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DECRETO N° 5.074. DE 29 DE SETEMBRO I)E 2021

CEKTJFICAMOS que cste Si«creto fol 
pubiicado no Ply.car da Prefeitura 
Municipal do Senador Canedo
liin -o Q de irjT^y^blAJ

“Dispde sobre u constitui^do e u nomeagdo dti 
Comissdo de Elaboragdo do Plano de Cargos e 
Carreira dos Profissionais de Saiide do 
Munidpio de Senador Canedo e dd outras 
providendas”.

V jys*/ y y »/.■s

Secretaria Muiddpal defiovemo 
Departamento qe Le^isSaQao

/
O PREFEITO DE SENADOR CANEDO. ESTADO DE GOIAS, no uso de suas 

atribuiQoes legais conferidas pelo art. 37, inciso V, da Lei Organica do Municipio;

CONS1DERANDO a necessidade de urn estudo de viabilidade de uina 

reestrutura^ao do Plano de Cargos e Carreira dos Profissionais de Saude do Municipio de Senador 

Canedo, para rever os criterios de evolu^ao, progressao e adequa^ao dos cargos dos servidores 

efetivos da area da saude;

DECRETA:

Art. 1° - Fica criada a Comissao de Elaborate do Plano de Cargo e Carreira dos 

Profissionais da Saude do Municipio de Senador Canedo, a qual competira realizar todos os 

levantamentos, estudos e reunioes de proposta de revisao quanto aos enterios de evolu^ao. 

progressao e adequa^ao dos cargos dos servidores efetivos da area da saiide.

Art. 2° - A comissao de que trata o artigo 1° tera a seguinte composi^ao:

I. Gabinete do Prefeito;

II. Procuradoria Geral do Municipio de Senador Canedo;

III. Secretaria de Administra<;ao;

IV. Secretaria de Saiide;

V. Representante Sindical e Representante da Categoria Profissional que estiver em 

pauta;
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VI. Representante de Associate ligado as categorias.

§ l" - Cada titular da Comissao de Elabora^ao do Plano de Cargo e Caneira dos 

Profissionais dc Saiide do Municipio de Senador Canedo tera um suplente, oriundo da mesma 

categoria representativa, devendo ser observada a paridade entre representantes govemamentais e 

nao govemamentais.

§ 2° - Cada membro podera representar somente um orgao ou entidade.

Art. 3" - Os membros titulares e suplentes da Comissao de Elaborate do Plano de 

Cargo e Caneira dos Profissionais da Saiide do Municipio de Senador Canedo serao nomeados 

pelo Chefe do Poder Executivo:

1. Sendo os representantes dos orgaos do govemo indicados pelos Secretarios 

Municipals e Presidentes de Autarquias responsaveis;

II. Sendo os representantes da entidade sindical, associaqao ou orgao classista 

indicados pelo representante legal da respectiva entidade escolhida.

Art. 4° - A comissao devera contar com um Presidente e um Secretario, a serem 

designados pelo Chefe do Poder Executive, dentre os membros indicados no art. 2° do presente 

Decreto.

Art. 5° - A Comissao de Elaboraqao do Plano de Cargo e Carreira dos Profissionais 

da Saude do Municipio de Senador Canedo reunir-se-a ordinariamente, mensalmente, e 

extraordinariamente, sempre que necessario, com pautas e datas previamente divulgadas.

Art. 6" - A Comissao de Elaboraqao do Plano de Cargo e Caneira dos Profissionais 

da Saiide do Municipio de Senador Canedo podera convidar para participar de suas reunifies 

pessoas que. per seus conhecimentos e experiencia profissional, possam contribuir para a 

discussao das materias em exame e sempre que necessario podera solicitar, em prazo por ela

Decreto n°5.074/2021
GO-403 KM 09 - CONJUNTO MORADA DO MORRO- TEL.: (62) 3532-2024 

© secretariagovcanedol@gmail.com
—

mailto:secretariagovcanedol@gmail.com


*un ■ ■' ’t^v.yyr1
: f-Vj: . V*.:;;; '

3
PKEFEHURA Dfc

SI Cs(jV
SECRE1ARIA 
MUNICIPAL 
PF COVER NO

Senador Canedo
Cuidando do rioiiii gcr.le

definido, aos outros orgaos e entidades do Poder Executivo Municipal o fomecimento de 

infonna^oes, documentos, relatorios, e outros, de forma a subsidiar sen trabalho.

Art. 7° - A participa9ao na Comissao de Elabora^ao do Plano de Cargo e Carreira 

dos Profissionais da Saude do MunicSpio de Senador Canedo sera considerada prestapao de servigo 

publico rclevante e nao enseja remunera^ao a qualquer titulo.

Art. 8° - O prazo para a Comissao apresentar a conclusao de seus trabalhos e de 06 

(seis) meses. contados a partir da publicaqao do presente Decreto.

Paragrafo Unico - O prazo previsto neste artigo podera ser prorrogado ate a 

conclusao dos trabalhos ou no prazo de interesse do Chefe do Poder Executivo.

Art. 9° - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicapao, revogando-se as 

disposigdes legais em contrario.

GABINETE DO PREFEITO DE SENADOR CANEDO. Estado de Goias, aos

29 dias do mes de setembro do ano de 2021.

FERNANDO PELLOZO 
Prefeito de Senador Canedo
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