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ESTADO DE 001.(1 
PODEI LEGISLATIVO 

-----------Câmara Municipal de Àraguaina----------~ r CGC(MF) 02773216/0001-15 • MAT. INPS Ol.021.10024-01 

PORTARIA n2 Ol/ 880 De 26 de Janeiro de 1988. 
- EQUIPARA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS -

B Presidente da Câmara Municipal de Araguaina, Estado de 
Goiás, no uso das suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO que o "PNS - Pi.ao Nacional de Salários", em 
vigor a partir do dia 12 do corrente m;s, passou a ser de QUATRO 
MIL E QUINHENTOS CRUZADOS - Czt .4.500,0o; 

CONSIDERANDO que nenhum trabalhador, por fo1:ça da ligisl!! 
ção em vigor, poderá perceber vencimentos ou salários aquém do est1 
pulado pelo PNS; 

CONSIDERANDO que no Quadro de Funcionários deste Legisla-
tivo, existem dargos cujos vencimentos são correlatos ao PNS, 

R E S O L V E 

.Art. lº - Equiparar ao PNS - Cz$o4.500,00 (QUATRO MIL R 

QUINHENTOS CRUZADOS-, os vencimentos dos funcionários que 6aga,nham 

aquém desta import~ncia, a partir do dia lº do mês em curso. 

Arto 2º - Serão beneficiados os seguintes: 
a) - Divino Bezerra dos Santos Filho - Offi-boyº 
b) - . Luzia Sousa da Silva - Copeira. 
e) - Nair Carreiro Va:rão - Zeladoraº 
d) - Nair Pereira de Sousa - Zeladora. 
e) - Natária Francisca dos Santos - Copeira. 

.Art. 3º - Fica mantida, para os devidos fins, a gratific~ 
ção concedida com base no artigo 19º da Lei nº 744, regula.menta.da 
pela Portaria n2 25/87. 

Art. 42 
- Esta Portaria entra em vigor, na data de sua p~ 

bli cação, revogando-se todas as disposições em contrári o. 

Gabinete da Pres · .. · , fl , ~l;) 
11 

de Araguaina, 
janeiro de 1988. . . ....... _ 

r, ·-:E:-:-'. --r-1----1-~~~- ••w 
E . t" . ,1.rler Rob.ron Eir«.r d1J.r Jt1nlo.1 ao Bloooa oao11n dlffclo Próprio · Rua das Manguelras,piQ~âeÇif.ntr o - Fone: 821-2887 ____ __,, 

77800 - Aragualna - Goiás 
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EIIT&J>O DE 001.Ú 
,ooa LEGSATIVO 

/,-----------Câmara Municipal de Araguaina----------, 
CGC(Mf) 02773216/0001-15 • MAT . ...S Ol.021.IIIOM-OI 

PORTARIA Nº 02/88. De 10 de Fevereiro de 1.988 

UNIFORMIZA A CONéESSÃO DE GRATIFICACÃO 

O Presidente da C~mara Municipal de Araguaina, Estado de 
G~i~s, no uso das suas atribuiç~es legais, com fulcro no que dis-
poe o artigo 19º e 22º da Lei nº 744/85; 

CONSIDERANDOJ que o artigo 22º supra citado, confere ao 
Presidente do Legislativo, a conceder aumentos de vencimento, gra-
tifi~aç~es e demais vantagens aos servidores; 

·1 , 
_CONSIDERANDO, que o artigo 19º, tambem, mencionado estl 

P!;!la em ate 2/5(dois quintos) 40%(quarenta por cento) a gr·atifica-
çao e representaç~o a funcion~rio, a crit~rio da Presid;ncia; 

CONSIDERANDO, que a Pqrtaria nº 25/87, disciplinou ar~ 
ferida concess~o, fundamentada nas quantias anteriormente concedi-
das; 

CONSIDERANDO, que a defasagem ocorrida nos sal~rios pre 
judicou consideravelmente aos funcion~rios e a gratificaç~o atenu~ 
um pouco tal situaç;o; 

R E S O L V E 

Art. Iº - Uniformisar em 40%(quarenta por cento), pa-
ra os funcion~rios deste Legislativo constantes do Anexo ~nico des 
ta Portaria, a gratificaç;o prevista no artigo 19º da Lei nº744/85, 
a partir de 01 de Janeiro do corrente ano, com base nos venc,.imen .-
tos do m;s de novembro de 1.987. 

Art. 2º - Esta Port~ria entra em vigor na data de sua 
publ icaç;o, revogadas todas as disposiç~es em contr~rio. 

na, 
Gabinete da Presid;ncia da c;mara Municipal de Araguai-

10 de Fevereiro de 1.988. 

i- v . Ei.rler Ro6.rt111 E r•.r dt1.r ,5,:to, 
-Prellide11ta 

L Edlflclo Pcópdo • Rua das Manguel,as, 10 - Centco - Fane, a21.2aa1-----" 
ao B1°••• oso1197 77800 - Aragualna - Goiás 
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EBT&I>O I>E GOIÁS 
PODEI LEGISLATIVO 

F,---------- Câmara Municipal de Aragua:ma-----------. 
CGC(MF) 02773216/0001-15 • MAT. INPS 01,021,10024•01 

~ORTARIA Nº 02/88 De 10 de Fevereiro de 1.988. 

ANEXO - Único 

Tabela Salarial em vigor a partir de 01 de Janeiro de 1.988. 

a) - AI iete de 01 iveira Dias dos Angelos 40% s/v. 
b) - Ana C~I ia AI ves Si I va.............. 40% s/v. 
c) - AntÔn i o Dias Brito................. 40% s/v. 
d) - Creodemar da Silva Santos.,........ 40% s/v. 
e) - Divino Bezerra dos Santos Filho •... - 40% s/v. 
f) - Helenice Gouveia Aguiar ............ - 40% s/v. 
g) - Jos~ Nogueira Neto ..............•.. - 40% s/v. 
h) - Jos~ ~Ferreira de Lima .............. - 40% s/v . 
i) - Luzia Sousa da Silva ............... - 40% s/v. 
j) - Manoel AI ves dos Santos ............ - 40% s/v. 
k) - Manoel Maria · Dias de Brito ...•..... - 40% s/v. 
1) - Maria do Carmo Leal Martins .....•.. - 40% s/v. 
m) - Maria Braga Marinho •............... - 40% s/v. 
n) - Maria de JesusAl ~es Meneses Costa .. - 40% s/v. 
o) - Maria Doraci Rodrigues Pereira ..... - 40% s/v. 
p) - Nair Carreiro Var;o ...•.........•.. - 40% s/v. 
q) - Nair Pereira de , Sousa ............. - 40% s/v. 
r) - Nat~I ia Francisca dos Santos ......• - 49% s/v. 
s) - Agnaldo Borges Pinto .............. - 40% s/v. 
t) Ivan Torres Lima .................. -. - 40% s/v. 
u) Wagner -Rodrigues dos Reis .......... - 40% s/v. 

2.202,00 
2.202,00 
1. 363, ©,0 
1. 363,0:0 
1. 200; 00 
1.363,00 
1. 363,(i)O 

. . . . . 1 J. 363,QO 
1. 200, 00 
1. 363,0,0 
3.434,ôb 
2.202,00 
1. 363,00 
2.202;00 
l . 1363, ©0 
1. 200, 00 
1. 200,r,OO 
1. 200, 00 
3.434,00 
9. 812,00 1 

3.434,00 

Gabinete da Presid~ncia da c;mara Municipal de Araguaina, 10 
de Fevereiro de 1.988. 

Presidente 

L Edifício P<óprlo • Rua d= Manguei,=, ,o . Centro • Fone, e2,-2ee1 -----
77800 - Aragualna - Goiás 
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BIITADO DE 001.ÍI 
PODEI LEGISLATIVO 

r,----------Oâmara Municipal de .A..raguaina-----------
cGqMF> 02773216/-1-15 • MAT. INPS 01,021.10024•01 

PORTARIA nº 03/88. De 10 de fevereiro de 1988. 

REAJUSTA OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÀRIOS -

O Presidente da Câmara MWJ.icipal de Araguaina, Estado de 
Goiás, com fulcro no que dispõe o artigo 222 da Lei n2 744/85 e de-
mais atribuições que lhe são conferidas, 

CONSIDERANDO que os vencimentos dos funcionários deste L~ 
gislativo não forem reajustados, acompanhando as normas estaveleci-
das pelo Govêrno Federal, nos mêses de dezembro de 1987 e Janeiro 
do corrente ano, ocasionando asim, uma defasagem de mais d~ 50% 
(cinquenta por cento); 

CONSIDERANDO que encontra-se redigido, para ser remetido 
à esta Câmara, projeto de Lei de autoria do Executivo, reastruturan 
do o Quadro de FWJ.cionários de L~gislativo, onde serão regulamenta-
das todas as diretrizes atinentes a "cargos e salários"; 

CONSIDERANDO que o assunto merece providências imediatas, 
R E S O L V E 

Art. lº - Reajustar em 50% (cinquenta por cento), os ven-
cimentos dos funcionários deste Legislativo, com base nos do m;s de 
novembro de 1987, considerando o valor da URP do mês de dezembro e 
o reajuste dos vencimentos dos funcionários públicos federais, con-
cedidos pelo Govêrno da União, a vigorar a partir do dia lº de ja-
neiiro p. passado. 

Art• 2º - Em Anexo Único desta P0rtaria, constarão os va-
lores devidamente corrigidos, nominalmente, para cada funcionro-io• 

Art• 32 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, com efeitos retroativos a 1 2 de janeiro do corrente ano, 
regegando-se todas as disposições em contrário. 

Gabinete da Presid;ncia da Câmara Munici al de Araguaina, 
em 10 de fevereiro de 1988. 

L Edlflclo P,óp"o • Rua das Mangue1,as. ,o - Cent,o • Fone, 821-2887 -----
77800 - Aragualna - Goiás 
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ICBT&DO DE OOJÁII 
PODEI LEGISLATIVO 

r----------Oámara Municipal de À.raguaina------------... 
CGC(MF) 02773216/0001-15 • MAT. INPS 0l.021,,10024•Ga 

PORTARIA nº 03/88. De 10 de fevereiro de 1988. 

- REAJUSTA OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÀRIOS -

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaina, Estado de 
Goiás, com fulcro no que dispõe o artigo 22º da Lei nº 744/85 e de-
mais atribuições que lhe são conferidas, 

CONSIDE.t1ANDO que os vencimentos dos funcionários deste L~ 
gislativo não foram reajustados, acompanhando as normas estaveleci-
das pelo Govêrno Federal, nos mêses de dezembro de 1987 e Janeiro 
do corrente ano, ocasionando asim, uma defasagem de mais d~· 50% 
(cinquenta por cento); 

CONSIDERANDO que encontra-se redigido, para ser remetido 
à esta Câmara, projeto de Lei de autoria do Executivo, reastruturan 
do o Quadro de Funcionários de L@gielativo, onde serão regulamenta-
das todas as diretrizes atinentes a "cargos e salários"; 

CONSIDERAJ.'IDO que o assunto merece providências imediatas, 
R E S O L V E 

Arto lº - Reajustar em 50% (cinquenta por cento), os ven-
cimentos dos funcionários deste Legislativo, com base nos do m;s de 
novembro de 1987, considerando o valor da URP do mês de dezembro e 
o reajuste dos vencimentos dos funcionários públicos federais, con-
cedidos pelo Govêrno da União, a vigorar a partir do dia lº de ja-
neiiro pº passado. 

Art• 22 - Em Anexo Único desta Portaria, constarão os va-
lores devidamente corrigidos, nominalmente, para cada funcionro-ioo 

Art• 32 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, com efeitos retroativos a lº de janeiro do corrente ano, 
regagando-se todas as disposições em contrárioº 

Gabinete da Presid;0 cia da Câmara Munici al de Araguaina, 
em 10 de fevereiro de 1988. 

__ __.l~~'--i~-~~":'""" 
Jier, 

~..,u-1-00
-
0
.-0-10-91-7-Edlfíclo Próprio . Rua das Mangueiras, 10 . Centro _ Fone: 821-2887 -----

77800 - Aragualna - Goiás 
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ATADO DE OOIÁB 
PODEI LEGISlATIVO 

r-----------OâmaTa Municipal de Â.Taguaina------------
CGC(MF> 02773216/0001-15 - MAT. INPS Dl.021.ICICl24•DI 

PORTARIA nº 03/88. De 10 de fevereiro de 1988. 

- REAJUSTA OS VENCIMENTOS DOS FUNCION.AftIOS -

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaina, Estado de 
Goiás, com fulcro no que dispõe o artigo 22º da Lei nº 744/85 e de-
mais atribuições que lhe são conferidas, 

CONSIDERANDO que os vencimentos dos funcionários deste Le 
gislativo não foram reajustados, acompanhando as normas estabeleci: 
das pelo Govêrno Federal, nos mêses de dezembro de 1987 e Janeiro 
do corrente ano, ocasionando asim, uma defasagem de mais d~ 5~ 
(cinquenta por cento); 

CONSIDERANDO que encontra-se redigido, para ser remetido 
à esta Câmara, projeto de Lei de autoria do Executivo, reastruturan 
do o Quadro de Funcionários de L~gielativo, onde serão regulamenta-
das todas as diretrizes atinentes a "cargos e salários"; 

CONSIDERANDO que o assunto merece providências imediatas, 
R E S O L V E 

Arto 1 2 - Reajustar em 50% (cinquenta por cento), os ven-
Cimentos dos funcionários deste Legislativo, com base nos do m;s de 
novembro de 1987, considerando o valor da URP do mês de dezembro e 
o reajuste dos vencimentos dos funcionários públicos federais, con-
cedidos pelo Govêrno da União, a vigorar a partir do dia lº de ja-
ne:i:ir'o Po passado. 

Art• 2º - Em Anexo Único desta Portaria, constarão os va-
lores devidamente corrigidos, nominalmente, para cada funcionárioº 

Art• 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, com efeitos retroativos a lº de janeiro do corrente ano, 
regagando-se todas as disposições em contrárioº 

Gabinete da Presid;ncia da Câmara Munici al de Araguaina, 
em 10 de fevereiro de 1988. 

--····_j_~A-~::---~~ 
fer, 

l, ______ Edifício Próprio . Rua das Mangueiras, 10 • Centro • Fane: 821-2887 -----
ao 0301117 77800 - Aragualna - Goiás 
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BIITAl>O l>E 001.ÍII 
PODEI LEGISLATIVO -----------Câmara MuniC'ipal de Ãraguaina----------, 

/ CGC(MF) 02773216/DOOl-15 • MAT. INPS Ol.021.10D24•0J 

PORTARIA n2 03/88. De 10 de fevereiro de 1988. 

ANEXO - Único 
Tabela Salarial em vigor a partir de 01 de j aneir o de 1988. 
A - Cargos de Provimento Efetivo: 

01 - Aliete de Oliveira Dias dos Angelos 00
••• 

02 - Ana 6élia Alves Silva ••••••••••••••••••• 
03 - Antônio Dias de Brito ••••••••••••••••••• 
04 - Creodemar da Silva Santos ••••••••••••••• 
05 - Divino Bezerra dos Santos Filho,,, •••••• 
06 - Helenice Gouveia Aguiar ••••••••••••••••• 
07 - José Nogueira Neto •••••••••••••••••••••• 
08 - José Ferreira Lima •••••••••••••••••••••• 
09 - Luzia Sousa da Silva •••••••••••••.•••••• 
10 - Manoel Alves dos Santos ••••••••••••••••• 
11 - Manoel Maria Dias de Brito •••••••••••••• 
12 - Maria do Carmo Leal Martins ••••••••••••• 
13 - Maria Braga Marinho ••••••••••••••••••••• 
14 - Maria de Jesus Alves Meneses Costa •••••• 
15 - Maria Doraci Rodrigues Pereira •••••••••• 
16 - Nair Carreiro Varão ••••••••••••••••••••• 
17 - Nair Pereira de S0 usa ••••••••••••••••••. 
18 - Natália Francisca dos Santos •••••••••••• 

B - Cargos de Provimento em Comissão: 
I - Assessamento em ~eral:Gabinete da Presidência: 

B 

9.358,00 
9.358,00 
5.795,00 
5-795,00 
5.100,00 
5,795,00 
5.795,00 
5,795,00 
5.100,00 
5.g95,oo 

14.596,00 
9.358,00 
5.795,00 
9,358,00 
5,795,00 
5.100,00 
5.100,00 
5.100,00 

01 - Agnaldo Borges Pinto •••••••••••••••••••• 14.596,00 
02 - Ivan T0rres Lima •••••••••••••••••••••••• 41.700,00 
03 - José Saraiva Dias Filho ••••••••••.•••••• 10.303,00 
04 - Nilton Barros de Sousa •••••••••••••••••• 12.879,00 
05 - Wagner Rodrigues dos Reis •••••••••••••.•• 14.596,00 

IL- Gabinete dos Vereadores: 
- Assessores Parlamentares •••••••••••••••• 19.260,00 

III - Técnico Científico: 
01 - Dr. Raimundo Marinho •••••••••••..•.••••••• 10.303,00 

Gabinete da Presidência d 
em 10 de fevereiro de 1988. 

de Araguaina, 

,- • · · 1 11u1u 

Prellidente 

30 Slooa• 030817 

l_ 
Edil/cio Próprio - Rua das Mangueiras, 10 . Centro • Fane: 821-2887 -----

77800 - Aragualna - Goiás 
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ESTADO DE 001.Ú 
PODEI LEGISI.ATIVO ,,,,,.. ___________ Câmara Municipal de Ãraguaina-----------... 

CGC(MF) 02773216/0001-15 • MAT. INPS 01,021,10024-0J 

PORTARIA n2 04/88. De O5de março de 1988. 

- REAJUSTA, COM BASE NA URP, OS VE~ 
CIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO LE-
GI SLATIVO. -

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaina, Estado de 
Goiás, no uso das suas atribuições legais, 

CONSIBER.AJ.-WO que a URP estabel ecida para o mês de março em 
o 

curso, foi de 16,19% (dezesseis vírgula dezenove por cento); 

CONSIDERANDO que pela legislação em vigor para todas as ca 
tegorias salariais perceberijo seus vencimentos com base na URP, 

R E S O L V E 

Art. lº - Reajustar em 16, t 9% (dezesseis vírgula dezenove 
e 

Por cento), os vencimentos dos funcionários deste Legislativo, a PB:!, 
A 

:tir do dia primei ro do corrente mes de :rarçoo 

Art. 2º - Os valores dos venci mentos, co~ base nos do A mes 
de fevereiro, devidamente rea justados, constarão do Anexo Único des-

ta Portaria. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete da Pres i dência da Câmara Municipal de Araguaina , 

em ID5 de março de 1988 . 

nto1 
Pruidante 

L Edlflclo P,óp,lo . Rua das Manguel,es, 10 • Centm • Fone, 8 21-2887 ____ _, 
77800 - Aragualna - Goiá s 
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t 
ESTADO DE GOIÁS 
PODEI LEGISLATIVO 

,------------Oâma-ra Municipal de ÀTaguaina-----------, 
CGC(MF) 02773216/0001-15 - MAT. INPS 01,021,10024-0J 

PORTARIA nQ 04/ 88. 
De 05 de março de 1988 

ANEXO - Único 
Tabela Salarial em vigor a partir de 01 de Março de 1988. 
A - Cargos de Provimento Efetivo: 

Auxiliar de Contabilidade •••••.••••••••••• 17.429,00 
c . opeira................................... 7.320,00 
Escrevente Datilografo •••••••••••••••••••• 11.620,00 
Contínuo.................................. 7.320,00 
Recepcionista............................. 11.020, 00 
Secretário Sênior ••••••••••.•.•••••••••••• 29.977,00 
Secretário Jiilnior ••••••••••.•••••••••••••• 17.429,00 
Tesoureiro. • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 29. 977, 00 
Vigilante. • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • 8. 366, 00 
Zelador. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • 7. 320, 00 

B - Cargos de Provimento em Comissão: 
I - Assessoramento em Geral: 

a) - Gabinete da Presidência. 
Assessor de Imprensa ••••••••••••.•.••••••• 21.030,00 
Assessor de Relações Públicas •••••••••.••• 14.988,oo 
Chefe de Gabinete ••••••••••••••••.•••••••• 29.977,00 
Consultor Júrídico ........................ . 29.977,00 
Contador ••••••••••.•.•••••••••..••.••••••• 1 11. 967, 00 

Secretário Partivular •••••••••••.••••••••• 29.977,00 
b) - Gabinete dos Vereadores. 

Assessor Parlamentar ••••••••••.•.•••.•••.• 22.425,00 

II - Técnico Científi co , 

Médico ••••••••••••••••.••••••.•••••••••••• 11.967000 

Gabimete da Pres i dência de Araguaina, 
em 05 de março de 1988. 

CÂJJ.d.Rd d 

1 .......... 
\__, _______ Edlflclo Próprio • Rua das Mangueiras, 10 - Centro - Fane: 821-2887 
20 

0301117 
77800 - Araguaina - Goiás 



ESTADO DE 
PODEI LEGISLATIVO 

,..-----------Câmara Municipal de Araguaina-----------"" 
CGC(MF) 02773216/0D0l-15 • MAT, INPS 01,021,10024°01 

PORTARIA Nº 05/88. De 15 de Abril de 1.988. 

LIBERA FUNCIONÁRIO PARA PRESTAR 
I 

SERVIÇOS À PREFEITURA MUNICIP~L 

O Presidente da C~ma ~ã Munici_pal -de Araguaina, Estado 

de Goi~s, no uso das suas atribuiç~es legais, 
CONSIDERANDO que o Exmo. Snr. Interventor Estadual na 

Prefeitura Municipal, solicitou e est~ realmente necessitando dos 
serviços do funcion~rio Manoel Maria Dias de Brito, tesoureiro des-

ta Edi I idade; 
CONSIDERANDO que o referido funcion~rio, tem condiç~es 

e compromete-se a 'prestar os serviços sol i citados, sem preju i zo das 

funç~es, neste Legislativo, 

R E S O L V E 

Art. Iº - Liberar o funcion~rio MANOEL MARIA DIAS DE 

BRITO, Tesoureiro, registro nº 05, para prestar serviços~ Prefeit~ 
ra Muni~ipal, por tempo indeterminado, sem prejuízo das suas fun-

ç~es neste Leg is I aH \f º• 
Art. 2º - O funcion~rio I iberado, perceber~ seus venci-

mentos normalmente deste Legislativo. 
Art. 3º - Esta Port~r ia entra em vigor na 

1

data de 

publ icaç;o, revogadas todas as disposiç~es em contr~rio. 

sua 

Gabinete da Presid~ncia da C~mara Municipal de Araguaf-

na, 1 9 de abri I de 1 . 988. 

C4,IJ~"1Plll, 

--......... ~"'-..j..-..~~.::....---·••" 
o.r J1tnto1 ""' ..... 

I 
2
'
0

-11-_,-11-03-11--Ediffclo Próprio • Rua das Mangueiras n° 10 • Centr.o. Fane: 821-2887 -----,J 
77800 - Aragualna - Goiás 



ESTADO DE OOIÁI 
PODEI LEGISLATIVO 

r·------------Câmara Municipal de Araguaina------------
coccMFl 02773216/0001-15 • MAT. INPS 01,021.10024-03 

PORTARIA Nº 06/88r De 03 Maio de 1988. 

-RECLASSIFICA FUNCIONÁRIOS DO LEGI~ 
LATIVO-

O Presidente da c;mara Municipal de Araguaina,1 Estado de 
Goi~s, ' no uso das suas atríbuiç~es legais,' com fulc~o no que pre -
ceitua o artigo IQ da Lei .Municipal nº 852, ' de 30 de março de 1988. 

CONSIDERANDO que alguns funcion~rios enquadrados com base 
na L~i 744, de._06.02 .' 1985, ' per suas aptid~es e qual' ificaç;o, fazem 
jus a ~eclassificaçao para outros cargos criados e estabelecido no 
Anexo Unico da Lei M,unicipal nº 852, de 30 março do corrente ano. 

RE~OLVE 
Art. · 1 Q - Rec I ass i ficar, ' para o cargo de Escrevente- Dat i-

1 ografo, · refer~ncia "A", ' os atuais Escritur~rios: .JOSÉ NOGUEIRA NE 
TO, MANOEL ALVES DOS SA,NTOS e MAR IA BRAGA M·AR lNHO. 

Art. 2º - Reclassificar, · para o cargo de Recepcionista re 
A / 

ferencia "A", os atuais Vigi •lante e Datilografo, CREODEMAR DA SIL-
VA SANTOS e MARIA DORACY RODRIGUES ' PEREIRA, ' respect i vamente. 

Art. 3º - _Reclassificar, ' para o cargo de Secret~rio J~nior 
refer~ncia "A", a atual Auxiliar de Contabilidade e a Se~ret~ria l. 
ANA CÉLIA ALVES SILVA E MAR IA DO C'ARMO LEAL MARTI Ns, · respect i vamen-
te. 

-- Art. 4º - Reclassificar ," para o cargo de Secref ~rio s;-
nior, .refer~ncia "A", ' a atual Secret~ria ALIETE DE OLIVEIRA DIAS t. 
DOS ANGELOS.~ 

Ar±. 5º - O Setor de Pessoal fica autorizado a fazer as 
anotaç~es no Livro de Registro de Empregados e nas respectivas Car 
teiras de Trabalho e Previd;.ncia Social - CTPSs~ 

Art : · 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua P.!:!. 
bl ic~ç;o, cujos efeitos ret ooagem ao d~ Promulgaç;~ da ~ itada Lei 
nº -s·52, revogando-se tod·as as d.isposiçoes em contrario • .: 

J\ A -• . 

Gabinete da Presidencia da Camara Municipal de Araguaina, 
em 03 de ~aio de 1988. 

--f-"d,,'-w:,,1...../-+--4~1!~~~ 
,r, iraJ" dvJ' i)ani fJI 

--.;e _ __ · " 

Próprio· Rua das Mangueiras nº 10. Centro. Fane: 821-2887-------/ 
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ESTADO DE OOJÁB 
PODEI LEGISLATIVO 

,------------Câmara Municipal de Araguaina------------;,_ ...... 
CGC(Mf) 02773216/0001-15 • MAT, INPS 01,021.10024-01 

PORTARIA Nº 07/88. De 09 de Maio de 1988. 

- CONCEDE ABONO A FUNCIONÁRIOS-

O Presidente da Cimara Municipal de Araguaina, Estado de 

Goi~s, no uso das suas atribuiç~es legá ns com fulcro no que precel 

tuam os artigos Iº e 28º da Lei Municipal nº 852, de 30 de março 
de 1988,' 

CONSIDERANDO que o Governo Federal, com o congelamento da 

URP para os Servidores Federais nos meses de abril e maio do corre~ 

te ano, concedeu para os mesmos com o teto salarial de at; 5 - Sali 

rio Mínimo de Refer~ncia, um abono n;o incorporado aos respectivos, 

venci ment,os. 
CONSIDERANDO que os vencimentos dos funcion~rios deste le 

gislativo tem por base, os mesmos indices estabelecidos pelo Gover-

no da Uni;o, para o funcional ismo p~bl ico federal. 

R E S O L V E 
Art. Iº - Conceder, para todos os funcion~rios, regidos p~ 

la CLT, com vencimentos inferior a 5 (cinco) SMR - Sal~rio Mínimo 1 

de Refer;nc ia, um abono,- n~o incorporado aos vencimentos nos meses 

de abril e maio do correnje ano, nas importincias de Cz$. 1.233, 00 

(Hum mil duzentos e tri~ta e tr~s cruzados) e Cz$. 1.439,50 ( Hum 

mil quatrocentos e trinta e nove cruzados e cinquenta c~ntavos). 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publl 

caçao, revogadas todas as dispos i ç~es em contr~r i o. 

Gabinete da_ Presid~ncia de _Araguaina, 9 

de maio de 1.9~8. 

Jter. 

\......, _____ Ediffclo Próprio - Rua das Mangueiras n° 10 - Centro- Fane: 821-2887------~/ 
20 Bloco• 110311 

77800 - Aragualna - Goiás 
/ 
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ESTADO DE GOIÁS 
PODEI LEGISLATIVO 

Í
-----------Câmara Municipal de Araguaina--------------... 

CGC(MF) 02773216/0001-15 • MAT, INPS 01.021.10024-03 

PORTARIA Nº 08/88. De 09 de Maio de 1988. 

-EQUIPARA AO PNS VENCIMENTOS DE 

FUNCIONÁRIOS-

o Presidente da 
,. 

Camara Municipal de Aragua i na, Estado de 
, 

fulcro disp~em os artigos 28º Lei Munici Goi as, com no que 1 º e da -
pai nº 852, de 30 de março do corrente ano, 

CONSIDERANDO q_t,!_e_ o PNS - Piso Nacional de Sal ~r·i o - para 

o corrente m~s, Cz$.8.712,00 (Oito Mil Setecentos e 0oze Cruza -
dos). 

CONSIDERANDO que nenhum trabalhador poder~ perceber venci 
mento inferior ao PNS; 

fun 
, 

CONSIDERANDO que com o atual PNS, algumas __ c_a_tegorias 
c1ona1s do Quadro de Pessoal deste Legislativo, ficar~o com 
rios inferiores ao estabelecido pelo Governo Federal, 

. sal a 

R E S O L V E 
Art. Iº - Ficam equiparados ao PNS - Piso Nacional de 

l~rio os vencimentos dos funcion~rios ocupantes dos seguintes 

gos: 
CONTÍNUO. 
COPEIRA. 

VIGILANTE. 
ZELADOR. 

Sa 
car 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua p~ 
b I i caç-~o, revogando-se todas as dispos i ç~es em contr~r i o. 

em 09 de 
nicipal de Araguaina, Gabinete da Presid~~ cia d c; 

m-a i o de 1 988. 
C4Jl4 ~Cl &úAfJ.,;1 

--~~=--~--,.------····••· ··-· 
Ji,r. Ei1ler Rob.ron tra.r d,u J,._,.,.,., 

i>Naiaak 

'-----2D Bioca• 110311 Edifício Próprio - Rua das Mangueiras n° 10 • Centro - Fane: 821-2887 
77800 - Aragualna - Goiás 
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ESTADO DE 001.(9 
PODEI LEGISLATIVO 

,------------Câmara Municipal de Araguaina------------, 
CGC(Ml') 0277321610001-15 • MAT, INPS 01,021.10024,03 

PORTARIA Nº 09/88. De 09 de Maio de 1988. 

- CONCEDE QUIMQUÊNIOS A FUNCIONÁRIA-

O Presidente da C~mara Municipal de Araguaina, ' Estado de 
Goi~s, no uso das suas atribuiç~es legais e com fulcro no que di~ 
p~em os artigos IQ e 22º da Lei Municipal nº ~§2, de 30 de março do 
corrente ano, 

CONSIDERANDO que o artigo 22º supra mencionado, · assegura : 
ao ·f-u·nc i on~r i o a percepç;o autom~t i ca do adiciona 1 - progress;o ho-
rizontal em seus vencimentos, · 

R E s o [ -Y E 
Art. Iº - Conceder a func•ion~riã- ALIETE DE OLIVEIRA DIAS 

DOS ANGELOS, Secret~ria Sênior referência "A", o adicional de 10% 
( dez por cento), correspondente a dois qu i mquên i os, ' adquiri dos no 

periodo de 17 de março de 1975 16 de março de 1985, conforme pre-
ceituam os artigos 22º e 23º da .Lei nº 852/88. 

Art. 2º - Fica o Setor de Pessoal autorizado a fazer as 
devidas anotaç~es no Livro de Registro de Empregados e na CTPS da 
beneficiada. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua p~ 
bl icaç;o, revogadas todas as disposiç;es em contr~rio.' 

Gabinete da Presidência da C~mara Municipal de Araguaina, 
em 09 de Maio de 1988. 

Í!u1 

' _J 20- 11-0 .-0 ,-1-10-3-11--Edifício Próprio· Rua das Mangueiras n• 10. Centro . Fane: 821-2887-----, 
77800 - Aragualna - Goiás 
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f. 
EBTADO DE GOIÁB 
PODEI LEGISLATIVO 

,-----------Câmara Municipal de Araguaina--------------. 
CGC(Mf) 0277321610001-15 • MAT, INPS 01,021.10024-03 

PORTARIA nQ 10/88º -o- De 20 de junho de 1988. 

- REAJUSTA OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS -

Goiás, 
pal nº 

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaina, Estado de 
com fulcro no que dispõem os artigos lº e 28º da Lei Munici-
852, de 30 de março do corrente ano, 

CONSIDERANDO que o Governo Federal descongelou a concess-
sao da URP aos funcionários federais, a partir do corrente mês; 

CONSIDERANDO que em obediência ao artigo 28º da Lei Muni-
cipal supra mencionada, os funcionários deste Legislativo, também 
tiveram os seus vencimentos congelados durante o período estabeleci 
do pelo Governo Federal (abril e maio); -

CONSIDERANDO que o Índice da URP para o corrente mês foi 
de 17,68%, a ser calculado sobre o salário de março próximo passado; 

CONSIDERANDO que como ocorreu no trimestre - Setembro-No-
venbro/87 -, por uma questão de facilidade contabÍl e ainda, ser 
permitido legalmente, o Índice da URP poderá ser calculado, progre~ 
sivamente para o trimestre - jullho/agosto - e estabelecido o 11 teto 11 

salarial para o período, 
R E S O L V E 

Art. lº - Reajustàr os vencimentos dos funcionários deste 
Legislativo, em 17,68% (dezessete vírgula sessenta e oito por cen-
to), Índice igaal ao da URP (Unidade de Referência de Preços) para 

A • re 
o mes em bursoo 

\ 
Arto 22 - Estabelecer, para os mêses de julho e agosto, o 

mesmo Índice, calculado, progressivamente sobre o do mês anteriorº 
Art. 3º - Os valores dos vencimentos, por categorias fun 

cionais, serão discriminados no anexo único desta Portaria. 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação, com efeitos retroativos a primeiro do corrente mês, revo-
gando-se todas as disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal de Araguaina, 
aos vinte dias do mês de junh do o e 1988. 

/m.MDB. / 
\..,-----Edlfíclo'Próprio. Rua das Mangueiras nº 10- Centro- Fone: 821-288

7-----
20 Bloco• 110311 77800 - Aragualna - Goiás 
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ESTADO DE GOIÁS 
PODER LEGISLATIVO 

,------------Câmara Municipal de Araguaina-----------..... 
CGC(MF) 0277321610001-15 . MAT. INPS 0l.021.10024-03 

PORTARIA nº 10/88 , , 
-,o .. De 20 de junho de 1988. 

ANEXO UNI C O 

Tabela Salarial em vigor a partir de ol de junho de 19880 
A - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

Admiruistração e Execução. 
Auxiliar de Contabilidade •••••••••••••••• 
Contínuo • ...............................• 

Copeira . ......•................•.....•... 

Escrevente Datilógrafo ••••••••••••••••••• 
Recepcionista.o •••..••.............•...•• 

Secretário Sênior ................. .....• º 

Secretário Júniorº ... . º ••••••••••••••• º •• 

Tesoureiroººº ...... ....................•. 

Vigilanteº .............. º •••••••••••••••• 

Zelador . ..........................••..•.• 

B - Cargos de Provimento em Comissão. 
I - Assessoramento em Geral 

a) - Gabinete da Presid;ncia: 
Assessor de Imp~ensa •••••••••.••••••••••• 
Assessor de Relações Públicas •••••••••••• 
Chefe de Gabinete ••••..•••••••••••••••••• 
Consultor Jurídico.º •••••••...........••• 

Contador • . º •••••••••••••••••••••••••••••• 

Secretário Particular ••••••••••••••..•••• 

b) - Gabinete dos Vereadores. 
Assessor Parlamentar ••••••••..•••.••••• • º 

II - Técnico Científico. 

Médico ••...............................•• 

24.350,00 
12.112,00 
12.112,00 
160235,00 
16.235,00 
41.881,00 
240350,00 
41.881,00 

150779,00 
12.112,00 

29.381,00 
200940,00 
41.881,00 
41.881,00 
160719,00 
410881,00 

31.330,00 

160719,00 

Gabinete da Presidência da pal de Araguaina , 
- CJJJAR d6 &11Í /l,f" 20 de junho de 1988 . 

' -· i~~---1.'L-~"'t""-----t-"""l)-i """.'•\;;i; e· 8. -7----1 '-•--=~- Edlffclo' Próprio - Rua das Manguelràs - e: "8~1-~ 
20 Bloco, 110311 77800 - Aragualna - Go te 
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ESTADO DE 001.(a 
PODER LEGISLATIVO , 

,-----------Câmara Municipal de Araguaina-----------, 
CGC(MF) 02773216/0001-15 • MAT, INPS 0l,021.10024-03 

De 25 de Julho de 1.988. 
PORTARIA Nº 11/88. 

- EQUIPARA VENCIMENTOS AO PNS -

O Presidente da c;mara Municipal de Araguaina, qstado de 
Goi~s, com fulcro no que disp~em os artigos IQ e 28º da Lei ' Munici-
pal nº 852, de 30 de março do corrente ano, 

CONSIDERANDO que pela Portaria nº 10/88, de 20 de junho 
p, passado, foram os vencimentos dos funcion~rios deste Legislativo' 
reajustados, com base na URP do referido m;s de junho, cujo reajuste 
foi calculado, progressiva~ente, para o trimestre-Julho/Agosto-88. 

CONSIDERANDO que o mesmo com o reajuste progressivo, as 
categorias funcionais - Continuo, Copeira e Zelador, ficaram com os 
vencimentos aqu~m do PNS estabelecido para o corrente m;s. 

CONSIDERANDO que nenhum assalariado poder; perceber ven-
cimentos aqu~m do PNS, 

R E S O L V E 

Art. Iº - Equiparar ao PNS-Piso Nacional de Salarios -
Cz$. 12.444,00 (Doze mil quatrocentos e quarenta e quatro cruzados) a 
partir do dia primeiro do corrente m;s, os vencimentos dos ocupan -
tes das categorias funcionais de Continuo, Copeira e Zelador. 

Art. 2º - Aos funcion~rios em gozo de f~rias, cujos ven-
cimentos j~ foram pagos, ser-lhes-;o pagas as diferenças na folha 
do m;s em curso. 

Art. 3º - Esta Portaria entr~ em vigor na data de 
publ icaç;o, revogando-se todas as disposiç;es em contr~rio. 

sua 

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

Gabinete da Presid;ncia da c;m~ra Municipal de Araguaina 
em 25 de Julho de 1.988. 

c.3.111 

\..
9
,-,.-•• ---Edlflclo Próprio - Rua d M 1 
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t. 
ESTADO DE OOiiS 
PODEI LEGISLATIVO 

-·-----------Câmara Municipal de Araguaina-----------~ 
CGC(MF) 02773216/000t-15 • MAT, INPS 01,021.10024-03 

De 01 de Agosto de 1.988. 
PORTARIA Nº 12/88. 

- CONCEDE ADICIONAL SALARIAL A FU~ 

CIONÁRIOS-

O Presidente da C~mara Municipal de Araguaina, 
j 

de Goi~s, no uso das suas atribuiç~es . legais e com fulcro no 

Estado 
que 

do 
disp~em os artigos 16º, 17º e 18º da Lei nº 852, de 30 de março 

corrente ano. 
CONSIDERANDO, que os artigos 16º, 17º e 18º da Lei ac.!,_ 

ma mencionada, permite conceder adicional aos funcion~rios pelos cri 

t;rios de merecimentos e antiguidade de classe, auferidos durante o 

periodo de 3 (tr~s) anos. 
R E S O L V E: 

Art. Iº - Conceder mensalmente aos funcion~rios que 

comprovaram os requesitos supra, um adicional salarial 10% (dez por 

cento), previsto no art. 1 6º da Lei nº 852, de 30 de março de 1988, 

sobre o sal~rio base. 
Art, 3: - Ser~o beneficiados os seguintes funcion~rios,1 

a) Antonio Dias de Brito 
b) AI iet~ 01 ivei r-a Dias dos Angelos 
c) Ana Cel ia Alves Silva 
d) Nat~l ia Francisca Dos Santos 
e) Maria de Jesus Alves M. Costa 
f) Maria do Carmo Leal Martins 
g) Manoel Maria Dias ee Brito 
h) Nair Pereira de Sousa 
i) Manoel Alves Dos Santos 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publ 1caçao revogadas todas as disposiç~. es em ' contrario. 

Gabinete da Presid~ncia da Ara-
gua I na, O I de Agosto de 1. 988. CJAJ.t1Rd 

J-er. Ei 

20 Bloco, 110311 Edifício Próprio - Rua das Mangueiras nº 10 - C t F _J 77BOO A en ro - one: 821-2887 ------"-
- ragualna - GQlés 



,,------------Câmara Municipal de Araguaina------------
cGc<MF) 02773216/0001-15 • MAT. INPS 01.021.10024.03 

PORTARIA Nº 13/88 De 26 de Agosto de 1.988. 

- PROMOVE FUNCIONÁRIA -

O Presidente da c;mara Municipal de Aragu-

a;na, Estado de Goi~s. no uso das suas atribuiç~es legais, com fui 

cro no que disp~e o artigo 17º da Lei nº 852, de 30 de março dede 

1. 988. 
CONSIDERANDO, que a funcion~ria ALIETE DE 

OLIVEIRA DIAS DOS ANGELOS, Secret·;ria S;ni~r, classe B, conta com 

13 anos de serviços prestados a este Legislativo; 
CONSIDERANDO, que o interticio para pr~ 

moçao por antiguid ade previsto na citada Lei nº 852, de cinco 

anos; CdNSIDERANDO que embora a dita funcion~ -

ria tenha sido promovida ~ -classe "B", por merecimento, pela por-

taria nº ,12/88, o seu tempo de serviço presté'ldos, félz j~s a mais 

uma promoçao, esta por antiguidade, 

RESOLVE: 
Art. 1 Q - Promover, da c I asse "B" para a 

classe "C", a ultima do cargo, por antiguidade, com base no ar-
tigo 1 7º da Lei 852, - A Secr-et:~,r ia S;n i or, ALI ETE DE OLIVEIRA D I-

AS DOS ANGELOS, A partir do m;s em curso. 
Art. 2º -.A promoçao de que trata es 

ta Portp.rÍa, nao dar~ direito ao recebimento de atrazados, al~m 

da vig;~cia da mesma. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor 

na data de sua p~bl icaç;o, revogadas as disposiç~es em contr~rio. 

Gabinete d?. Presid;ncia da c;mara Munici 

pai de Araguaina, 26 de Agosto de 1.988. 

cilJ/'11 u /1 llf.:J( '-1 Ji , \ . 

. , ' 1 , , ' ... • .. ,.1 •• ,~, .. .... .. .. -• ---- --i~r. fü'.rl,r i. ,·a.r du.r Ja.n/, .. 
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t 
ESTADO DE 001.(s 
PODER LEIGISLATIVO 

--------------Câmara Municipal de Araguaina-----------.... , 
CGC(MF) 02773216/0001-15 • MAT, INPS 08,021,10024-03 

PORTARIA N2 14/880 De 14. de Setembro de 

11 ACEITA PEDIDO DE DEMISSÃO E NOMEIA 
.ASSESSOR DE I MPRENSA" o 

E O Presidente da Câmara Municipal de .Araguaína, stado de 
Goiás, no uso das suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO, o :pedido de demissão fo1"ID.ulado pelo Asses 
l . 

sor de Imprensa, Dro ACPNALDO BORGES PINTO, e:1 carta de 12·009088(1 

CONSIDERAíJJC , que o dito cargo não pode f i c@..r desguarneci 
do, por ser de suma im:portt,nciai;-

R E S O L V E~ 

.Arto 12 - Declara.r vago o cargo -de Assessor de Imprensa ,; 
com o :pedido formulado e aceito do Dro Agnaldo Borges Pinto'~ 

.Art. 22 - Nomear, para ocupar o cargo de Assessor de Im 
:prensa:., o Jornalista LUIZ DE SOUSA PIRESr~ 

Arto 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua PE:, 

blicação 1 revogadas as disposições em contrárioº 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de .Araguaína!; 1 
14 de Setembro de 10988'º 

CIMENTO 

= PRESIDENTE = 

\....._ _____ Edifício Próprio - Rua das Mangueiras, 10 - Centro • Fane: f32 1-2887,_""""""-"'!"" __ ,,,/ 
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ESTADO DE OOIÁB 
PODER LEIGISLATIVO 

-----------Câmara Municipal de Araguaina ""'\ r CGC(Mf) 02773216/0001-15 • MAT. INPS 08.021,10024•03 

1 

= De 19 de Setembro de 1. 988. ' 
~m~TAR IA Ngl 5/~8.' 

= REAJUSTA VENCIMENTOS COM B~SE NA 
URP· DE SETEMBRO E RESSARCE A URP 
DE ABRIL/88. 

O Presidente da Câmara Municipal de Araguafna) Est!do de 
Go i ~s, ' . no uso das atribui ç~es I eg i as,·i com f u I cro no que d i spoe 05 ar-
tigos JQ e 28Q da Lei 852 de 30 de março de 1988, ' · d l 

CONSIDERANDO que o reajuste conc~.c!ido pelo Governo . fe,.,,, 
ral I ao funcional ismo publico da -Uni;o,' foi de 21. '93%,' 0 equivale:!! 

( A . 

te a URP do corrente mes. . ,. 1 • 
CONS I DERANDD que· o Governo Federal, ' tambem,_ autor I zou . 0 

ressarcimento da URP congelada,: do m~s de abri I do corrente ano, ' 
CONSIDERANDO que o artigo 28º da Lei 852 supra mencionad~ 

assegura aos funcion~rios do Legislativo o mesmo tratamento dado P! 
lo Governo da U~i;o ~o fuhcio ~al ismo publico federal ~ 

R E s E 

' Arta ' JQ __ Reajustar em 21~~93% (Vinte e Um Vir.gula Noventa 
e tr~s por cento) / o equi-v~lente a URP do m~s em curso/ os vencimen-
tos dos funci~n~rios deste Legislativo) 

Arta,' 2º - Ressarci.r a;-'" .LJRP -con.gel ada; dó , m~~· de _abri 1 .- do 
corrente ano, incorporando-a aos venc .imentos no vai or correspondente 
a 16)19% (dezesseis virgula dez.enove por ·cento), 1 descontando do ben€ 
ficio,1 o valor _do abono c!_e emerg~.ncia concedido ~queles que a el; 
fizeram jus,· de conformidade com a I eg is I aç;o que rege a mat;r ia. 

Art. 1 3º - Conceder aos vi g i I antes, ~umpr i·ndo o disposto no 
Artigo 73º da CLT, ' um adicional de 20% (vrnte por ·cento) sobre as h6 
.ras trabalhadas no perfodo das 22,~0 (vinte e duas) ~s 05) 00 ( cinc~) 
horas, 

Art .' 4º - Os vencimentos, ' devidamente reajustados ~ de to -
d • 1 l ,., r os os c 9rgos e respect1vas c asses, constarao no Anexo Unico desta 
Portaria. ' 

,., Art. ' 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua p ü 1 
bl icaçao e os seus efeitos a partir do dia pr1ºme 1ºro d A 1 o mes em ·curso. 

Gabinete da Presid~ncia da câ -~ 1°c 01pal d A { i 1:1 e ragua1na, 
19 de Setembro de 1. 1988.' ' 

í 
/ 

DIVINO PED . Q SCIMENTO 
= ESIDENTE = 
j 

30 Blocos 220818 Edifício Próprio • Rua das Mangueiras, 10 _ Centr F . 7
7800 

A o - one. 021-2887, ____ _ 
- ragualna - Goiás 
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t 
ESTADO DE 001.1.B 
PODER LEIGISLATIVO 

r~-----------Câmara Municipal de Araguaina-----------, 

1 
CGC(MF) 02773216/0001-15 • MAT. INPS 08.021,10024•03 

PORTARIÃ Nº 15/88. D 19 d S t b d 1 988 _ e e e em ro e • • 

ANEXO .U N I C O 

Tabela Salarial em vigor a partir de 01 de setembro de 1988. 

A - CARGOS DE PROVI MENTO-EFET rvo 
CI asse A: Classe B: · Classe C: Adm i n i.straç;o e Execuç ;o 

Auxi I iar de Contabi I idade ••••••••• 40.'062, '00 - 44. 068-, '00..: 48. 47 5, 00 
Continuo•••••••••••••••.••••••••••• 
e ope i r a •• •••••• a a ••••• \ ••••• a • a • a • 

Escrevente Dat i I ografo ••••• -••• · ••• ª 
Recepci ºí1 i sta ••••• ª ••••• • •••••••• ª .-, ,. ' 

Secretario Senior •••• '••-'•••••••••• , . ' . Secretario Jun1or .......... '•••·•·••••• 

21.935,00 - 24.129, 100- 26.542,00 
21. 9.35, O.O -- -- 24a 1 29, '00- 26. 542, 00 
26.710,00 - 29.381;00: 32.319,00 
26.710,00 - 29.381,~0- 32.319,00 
68.905,00 - 75.795,00- 83.374,00 
40.062,00 - 44.068,UO- 48.475,00 

t esoureiro ••••••••••••••• cr .• • ........ . 

Vigilante ••• -•• ªª.-••• ;.ª :a ••• a'.1.1 
••• ª ª~ 

Zelador••••••••••••••••••;; ••••••• 

68. 905,-00 _ - 7 5. 795, '00- 83. 374, '00 
21.935,00 - 24.129,~0- 26.542,00 
21.'935, 00 - 24~-129, '00- 26. 542, 00 

B - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO:CLASSE UNICA 
1 - Assessoramé~to em Ger~f'. 
a)-- Gabinete da P.res i denc ia. ' 

Assessor de lmpren.sa •• .' • .' • ••• ' ; · 48. '339,'.99 
Assessor de Relaç~es ~~blicas ••• ~. 34.451,00 
Chefe de Gabinete••••••••'•'-"••••••• 68.

1
905,00 

Consultor Jurfdico .............. • ., 68.905,00 
Contador ••• •••••••• \ ./~ •• 

1 •••••• ·•• 27 . '507, '00 
Secret ~ri o P.art i.cu I ar • .' •• 1 

• .' •• ·• •... 68. 905, 00 
b )- G ab'?'net é ~áos \Tereadorés. . 

Assessor Par 1.amentar •• i. · • .' ••• · • .'.... 51.
1
546, 00 

11 - T;c,Hé<5 Cientifico -· ·-
M;d i co •••••••••• · • .'. · ••••• • .•• ' • .' •• .' • .'. · 27. 507, 00 

Gabinete da Presid~ncia 
1 9 de Setembro de 1 .. 988. 

un;c;pal de Araguaina, 1 

r 
NASCIMENTO 

SIDENTE = 

\ Edifício Próprio • Rua das Mangueiras, 10 - Centro - Fone: 821-2887, _____ ., 
30 Blocos 220111 77800 - Aragualna - Goiás 



t 
ESTADO DE GOIÁS 
PODER LEIGISLATlVO 

,-----------Câmara Municipal de Araguaina-----------, 
CGC(MF) 02773216/0001-15 • MAT. INP5 oa.021.10024-03 

1 PORTARIA Nº 16/88. De 26 de Setembro de 1. 988." 

"DEMITE M€DICO". 

,.. e , , O Presidente da Camara Municipal de Aragua1na, 
Estado de Go i ~s, ' no uso das suas atribui ç·~e~ 1 ega is, ' 

R E S O L V E: 

Art. Iº - Demitir a partir de Iº de Setembro do 
ano em curso o Dr. RAIMUNDO GOMES MARINHO, do cargo de m~dico da 
Câmara Municipal, admitido pela portaria nº 13/86, de 01-07-86. 

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na 
de sua pub I i caç~o,1 revogadas as dispos i ç~es em contr~r i ºª 

data 

Gabinete ~a Presid~ncia da Câmara Municipal de 
Araguafna, 26 de Setembro de 1:988; 

\._.., _____ Edifício Próprio - Rua das Mangueiras, 10 - Centro _ Fane: 821-2887, _____ _ 
30 Bloco, 

220181 
77808 - Aragualna - Goiás 

- --

• 



t 
ESTADO DE OOIÁS 
PODER LEIGISLATIVO 

------------Câmara Municipal de Araguaina-----------·"" r CGC(MF) 02773216/0001-15 • MAT, INPS 01,021.10024-03 

1 PORTARIA N•1~- De 26 de Setembro de 1.988. 

- DETERMINA PAGAMENTO DE DEFASAGEM 

DE SUBSÍDIOS.-

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaina, Estado de 

Goi~s, no uso de suas atribuiç~es, tendo em vista o que o CONSIDERA.ti 

DO do ultimo par~grafo da justificativa da Resoluç;o nº 195, de 03 

de Agosto de 1. 988. 

R E s o L V E: 

Art. Iº - Determinar o pagamento de Cz$, 195,781,64 (Cen-

to noventa e cinco mi 1, setecentos oitenta e hum cruzados e sessen-

ta e quatro centavos), ao Vereador Eisler Robson Eiras Dos Santos, 

ora~ frente da chefia do Executivo Municipal, de remuneraç;o havida 

no pr I me Iro semestre do exerci c i-o dos subs i d i os reais dos 

res. 

Vereado-

Art. 2º - Determinar que se faça o pagamento ,ao seu su-

plente do total dos subsidios fixados no art . Iº da Resoluç;o nº 195 

de 03 de Agosto de 1.988. 

Art. 3º - Alerta ao orgao competente que na proxima atua 
1 izaç;o dos subsidios dos vereadores, lev~ se em conta essas cifras 

a ~im de que n;o se ultrapasse 4% (quatro por cento), da rec~ita 
remuneraçao tota! dos vereadores neste exercicio. 

a 

Art. 4º - Esta Poetaria entra em vigor na data de ' sua p~ 
61 icaç;o, revogadas as disposiç~es em contr~rio. 

Gabinete da Presidênci~ da Câmara Municipal de Araguaina, 
25 de Setembro de 1.988. 

./ 
NASCIMENTO 

=PRESIDENTE= 

\.,-----Edifício Próprio - Rua das Mangueiras, 10 - Centro • Fone: 821-2887, _____ .,/ 
30 Bloco, 220811 77800 - Aragualn a - Goiás 



t. 
ESTADO DE aouls 
PODER LEIGISLATIVO 

-----------Câmara Municipal de Araguaina-----------" r CGC(MF) 02773216/0001-15 • MAT, INPS 08.021.10024•03 

1 
/88 

De 24 de Outubro de 1. 988. 
PORTARIA N2 19 , 

- REAJUSTA OS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-
NÁRIOS COM BASE NA URP E PAGA E 1~ 
CORPORA A URP DO MÊS DE MAIO -

O Presidente da C~mara Municipal de Araguaina, Estad~ ~e 
Goi~s, no uso das suas atribuiçÕes legais, com fulcro no _que disp~e 
a Lei nº 852 de 30 de março de 1988, 

CONSIDERANDO o dispos.itivo legal para os reajustes sal~ 
riais, com base na URP; 

CONSIDERANDO o d i spdsto _l)os .. artigos 1 2 e 28 2 da Lei supra 
mencionada; CONSIDERANDO ainda que a Municipal idade tem condiçÕes de 
mesmo antes do Governo Federal atualizar os vencimentos dos servid2 
res federais, com a reposição da URP de maio/88, atualizar os seu~, 

CONSIDERANDO que a Chefia do Executivo Municipal, fara ,º 
REPASSE suficiente, para a atual izaç;o dos vencimentos dos funciona-
rios deste Legislativo, incluindo a URP de maio/88, 

R E S O L V E 
Art. 12 - Reajustar em 21,39 (vinte e um virgula trinta e 

nove por cento), correspondente~ URP do mês dID curso, os vencimen-
tos dos funcion~rios deste Legislativo, a ~artir do dia primeiro do 
corrente mês · 

Art. 22 - Autorizar o pagamento da URP do mês de maio do 
corrente ano, congelada com base na legislação federal, 16,19% (dezes 
seis, vi rgu Ia dezenove por cento), obedeci d'a~ as normas que regu I ame; 
tam o assunto. . -

§ Único - O Setor do Pessoal, dever~ inteirar-se junto ao 
orgao do Minist~rio do Trabalho local, para a correta apl icaç;o do 
disposto no "caput" deste artigo. · 

Art. 32 - Os vencimentos, devidamente corrigidos, consta-
rao no Anexo Único desta Portaria, onde serão descriminados por cate-
gorias e classes funcionais. 

Gabinete da Presid~ncia da 
24 de Outubro de 1.988. 

a Muni e i pa 1 de AraguOi na, 

1 
eJJJdRd .ttlU 

30 Blaca1 220118 
Edifício Próprio . Rua das Man 1 gue ras, ,o - Centro - Fone: 821-28 87, _____ ,., 

77800 - Aragualna - Goiás 


