a 	 T=s 	 .ácrEc:Ls da cratificaçJ,n 

dr= reorsenta:.7ão -oert.inents ao cargo em comissão. 

cuia1ue= vinculação, 	27_ 

6,..va:munezção, a cai- os em -c ssão ou de riatuTE,--. 

decidos os .orinc.pios constitucàonís. 

c Y:5:of:5 
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_A'rt'. 23 - 5 extinta a vinculação prevista na 	Lei 
-' 

	

n9 5.466, de 09 de abril de 1979, 'estendida aos servidores 	do 

Poder Legislativo Municipal. 

§ 19 - Em decorrncia do estabelecido neste artigq 

L. fica concedida, excepcionalmente, aos servidores 	beneficiados 

nos termos das Leis nas 5.466,de 09 de abril de 1979, 5.524, de 

11 de junto. de 1979 e n9 5.991,de 31 de dezembro de 1982 e le 

gislação posterior, uma vantagem pessoal permanente corresoon - 

dente a 1/3 (um terço) dos vencimentos-base de sua classe. 

§ 29 - Ao-s servidores ocupantes atualmente de car 

gos na classe de Assessor Técnico Legislativo, que optaram, nos 

termos da Lei n9 5.466/79, pela remuneração de cargo erri 	coeis 

são e cuja remuneração atual seja igual ou superior ã de C,c,nsul 

ter Juridico Legislativo, fica assegurada uma remuneraçao equi-

valente ao vencimento da Peferj:ncia 10 da classe de Tc;:cnico Lo 

gislativo, não se lhes aplicando o parágrafo anterior. 

§ 39 - Os servidores referidos no § 29 deste arai 

go, não poderão ser promovidos enquanto náo dispuserem de esco 

laridade correspondente ao Curso Superior comp3eto. 

§ 49 - O tempo contado par'a os.  benefícios das Leis 

n9s 5.466/79, 5.524/9 e 5.991/82, não poderá ser . considerado 

para a concessão de quaisquer omtros benefícios de natureza as 

semelhada. 

CAPITULO IV 

DAS CARREIRAS 

Art.'24 	carreira de servidor da Cãmara Munici 

pai dar-se--ã dentro da 1-Resma classe, atrav&s de promoção, ou na 

ocupaçao de cargo'em classes Ge - veÍ Ge vencento superíor 

de tarefas mais cora Texas, atravs. 	 do acesso 

da transposiço.,  

Art. 25 - 56 concorre 	 ao acésso e • 

tr;HPDosic.5 o servidor no efetivo 	 na camara Munici 

3, das :ara---.s  típ i cas de sua 
	 ' t - 

• 
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23 - re extinta a vinculação prevista na 	Lei 

n9 5.166, de 09 de abril de 1979, 'estendida aos servidores 	do 

Poder Legislativo Nunicipal. 

§ 19 - Em dPcorrjncia do estabelecido neste rtigor  

fica concedida, ey.cepcionalmente, aos servidores 	beneficiados 

nos termos das Leis n9s 5.466,de 09 de abril de 1979, 5.524, de 

11 de julho de 1979 e n95.991,de 31 de dezembro de 1982 e le 

gislação posterior, uma vantagem pessoal permanente coljrespon - 

dente a 1/3 (um terço) dos vencimentos-base de sua classe. 

§ 29 - Aos servidores ocupantes atualmente de c.;;r 

gos na classe de Assessor Técnico Legislativo, que optaram, ns 

termos da Lei n9 5.466/79, pela remunerarão de cargo effi 	colhis 

são e cuja remuneração atual seja igual ou superior à de C...:Nnsul 

tor Jurídico Legislativo, fica assegurada uma remuneração equi-

valente ao vencimento da 3.:eferC;neia 10 da c3asse de rre-cnico Le 

gislativo, não se lhes aplicando o parãgraro anterior. 
• § 39 - Os servidores referidos no § 29 deste arti 

go, não poderão ser promovidos enquanto não dispuserem de esto 

laridade corresponente ao Curso Superior comp3eto. 

§ 49 - O tempo comado pará os benefícios das Leis 

n9s 5..466/79, 5.524/9 e 5.991./82, não poderã ser 	considerado 

para a concessão de quaisquer outros benefícios de natureza as 

semelhada. 

CAPITULO IV 

DAS CARREIRAS 

Art. 24 - A carreira de servádor da Cimara Munici 

pai dar-se-á dentro da zilesma classe, atravs de promoção, ou na 

ocupação de cargo em classes Ge rival de venito 

de tarefas mais eom,--10,xar., 	 do acesso 

da transposição. 

Art. 25 - Sô conoor.-re ã 	;s. -7., ao acesso e 

trtosição o servidor no efetivo 	 na Cãmara Munici 
das tas 
	

de Sua 

.• 

e 	• 

1"4  

•P;91. 

• 
g' 
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Seç5o 

D7- PROMOÇÃO 

Art. 26 - A todas as classes do Quadro Pralprio,cons 

tantes.do Ane):o 1 desta Lei, correspondem carreiras horizontais, 

permitindo ,a promoção gradual do servidor. 

rarãgrafo ünico 	Aplica -e este artigo ao 	Grupa 

mento de Classes Extintas ao se Vagarem, integrante do 	,Anexo 

IV desta Lei. 

Art. 27 - A promoção consiste na elevação periódi-

ca do vencimento do servidor, através de sua passagem de uma Re. 

feréncia para a imediatamente superiOr, dentro da mesma classe. 

§ 19 - A promoção se dará por mérito ou por 	anti 

guidade: 

- a promoção por me-rito sujeita o servidor-à ava 

fiação periódica de seu merecimento, -mensurado através de 

assiduidade, pontualidade, disciplina e desempenho funcional; ua  

II - a promoção por antiguidade é automática e 	se 

dará quando o servidor houver sido reprovado em 2 (dois) proces-

sos consecutivos de avaliação para a promoção por mérito, caso 

permaneça na mesma classe. 

§ 29 - As avaliaçóes deverão ser efetuadas 	anual 

mente, sendo as promoç(Ses ror merecimento e por antiguidade rca 

lizadas na mesma época. 

- Haverá interstício mínimo de 2 (dois) anos, 

nos casos de merecimento e de 4 (quatro) anos, nos de antiguida 

de, para as promoções do servidor, sendo este período contado no 

exercício da classe em que ele concorra ã promoção. 

§ 49 - O interstício será contado a partir de 	19 

de janeiro de 1984. (hum mil novecentos e oitenta e quatro). 

§ 59-- Fica reduzido para 1 .(um) ano o interstício 

para ,a promoção por mérito do servádcr da C:.--,ara 

contar com mais de 20 (vinfr') anos '5.E, 	 na 	data 

da publicação desta Lei. 

lio 2? 

ACESSO E DA TR- SPOSIÇÃO 

29 - O sist.2,:a 



 

v(2,s de concurso interno, permite .-os s:,,rvidores alcbnçarem elas 

ses de natuveza . siTnilr, de nivel 	elevado, dentro do nesmo 

Grupo Ocupacional. 

Parágrafo Único - A estrutura dr- carreiras 	ver- 

ticais é a prevista no Anco V de..,:ta Lei . 

' Axt. 30 - Para concorrer ao acesso, o servidor de 
1. 

verá: 

a) estar no efetivo exercício de classe ;ue-onsti 

tua clientela original para a classe a que concorra e 	satisfa 

zer os requisitos para seu provimento; 

b) ter mérito comprovado, segundo os mesmos crita-

rios adotados para a promoção; 

c) classificar-se em concurso interno. 

Parágrafo enjoo - As vagas não preenchidas por aces 

so serão colocadas em processo de Transposição. 

Art. 31 - Pode concorrer á transposição para  qual 

quer classe do Quadro Prôprio o.  servidor da Câmara Municipali em 

exercício nela, que atenda aos requisitos para seu provimento. 

Parágrafo Onico 	O servidor concorrente ã transpo 

sição submeter-se-á a processo idéntico ao previsto noartigoan 

terior. 

Art. 32 - Os demais procedimentos, critérios e con 

dições referentes ã promoção, ao acesso e à transposição serão 

objeto de regulamento.aprovado.por ato do Presidente da Câmara 

Municipal. 

Art. 33 - Somente apôs esgotadas as possibilidades 

de Acesso e Transposição serão as classes submetidas a concurso 

públi co. 

Art. 3 - Os s:',.rvjics c:;3 	 enguadr:::dcs 

no novo Quadro de Pc.s,:. na), intu:Tdo.no Anexo 1, bair- am,-.ntr,, 

de aco.:-do com o seguinte: 

- .r,a. Classe d.- AT-5:in.j_ar Ar'trrlinistrativo-Lelgislati 

vo, 	 U2V .sy.e.rçam farGar.. 	 e cue 

r.esmo 
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incompleto, ocupantes dos cargas de Assistente Legislativo, :eu 

xiljar Legislativo, .;gente Legislativo, Agente Administrativo , 

Auxiliar Administrativo, Assistente de Gabinete, Assistente Ad-

ministrativo, Assessor para Assunto Legislativo 1, Assessor pa 

ra Assunto Legislativo 2, Assessor para Assunto Legislativo 3, 

Assistente Financeiro, .Redator Parla1:3entar, Redator de Anais 

Documentos Parlamentares, Revisor Legislativo, Telefonista, Au 

xiliar de Contabilidade, Revisor Taquigráfico, Revisor Gráfico 

e Desenhista; 

II - na classe de Auxiliar Legislativo, os servido 

res que exerçam tarefas de Apoio-Legislativo com escolaridade' -

correspondente ao 19 Grau, mesmo que incompleto, ocupantes dos 

cargos de Assistente Legislativo, Auxiliar Legislativo, Agente 

Legislativo, Agente Administrativo, Auxiliar Administrativo, As 

sistente de Gabinete, Assistente Administrativo, Assessor para 

Assunto Legislativo 1, Assessor para Assunto Legislativo 2, As 

sessor para Assunto Legislativo 3, Assistente Financeiro, Reda 

tor Parlamentar, Redator de Anais e Documentos Parlamentares,Re 

visor Legislativo, Telefonista, Alexiliar de. Contabilidade e Re 

visor Taquigráfico; 

11± - na classe de Auxiliar Adminir;trativo-Legíslati 

vo, os. servidores ocupantes de cargo de Agente de Portaria com 

nivel de escolaridade correspondente ao 19 Grau completo; 

- IV - na. classe de Agente Adrainistrativo-Legislativo, 

os servidores que exerçam tarefaá administrativas e coinnível de 

escolaridade correspondente ao 29 Grau completo, ocupantes dos 

cargos de Assistente Legislativo, Auxiliar Legislativo, • Agente 

Legislativo, .Agente Administrativo, Auxiliar Administrativo, Su 

pervisor Técnico Legislativo, Assistente de Gabinete, Assisten-

te Administrativo, 'taquígrafo Parlamentar, Assessor para Assun-

to Legislativo 2, Assessor para Assunto Legislativo ' , ssisten  

te Financeiro, RedatOr Parlamentar", Redator de A_nais e Dccun!en-

tos Parlamentares, Auxiliar de Contabili.e, e cs c..cuuantes dos 

cargos de Zelador e Motorista, com 2:7' Grau cr.eto, ude sejam 

julgados aptos ao desempenho de t&re.fc,.:s è ,-kristrativas; 

V - 	 ?,:j7.1te 	 os 

servidores -uue e-ferçam 	 .slativo, com r-co- 

1aridãJ,=,-co.fr.,sn--,nante ao 	 dc,:leto, ocupantes dos ca: 

gcs d ;Esistent':7_ 

Administativo, Ass 
. 

1 -  

. ----- 
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L'un 	de  
Lnq 	 11. 

de Gabinete, Assistcnte Administrativo; Taquigrafo 

montar, Assessor para Assunto LrJgis3ativo 2, Assessor para Az-

sunto Legislativo 3, Assistente Financeiro, Redator Parlamentar, 

Redator de Anais e Documentos Parlamentares, Auxiliar de Conta 

bilidade e Revisor Legislativo; 

VI - na Classe de Técnico Legislativo, os servido 

res ocupantes dos cargos de Assistente Técnico da flesa, 	Conta 

dor, Assessor Técnico de Administração Pi-iblica, Assessor Legis- 

lativo, Assessor Técnico Legislativo, Assessor Técnico de 	Pia 

nejamento, Técnico de Administração, Assistente Social e Assis-

tente de Gabinete com curso superior completo e habilitação nas 

áreas de Direito, Serviço Social, Administração, Economia,Ci&n 

cias Contábt;is e Arquitetura e Urbanismo; 

VII - na classe de Consultor Jurídico Legislativo:os 

servidores ocupantes dos cargo ou empregos de Consultor Jurídico 

Legislativo e A:.- scssor Jurídico Parlamentar com curso superior 

completo é registro na_O.A.B., na área de Direito; 

VIII - na classe de Contabilista Legislativo, os ser 

vidores ocupantes de cargo de Técnico de Contabilidade; 

IX - na cla:•:se de Jotégrafo, os servidores 	ocul:,an 
•• 

tes do,cargo de Fotógrafo; 

X - na classe de ImP:Ecssor, os servidores ocupan - 

tes do cargo de Impressor Gráfico e 'os demais servidores com,pe 

lo menos, o 19 Grau coupeto e que e->;erçam, há r:ais de 1 (um) ano 

tarefas típicas da classe; 

XI -n.a classe de Técnico de Atividades ScScio-Legis-
„, 

lativas, os snividores ocupantes do cargo de Assessor Técnico 

de Planejamento, Assistente Técnico-Legislativo, Assessor Legis 

lativo e Assessor Técnico Legislativo, com curso de nível supe 

rior completo nas áreas de Ciéncias Sociais, Pedagogia e Geogra 

fia; 

XII - na classe de Auxiliar de Serviços Diversos, os 

servidores ocupantes dos cargos de Zelador e Auxiliar d.e 	Copa 

e Cozinha; 

XIII - ria classe d,.; 	 Serviços . 07)eracionais 

as servidores oc t. 	de care.s da cj,s;nte de Portat- a .e de Au 

xiliar da Cor,a a 4:::„%rj,2 C=M 	 col:respondn 

te 	 do • Motorista 

nas classes 

M_)torista eu .rnt1-1.,  de Ef.,..uurÉ..n;a; 

-1.;:7 2.L1CA 



• 

,f éi 	, 	r; 	 L::ofc r7ia 	
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XIV - na classe de gotorista, os servidores 	ocupan 

tos de empregos de 'Motorista de Representação e que -atualmente 

estejam prestando serviços aos õrgjos administrativos da Cjimara; 

XV - na classe de Alente de Segurança, os 	servido 

res ocupantes de empreaos de Motorista de Représentaç;;o, confor - 
me optem por escrito e sejam considerados aptos 1:,axa a ocupaçio 

da classe, em testes psicotécnicos promovidos pela Cãïnara Muni-

cipal; 

XVI - na classe de Jornalista, os servidores ocupan-

tes dos cargos de Operador de Gravação e Som e Assistente de Ga 

binete, com curso superior completo na ;área de Jornalismo; 

XVII - na classe de Artífice-Encarregado, os atuais - 

ocupantes de emprego de Assessor para Assuntos Legislativos "2% 

que exerçam efetivamente tarefas típicas dessa classe; 

XVIII - na classe extinta a vagar de Assessor para As 

suntos Legislativos, os servidores ocupantes dos cargos de As-

sistente Técnico da Mesa, Assessor Legislativo, Assessor Técni-

co Legislativo, Supervisor Técnico Legislativo e Assistente T&c 

nico Legislativo, que não tenham escolaridade de nível superior 

completo, e os ocupantes de cargos de Assistente de Gabinete e 

Auxiliar Legislativo, que realizem tarefas de assessoramento le 

gislativo e jãestejam'nos 4 (quatro) ultimes periodoS de curso 

de nível superior; 

XIX - na classe extinta a-vagar de T,-;;Cuieo de COMUni 

cação Social, os ocupantes de cargos de- Técnico ,de-Comunicação. 

Social, cuja remuneração atual seja equivalente 'a de Consultor 

Jurídico. Legislativ,o, 

• § 19 - O enquadramento ..1-à-  efetuado.levando-se em 

consideração as atividades efetivamente desenvolvidas pelos ser 

vidores nos Orggios da Cãmara. 

	

§ 29- Para o pessoal de que se exige o 29 	Grau 

aE 	
completo como nível de ec-rolaridad, 6,-,--se-;; o 	até 	31 

de dezemro doco=-nte ano, para efar- ,-,- o rertvo 	en 

quadra ;esto. 

.7-_rt. 35 - O encuaGrano do 	 Refern- 

CiJ:E. da fê ixa salarial do 	 :asse que ocu 

pa obe::-:,cerã basicamente as sec.,uints 

I - a maior eferêT:cia.em ou o .:. ervidor serã 	en 

guadrado E a 	 10, sendo os demas a:r=luac7'.ralT:ntos :te 

belecios, decrescem'''  

5 	_ • 	_ 	C; 	• 	7 ;7: " 	 - 	• 
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II - os critérios fundamentais para o enquadramento 

na Referência salarial serão o tempo de serviço público e a ex 

periência profissional ou tempo de serviço público municipal,de 

acordo com critérios estabelecidos pelo Presidente da Cámara; 

III - o tempo de serviço será considerado até 31 de 

outubro do corrente ano; 

' IV - os servidores que tenham concluído cursos de 

datilografia 'promovidos, neste ano, pela Cãmara Municipal, se 

irão enquadrados na Referência do nível salarial de sua classe 

imediatamente acima ã em que, sem a conclusão, o seriam, respei 

tado o limite superior de enquadramento. 

Parágrafo único - Serão excepcionalmente enquadra- 

dos na Referência "11" os servidores que, na data de 	vigência 

desta Lei: 

I - venham a ocupar cargos no Grupo Ocupacional Ati 

vidades de Nível Superior do Legislativo e contem com mais de 

20 (vinte) anos de serviço público e mais de 10 (dez) anos 	de 

experiência profissional, em sua área, no Serviço Público, ou 

com mais de 20 (vinte) anos de Serviço Público Municipal e mais 

de 10 (dez) anos de graduação em curso superior, na respectiva 

ãrea, ou tenham exercido mandato de Vereador em Goiãnia; 

- os ocupantes das demais classes, que contem= 

mais de 20 (vinte). anos de Serviço Público Municipal. 

III - considerar-se-á o tempo de serviço até 31 de 

dezembro deste ano. 

Ar..t. 36 - O enquadramento dês servidores nas novas 

classes será feito por ato do Presidente da Câmara, ã vista de 

proposta,--apresedtada por Comissão Especial, por ele desicmada, 

e de manifestação escrita do Diretor Administrativo. 

Parágrafo único Os servidores que se julgarwIVI= 

judicados pelo .enquadramento terão o prazo de 30 (trinta) dias 

para recorrerem do ato, ao Presidente da Câmara, p,2r intermédio 

da Comissão Especial, que se manifestará a res;:.;eito. 

Art. 37 - Os sõrvi,',n-P,Q apcFentas e CE lens.:ois 

tas terão como referência, -:,ara fins de pere2pçãc) 	t.)roventos, 

classes correlatas as atualente 	 cc5m,-) :,,ase para es 

sa percepção, incluw-iy ç -e - ef.:e-2-,  H 	 3s _ relaspara enquadra 

oento 	d=' -k-11rs.1:s 	 do pessoal em ati- 

vidade. 

35 - G r.,arvr a.„-.)sentado ,mie_.. ?refeitura ou 

;., 
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pelo Estado, que tenha exercido, na plenitude de suas funções, 

o mandato de Vereador da Capital, poderã , ser transferido para 

o Quadro de 7-sposentades do Poder Legislativo Municipal, 	com 

proventos sempre correspondentes aos vencimentos dos cargos de 

Assessor para Assuntos Legislativos, Nível VI, 1:eferc:ncia 10 , 

assegurada a continuidade de percepção, co3:relata, dos adicio-

nais por t:e., p0 de serviço incluídos nos atuais proventos, des-

de que optem por esta situação, no praia de 30 (trinta) dias a 

contar da data da publicação desta Lei. 

CAPIWOLO VI 

DA EXT11:4:A0 DO QUADRO CELWIISTA 

Art. 39 - Fica o Presidente da C5.ara 	Municipal 

autorizado a promover, após o enquadrainento,a alteração do re 

gime jurídico dos servidores atualmente regidos pela Consolida 

ção das Leis do Trabalho, e a sua absorção em cargos id&nticos 

no Quadro Prõprio, sob regime estatutário, assegurada a conti-

nuidade de-seu tempo de serviço. 

§ 19 -. 0 servidor contratado que venha a ser absor 

vido no regime estatutãrio, nos termos desta Lei, e conte com 

menos .de 02 (dois) anos de serviço público na Cãmara,  será con  

siderado em estãgio probatório, obedecidos os dispositivos per 
• 

tinentes, contidos no Estatuto dos Funcionários Públicos Muni-

cipais. 

§ 29 - Os servidores que não desejarem ser absorvi 

dos pelo regime estatutrio, terão o prazo de 10 (dez) 	dias, 

a contar da publicação desta Lei, vara nanifestarem sua 	rec,u 

sa, por escz-ito,,no seu órgão de Jotaçao, rescindindo-se, 	de 

imediato, E.,e'2.s contratos de 

5 	- 	Prt.(1. da CjJra,:a 	 promover, 

no Prazo nixLmo de 30 (trir) dias, a c=';ar de 	 lista 

de encl;adrananto, a -,:)ass.acm dr_s 	 pela Conso 

lidação das Leis do Trabalho 7.::ara o 	e::tautjirio, com a 

extinção 	 dos 	 de trabalho. 

Art. 40  - ricam revo:-.?ds os pargrafosdo 	art. 

79 da 	 .f..;29, de 2.642 ei_o_ =.0 (.3e. 
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=í 'i-U1.0 VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 41 	Na elaboração e na e:.:pedic5o dos atos ad 

ministrativos necessários á implantaç5o do Sistema de Classifi 

cação de Cargos e Administração Salarial.observar-se-ão sempre 

as disposições desta Lei. , 

Art. 42 - Os servidores de outros Orgào ou esferas 

do Poder Público, da Administração Direta ou Indireta, que,nes 

ta data, estejam à disposição da Cãmara Municipal, serão trans 

feridos para seu Quadro PrôlyT:io, desde .que o requeiram no' pra-

zo de 30 !trinta) dias, contados da vigé-ncia desta Lei, e pre-

encham os requisitos para o provimento da classe pretendida. 

Parágrafo Ünico - Ficam -JI;antidos os direitos e van 

tagens funcionais, correlatas aos da Cájnara, dos servidores que 

se transferirem nos termos deste artigo. 

Art. 43 - O § 39 do art. 49 da Lei n9 6.029, de 2 

de agosto de 1983 passa a vigorar com a seguinte redaç5o: 

§ 39 - A gratificação concedida nos termos do para 

grafo anterior será Calculada com base no vencimen 

to base-da classe efetiVa do servidor". 

Art. 44 - 0 art. 59 da Lei n9 6.029, de 2 de 200S-

to de 1983 passa a vigorar com a seguinte redação:. 
• 

"Art..4 59.- Ao servidor convocado para prestar servi 

ços_em regime de tempo integral será concedida gra 

tifiC-ação correspondente a-33% (trinta e três -por 

cento) do vencimento base de sua classe". 

"Parágrafo único - Fica terminanteirente proibida a 

oonvcação de servidor ocra orestacão =re serviço - 

em regime de tempo integral em pe,rcentua:: s-Jperior 

20% (vinte por cento) do número 	 in 

te.rjrantes do euedroPr;-2..prio". 

45 - O e. rt. :19 6.C- 29, de 2 de altos--  

'1 : 	 cy2e serem funçSes jun- 

to ao 	 do :7---:esidente, num m.:,;ximo de 	05 
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,r GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE GOI 

rr 

(cinco) , t::ro jireto a ;.:ma Gratif5.:o de  

Gabinete, coífesndente a 40,, 	 sobre 

vencimentes-ase de sua cla::.se. 

Art. 	6 - Em decorr -;..ncia da apl i cação 

Lei, nenhum servidor dos atuais quadros da C,Smara Municipal fie 

frerã redução de seus vencimentos ou salãrios, assegurando-se 

lhe a percepção da diferença existente, a titulo cie 	vant:-.oem 

pessoal,'a qual serã gradativaniente absorvida por .aumentos t)cc, 

tenores r`nrreAieRne aos servidores dn 

Art. 47 - Fica o Chefe do Poder Executivo 	autor' 

nado a abrir os créditos adicionais que se fizerem necessãrios 

ã execução- desta Lei. 

Art. 48 - 	extintos o atual Quadro de Servido 

res do Poder lec;is3ativo 	nSPL -, e o Quadro Especial Permanen 

te - QEP. 

Art. 49 - Fica revogada toda a legislação de posso 

al, ainda que especial, que contrariar a pre!senteLei. 

Art. 50 - É mantido o art. 89 da Lei n9 6.029, Ge 

.02 de agoSto de L983. 

Art. 51 - Esta Lei entrarã em vigor.a 28 de 	outu 

bro de 1983, surtindo efeitos financeiros a partir dó 19 de no 

vembro de 1983. 

Art. 52 - Revogam-se as disposições em contrario. 

IRIA, aos 22.  dias do m&s de novembro de 1983. 

,--" 
•" 	 • 

•1 
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-Diretor Legislativo 
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-IV 03 02 

02 02 
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1. Auxiliar Legislativo 

2. Agente de Apoio Legislativo 

?,..P.I.TP0: Atividades de Nível Superior do 
Legislativo 	 - 

- 

.;.f  1. 5,..--cniop Legislativo 

2. Consultor Jurídioc)--LegislatiVo 

SSES: 
1. Assist.,...?_r_te 	 ipgiç."124- vo 

2. Jornalista. 

3. Tãtnico de Atividades S-Szic.,---Lezisla 

'eives 

•• 	  

pún ELL.U.ES 

GRUPO/CLASSE 

RIPO:  Servicos Administrativos 

,CLASSES: 

1. Auxiliar,Administrativo-Legislativo 

. 2. .7-Igent..e. 7- 3ministrativo-Legi.sla.tivo 

3. Opntabilista-Legisl.ativo 

GRUM: Serviços Operacionais 

CLASSES: 

1. Auxiliar de Serviços Diversos 

2. Agewbe de Serviços Operacionais 

3. Agente de St.::_gs.)rança 

4. Motorista 

5. Artifioe do Legislativo 

) 6. Artífice-Enca_rregado 

:GRUPO: AtiVdeC9eS Tãcr.r5c --Prof issiona is 

1. Lnpressor 

2. Fotógrafo 

GRUPO: Serviços de Joio Legislativo 

'RR): CUta-215 Atividades de 'Nív=:...4 Superior 
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