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Indicação N. 09/2022 

ASSUNTO: criação de plano de carreira para os servidores da saúde. 

Autora: Annia Montenegro Prado. 

Destinatário: Prefeitura de Guzolândia. 

Indico à Excelentíssima Mesa Diretora, que seja oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal o que segue: 

A Vereadora que esta subscrevem, indica ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito que analise a possibilidade de criar um plano de carreira 

para os servidores da saúde do município de Guzolândia. 

JUSTIFICATIVA: 

O plano de carreira dos servidores públicos encontra-se esculpido na 

Constituição Federal, art. 39. É direito do servidor e obriqação do administrador 

público  tendo em vista a Emenda Constitucional n° 19/98 que trouxe novos 

desafios ao serviço público. A eficiência foi elevada à condição de princípio 

constitucional, fazendo com que os administradores buscassem a melhoria na 

gestão. 

O Plano de carreiras é um instrumento valioso de melhoria da qualidade 

da prestação dos serviços públicos através do desenvolvimento intelectual 

daqueles que executam as ações e políticas públicas, pois para que o plano de 

carreiras possa atingir os objetivos a que se propõe, algumas questões devem ser 

objeto de reflexão, como exemplo, como motivar uma pessoa que possui 

estabilidade no emprego e que, a princípio, não pode ser demitida; quais os 

benefícios e/ou vantagens- que a nciministração deva ofrer ao -servidor para que 

esse preste um atendimento à população com qualidade; o salário do servidor está 

de acordo com o praticado pelo mercado; quais as funções que devem ser 

valorizadas e quais as funções que podem ser colocadas em disponibilidade; quais 

as competências que o servidor público deve possuir para prestar um serviço de 
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qualidade para a população; o impacto do plano de carreira para o Município, 

dentre outros. 

A prestação de serviços de qualidade passa, obrigatoriamente pelas 

pessoas que elaboram e executam as políticas públicas, os projetos e as ações de 

governo. São os servidores públicos os principais responsáveis pela 

eficiência no serviço público.  

Diante disso, é imprescindível a existência de um bom sistema de 

gestão de pessoas que permita um melhor aproveitamento do quadro de pessoal. 

Tendo a certeza que Nosso Prefeito se sensibilizará, mais uma 

vez, e atenderá essa indicação, antecipamos nossos agradecimentos. 

Atenciosamente, 

Annia Montenedro Prado 

Plenário Vereador Gregório José do Prado, 

Guzolândia, 15 de fevereiro de 2022. 


