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"Decreto dispõe sobre prog ca

do magistério municipal de servidor público municipal

e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE EDÉIA, Estado de Goiás, no uso de suas

atribuições legais que lhe confere a Constituição Federal da blica, Constituição do

Estado de Goiás, Lei Orgânica Municipale legislações pertinentes à

CONSIDERANDO o artigo 105, l, L de a Lei Municipal

que atos de efeitos individuais sejam por meio de decreto;

CONSIDERANDO o artigo 73, Vll de a Lei Orgânica Municipat

que seja atribuição do Prefeito Municipal expedir decretos;

CONSIDERANDO o artigo 73, XIX de a Lei Orgânica Munici pal determ

que seja atribuição do Prefeito Municipal resolver sobre requerimentos;

DECRETA
Art. ío - Fica homologado o parecer jurídico do processo administrativo da

Secretaria Municipal de Educação de Edéia-GO - SME n. 253812021, para conceder por

meio do presente Decreto à servidora municipal, Senhora Maria Aparecida Alves da

Gosta, matrícula 157, titular do cargo de Professor Plll, nível Plll, lotada no Secretária

Municipal de Educação, acesso (progressão vertical) na carreira do magistério municipal

para ocupar o cargo de professor lV, nível P-Vl.

Art. 20 - Concessão disposta no artigo anterior altera o vencimento

base do servidor no percentual de 20% (vinte por cento).

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 40 - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

PLUBIQUE-SE, REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE EDÉIA, ESTADO DE GOIAS,

aos 8 (oito) dias do mês 4 (abril) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

José de Andrade
Prefeito Municipal
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