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"Dispõe sobre a formalizaçã.o de Plantões no
Hospital Municipal de Edéia."
O PREFEITO MUNICIPAL DE EDÉIA, Estado de Goiás, usando das
atribuições legais que thc foram conferidas pela Constituiçáo da Republica e pela
Lei Orgânica do MunicÍpio,

Considerando o que dispõe a Lei n" 50612007 , que Reformulou
Estatuto dos Servidores Publicos de Edéia;

o

Considerando seus dispositivos
Art. 54. A frequência dos seruidores sera apurada atraues de registro,
a ser definido pela administraçao, pelo qual se ueifi,carao
diariamente, as entradas e saídas.
Compete a.o chefe imediato do seruidor, o controle e
fiscalizaçao de suct frequência, sob pena de responsabilidade
funcional.

Art. 55.

Paragrafo único - A falta de registro de frequência ou a pratica de
ações que uisem a sua burla, pelo seruidor, implicara na adoçd.o
obrigatória das prouidências necessá.rías à aplicação de pen-a
disciplinar.

()
Art. 187. Sao deueres do seruidor,
I * exercer com zelo e dedicaçao as atribuições do cargo;
II - ser leal às instituiçoes a. que seruir;
III - obseruar a.s normas legais e regulamentares;
IV - cumpir as ordens superiores, exceto quarudo maruifestamente
ilegais;
V - atender com presteza:
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- ser assíduo

e

pontua"l ao seruiÇo;

RESOLVE:

Art. I"". Determinar

a Diretora Técnica do Hospital Municipal
Doutor Carlos Magno de Nóbrega, Sra. Aline Cardoso Marciano, mediante
acompanhamento da Secretária Municipal de Saude, Sra. Ruth Aparecida dos S.
e Silva, seja responsável pela formahzaçâo da Escala de Trabalho/P1antáo, bem
qLre

como disponibilize nos meios oficiais do Município.

Parágrafo Primeiro. Excepcionalmente, por motivo de força maior,
poderá ocorrer a mudança de escala, mediante prévio requerimento, sendo este
avaliado pelas servidoras descritas no caput.
Parágrafo Segundo. Será considerado como ato de inassiduidade a
troca de plantões sem seguir o rito disposto neste artigo.

Parágrafo Terceiro. Qualquer ato indiligente, dcsidioso ou
incompatÍvel com a moralidade administrativa, sera conduzido pelos termos
dispostos no art. 198, da Lei n". 506l2OO7.
Art. 2". Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicaçáo
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE EDÉIA, EStAdO
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Goias, em 13 de setembro de 2O2l
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