
PREFEITURA DE GOIÂNIA 
ESTADO DE GOIÁS 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 68' I , DE 13 DE DEZEMBRO DE 1985. 
v 

"Dispõe sobre a forma de pag~ 

mento e a administração do p~ 

cúlio dos funcionários pÚbl~ 

cos municipais de Goiânia". 

O PREFEITO DE GOIÂNIA, tendo em vista o que dis 

pÕe o artigo 89, da Lei n9 6.330, de 27 de novembro de 1985 , 

D E C R E T A: 

Art. 19 - A Secretaria da Administração é o or 

gão encarregado de efetuar e manter o cadastro dos participantes 

do pecúlio dos funcionários públicos municipais de Goiânia e de 

seus beneficiários e de determinar o desconto em folha dos valores 

correspondentes às chamadas. 

§ 19 - As chamadas correspondentes aos óbitos 

ocorridos e comprovados junto à Secretaria da ~dministração, até 

o dia 15 de cada mês, serão descontados no mesmo mes e as corres 

pendentes aos óbitos ocorridos e comprovados nos dias subseque~ 

tes, na folha domes seguinte. 

§ 29 - A comprovação do Óbito far-se-á mediante 

a apresentação, pelo interessado, da respectiva certidão 

pelo Cartório do Registro Civil competente. 

passada 

§ 39 - Ocorrido e comprovado o óbito e efetua 

em folha, a Secretaria da Administração fará dis 

Secretaria de Finanças, indicando os beneficiá 

rios que deverão receber o pecúlio na Coordenadoria do Tesouro Mu 

nicipal. 
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§ 49 - A Coordenadoria do Tesouro Municipal 

pagari o pecGlio a seus beneficiirios, obrigatoriamente, na oca 

sião do pagamento da folha em que se efetuou o desconto. 

Art. 29 - O participante do pecGlio que inclu 

ir mais de 1 (um) beneficiirio em seu cadastro indicari se os be 

neficiirios o são em partes iguais ou pela ordem da indicação. 

Parigrafo Gnico - No caso de o participante 

não indicar beneficiirios, considerar-se-ão corno tais, em partes 

iguais, as pessoas cujos nomes constem de seus assentamentos fun 

cionais para fins de salário-família. 

Art. 39 - O valor da chamada seri calculado so 

bre o salirio mínimo no mês do Óbito. 

Art. 49 - O pecGlio não sera pago a beneficiá 

rio que tenha sido autor ou cúmplice em crime de homicídio volun 

tirio contra o funcionário participante falecido. 

Art. 59 - Este decreto entrari em vigor na da 

ta de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 27 de 

novembro de 1985. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos dias 

do mês de dezembro de 

~a~i ~/~ / J 
~·-~ v 't{; . " . Laz~~o Pires ale1ro , 

SECRETARIO DO GOVERNO MUNICIPAL SECR:ÉTARIO DA ADivliNISTRAÇÃO 


