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Atos Administrativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO

Estado da Bahia
CNPJ: 13.809.041/0001-75

Rua Dr. Jos6 Goncalves de Sa, 24 - Centro -Jeremoabo-BA.
CEP: 48.540-000 Fone: 08004990411

DECRETO N. 071/2022.
``Estabelece crit6rios de m6rito e desempenho para o exercicio da
fungao de confianca e/ou cargo comissionado de Diretor e ViceDiretor das escolas da rede pdblica de ensino do municipio de
Jeremoabo/BA."

0 CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JEREMOABO, ESTADO
DA BAHIA, DERISVALDO JOSE DOS SANTOS, no uso de suas atribui€6es
!egais;

CONSIDERANDO a Lei n.13.005, de 25 de ].unho de 2014 -Plano Nacional de

Educacao -PNE, em especial a Meta 19, que trata da gestao democr5tica da
educa€5o, associada a crit6rios t6cnicos de m6rito e desempenho e a consulta
pdblica a comunidade escolar, no ambito das escolas pdblicas;
CONSIDERANDO

a Lei n. 14.113, de 25 de dezembro de 2020; que
regulamenta o Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao 85sica
e de Valoriza€ao dos Profissionais da Educacao (Fundeb), em especial os arts.
5, inciso Ill e 14, §1°, incisos I, IV e V que disp6em sobre a complementacaoVAAR e suas condicionalidades;
CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da Educa€ao Nacional -LDB (Lei

n. 9.394/96);
CONSIDERANDO Resoluc5o n. 01 de 27 de ].ulho de 2022, da Comiss5o

Intergovernamental de Financiamento para a Educacao Basica de Qualidade
do Minist6rio da Educac5o (MEC)/Secretaria de Educacao 85sica;
CONSIDERANDO

o

Plano

Municipal

de

Educacao

do

Municipio

de

Jeremoabo/BA, instituido pela Lei Municipal n. 495 de 19 de junho de 2015;

CONSIDERANDO o Plano de Carreira e Remuneracao dos Servidores do
Magisterio do Municipio de Jeremoabo/BA, Lei Municipal n. 419/2011;

D E C R E T A:

Art. 10 Ficam regulamentados os crit6rios de m€rito e desempenho para o
provimento da funcao gratificada e/ou cargo comissionado de Diretor (a) e
Vice-Diretor (a) de Escola do Municipio de Jeremoabo-BA, nos termos
preconizados pelo Plano Nacional de Educacao, Lei n.13.005, de 25 de ].unho
de 2014, e o Plano Municipal de Educacao, Lei n. 419 de 30 de ].unho de 2011,
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em atendimento ao art.14, §10, I da Lei n.14.113, de 25 de dezembro de
2020.

Art. 20 A funcao gratificada e/ou cargo comissionado de Diretor (a) e ViceDiretor (a) de Escola esta instituido nos termos do art. 34 da Lei Municipal n.
419/2011, Plano de Carreira e Remuneracao dos Servidores do Magisterio do
Municipio.

Paragrafo Unico. Os crit€rios definidos por este decreto passam a constituir os
requisitos de provimento para a func5o gratificada e/ou cargo comissionado
de Diretor (a) e Vice-Diretor (a) de Escola, considerando-se complementares
as disposic6es legais.

Art. 30 As func6es de Diretor(a) e de Vice-Diretor(a) de escola sao de
confian€a do Prefeito Municipal, nos termos e condic6es que disp6e o Plano de
Carreira e Remunerac5o dos Servidores do Magisterio do Municipio.

Art. 40 Sao atribuic6es do(a) Diretor(a), em acrescimo aquelas ja previstas
pelo Plano de Carreira e Remuneracao dos Servidores do Magist6rio do
Municipio:

I - pautar seus atos e a€6es pelos principios constitucionais que regem a
Educa¢5o e a Administracao Pdblica, zelando pela efetivacao das ac6es e
procedimentos;
11 - dar enfase a transparencia e a participa€ao da comunidade escolar na

gest5o escolar;
Ill-respeitar a legislag5o vigente, aplicavel ao ambiente escolar;

IV - elaborar plano de gestao que contemple os aspectos administrativos e
regulamentares, pedag6gicos e financeiros da unidade escolar, a partir de
discuss5o e com a participa€ao da comunidade escolar;
V -conduzir e administrar os atos e ac6es previstos em seu plano de gest5o;
VI -gerir os recursos financeiros disponibilizados para a escola;

VII -administrar os recursos humanos e materiais da escola;

VIII - exercer as atividades necessarias para o controle e preserva€ao do
patrim6nio escolar;

IX -conduzir as atividades escolares e organizar a participacao das instancias
de representagao da comunidade escolar e local;
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X -participar das atividades escolares;

XI - prestar contas da aplicacao dos recursos financeiros recebidos e
utilizados;

XII - informar a comunidade escolar quanto a movimenta€ao financeira da
escola;
XIII -comunicar irregularidades a Secretaria de Educacao;
XIV - auxiliar na divulgacao das diretrizes da educacao e das normas
aplicaveis ao sistema de ensino;

XV - coordenar o processo de avalia€ao
administrativas desenvolvidas na escola;

das

ac6es

pedag6gicas

e

XVI -apresentar, anualmente, ao Conselho Escolar os resultados da avaliacao
interna e externa da escola.

Art. 5° Os crit€rios de merito para nomeacao das func6es de Diretor(a) e de
Vice-Diretor(a) de escola decorrem do art. 37 da Lei Municipal n. 419/11,

abaixo relacionados:

I -ser efetivo no quadro do magist€rio municipal;

11 - possuir experiencia minima de tres anos efetivos em qualquer escola da
rede municipal;

Ill -formacao superior em curso de licenciatura em pedagogia ou em nivel de

p6s-graduacao na area de educacao.
Art. 60 Para assumir a funcao de Diretor (a) de escola deverao ser
preenchidos, alem dos requisitos do artigo anterior, os seguintes requisitos:
I -especializa€5o (lato sensu) em Gest5o Escolar/Gestao Educacional;
11 -estar no exercfcio de atividades na Rede Municipal de Ensino;

Ill - nao ter sofrido, sangao administrativa, nos dltimos 3 (tres) anos,
comprovada por declaracao do setor competente;
IV -n5o ter 5 cinco faltas in].ustificadas, nos dois dltimos anos;

V -apresentar o Plano de Gestao Escolar - PGE.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKQWNUQ2RTBDQUYXOUU1OT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
5 - Ano XIII - Nº 4417

Jeremoabo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO

Estado da Bahia
CNPJ: 13.809.041/0001-75

Rua Dr. Jos6 Gonealves de Sa, 24 -Centro -Jeremoabo-BA.
CEP: 48.540-000 Fone: 08004990411

Art. 70 A escolha de servidor para o exercicio da funcao gratificada e/ou cargo
comissionado de Diretor e Vice-Diretor, das escolas da rede municipal de
educacao, dar-se-a pelo preenchimento cumulativo dos crit6rios de merito e
desempenho.
Art. 8° A designa€ao do (a) Diretor (a) de Escola e Vice-Diretor de Escola sera
efetivada por meio da publicac5o de Portaria.

Art. 90 Uma vez provido (a), o (a) Diretor (a) da Escola devera apresentar a
Secretaria de Educa€ao, no prazo de 60 (sessenta) dias, o Plano de Gestao
Escolar - PGE, elaborado especificamente para a instituicao de ensino para a
qual foi designado.

Paragrafo Unico. 0 PGE devera abranger o periodo 2 (dois) anos, bern como
deve ser elaborado con].untamente com os Vice-Diretores (as) e a partir da
participacao da comunidade escolar.

Art. loo 0 Plano de Gestao Escolar - PGE 6 o instrumento elaborado com a
participacao da comunidade escolar, por meio de instancias colegiadas, como
o Conselho Escolar, no qual serao definidas metas, ob].etivos e ac6es a serem
implementadas pela Dire€ao da Escola, a fim de garantir o acesso, a
permanencia e a inclusao dos estudantes na Rede Municipal de Ensino, bern

como de assegurar o percurso formativo dos alunos, com enfase na
aprendizagem e na perspectiva do pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercicio da cidadania e sua qualificacao para o trabalho,
mantendo, em qualquer circunstancia, consonancia com o Pro].eto Pedag6gico
da Escola e com a legislacao vigente.
§10 A Secretaria Municipal de Educacao, por meio de ato normativo, definira

as dimens6es e os elementos que deverao constar no Plano de Gestao EscolarPGE, bern como estabelecera os procedimentos e ac6es que irao assegurar a
participacao da comunidade escolar, por meio do Conselho Escolar, na
elaboracao do plane].amento.

§20 Se no decorrer da vigencia do PGE, for designado urn (a) novo (a) Diretor
(a), fica assegurada a continuidade do plane].amento existente, salvo
comprovada impossibilidade ou necessidade da construcao de urn novo PGE

ou de readequacao do atual, hip6tese em que devera ser assegurada a
participacao da comunidade escolar, por meio do Conselho Escolar, nos
termos definidos neste artigo e na eventual regulamentacao.
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Art.11. 0 Plano de Gestao Escolar -PGE sera acompanhado e monitorado
anualmente, pelo Conselho Escolar e avaliado a cada 2 (dois) anos,
elaborando seus pareceres para a Secretaria Municipal de Educacao, na forma
e condi€6es a serem definidas em regulamento pela Secretaria Municipal de
Educacao.

Art. 12. A avalia€ao negativa, o nao cumprimento ou descumprimento das
metas, ac6es e procedimentos previstos no PGE, nos termos estabelecidos
pelo regulamento, acarretara a substituic5o do (a) Diretor (a) e, quando for o
caso, tamb6m dos (as) Vice-diretores (as).

Art. 13. Considerar-se-a como atendendo ao crit6rio, aqueles que estiverem
cursando Especializacao (lato sensu) em Gestao Escolar/Gestao Educacional,
comprovada por meio de declaracao de matricula e/ou certificado de
conclusao.

Art.14. Os Diretores e Vice-Diretores, que estiverem no exercicio das func6es
no ano em curso, terao seus mandatos vigentes ate 31 de dezembro de 2022,
salvo se destituidos por Processo Administrativo Disciplinar.

Paragrafo dnico. A partir de 10 de ].aneiro de 2023 s6 poderao exercer as
respectivas func6es aqueles servidores que atenderem aos requisitos tecnicos

de merito e desempenho de que trata o presente Decreto.
Art.15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicac5o, revogada as

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKQWNUQ2RTBDQUYXOUU1OT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
7 - Ano XIII - Nº 4417

Jeremoabo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO

Estado da Bahia
CNPJ: 13.809.041/0001-75

Rua Dr. Jos6 Goncalves de Sa, 24 -Centro -Jeremoabo-BA.
CEP: 48.540-000 Fone: (75) 3203-2106/2102

PORTARIA N.0 461/2022.
``Disp6e sobre a concessao de Licenga-premio a
servidora Lucicleia Vieira dos Santos, matricula
n.011.649, e d6 outras providencias."

0 CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JEREMOABO,

ESTADO DA BAHIA, DERISVALDO JOSE DOS SANTOS, no uso de
suas atribuig6es legais e em conformidade com o art. 81, inciso XXIX
da Lei Organica Municipal,bern como com a Lei Municipal n.0 515 de

30 de mar€o de 2016;

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n.0 515/2016, em seu artigo

80, Caput, preve, a cada quinquenio ininterrupto de efetivo exercicio

do cargo, que o (a) servidor (a) estavel fara ].us a 03 (tres) meses de
licenca a titulo de premio por assiduidade, com o subsidio do cargo

efetivo que ocupa;

CONSIDERANDO que a concess5o de licenga-premio para a citada
servidora nao excede o limite estabelecido pelo art. 79, Caput, da
Lei Municipal n.0 515/2016, bern como nao compromete a presta€ao
do servico pdblico municipal;

CONSIDERANDO que a servidora referida n5o se encaixa em
nenhum dos casos elencados no artigo 80, §10, da Lei Municipal n.0

515/2016;

R E S 0 LV E:

Art. 10 Conceder a licenca-premio por assiduidade para Lucicleia

Vieira dos Santos, matrfcula n.OIL.649, pelo prazo de 03 (tres)
meses, iniciando-se no dia 22 de agosto de 2022
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PORTARIA N.a 462/2022.
"Disp6e sobre a concessao de Licenga-premio a
servidora
Edvanice
Carvalho
Lima
Santos,
matricula n.010.540, e d6 outras providencias."

0 CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JEREMOABO,

ESTADO DA BAHIA, DERISVALDO JOSE DOS SANTOS, no uso de
suas atribuig6es legais e em conformidade com o art. 81, inciso XXIX
da Lei Organica Municipal,bern como com a Lei Municipal n.0 419 de

30 de junho de 2011;

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n.0 419/2011, em seu artigo

76, Caput, preve, a cada quinquenio ininterrupto de efetivo exercicio

do cargo, que o (a) servidor (a) estavel fara jus a 03 (tres) meses de
licenca a titulo de premio por assiduidade, com o subsidio do cargo

efetivo que ocupa;

CONSIDERANDO que a concessao de licen€a-premio para a citada
servidora nao excede o limite estabelecido pelo art. 76, Paragrafo
Unico, da Lei Municipal n.0 419/2011, bern como nao compromete a
prestag5o do servico pdblico municipal;

CONSIDERANDO que a servidora referida nao se encaixa em
nenhum dos casos elencados no artigo 78 da Lei Municipal n.0

419/2011;

R E S 0 LV E:

Art. 10 Conceder a licenca-premio por assiduidade para Edvanice

Carvalho Lima Santos, matrfcula n.0 10E540, pelo prazo de 03
(tres) meses, iniciando-se no dia 5 de setembro de 2022
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PORTARIA N.0 463/2022.
"Disp6e sobre a concessao de Licenga-premio ao
servidor Jairo Ribeiro Varjao, matricula
12.251, e d6 outras providencias."

n.0

0 CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JEREMOABO,

ESTADO DA BAHIA, DERISVALDO JOSE DOS SANTOS, no uso de
suas atribui€6es legais e em conformidade com o art. 81, inciso XXIX
da Lei Organica Municipal,bern como com a Lei Municipal n.0 419 de

30 de junho de 2011;

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n.0 419/2011, em seu artigo

76, Caput, preve, a cada quinquenio ininterrupto de efetivo exercicio

do cargo, que o (a) servidor (a) estavel fara ].us a 03 (tres) meses de
licen€a a titulo de premio por assiduidade, com o subsidio do cargo

efetivo que ocupa;

CONSIDERANDO que a concessao de licenca-premio para o citado
servidor nao excede o limite estabelecido pelo art. 76, Paragrafo
Unico, da Lei Municipal n.0 419/2011, bern como nao compromete a
prestagao do servi€o pdblico municipal;

CONSIDERANDO que o servidor referido nao se encaixa em
nenhum dos casos elencados no artigo 78 da Lei Municipal n.0

419/2011;

R E S 0 LV E:

Art.

10 Conceder a licenga-premio por assiduidade para Jairo

Ribeiro Varj5o, matrfcula n.0 12.251, pelo prazo de 03 (tres)
meses, iniciando-se no dia 5 de setembro de 2022
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PORTARIA N.0 464/2022.
``Disp6e sobre pedido de progressao funcional por

titulacao do servidor Bruno Leonardo Pontes da Silva,
matricula n.012.979 e d6 outras providencias."

0 CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JEREMOABO, ESTADO

DA BAHIA, DERISVALDO JOSE DOS SANTOS, no uso de suas atribuic6es
legais;

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo Sr. Bruno Leonardo Pontes

da Silva, matrfcula n.012.979, o qual passa a fazer parte desta Portaria;

CONSIDERANDO a decisao ].udicial proferida nos autos n.0 8012790-64

2020.8.05.0000;

R E S 0 LV E:

Art. 10 Conceder Progressao Funcional por titulacao ao Sr. Bruno Leonardo

Pontes da Silva, matricula n.012.979, nos termos do disposto no inciso 11
do art. 32 da Lei Municipal n.0 514/2016, bern como, Decreto n.0 020/2017,

uma vez atendidos todos os requisitos previstos para sua concessao.

ArF2Dista.`.P`ortaria entra em vigor na data de sua publicacao.
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PORTARIA N.0 465/2022.
.,

``Disp6e sobre a concessao de Licenga-premio a
servidora Valdirene Varjao Silva, matricula n.0
10.490, e d6 outras providencias."

0 CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JEREMOABO,

ESTADO DA BAHIA, DERISVALDO JOSE DOS SANTOS, no uso de
suas atribui€6es legais e em conformidade com o art. 81, inciso XXIX
da Lei Organica Municipal,bern como com a Lei Municipal n.0 515 de

30 de margo de 2016;

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n.0 515/2016, em seu artigo

80, Caput, preve, a cada quinquenio ininterrupto de efetivo exercicio

do cargo, que o (a) servidor (a) estavel fara I.us a 03 (tres) meses de
licenca a titulo de premio por assiduidade, com o subsidio do cargo

efetivo que ocupa;

CONSIDERANDO que a concessao de licenca-premio para a citada
servidora nao excede o limite estabelecido pelo art. 79, Caput, da
Lei Municipal n.0 515/2016, bern como nao compromete a prestacao
do servico pdblico municipal;

CONSIDERANDO que a servidora referida nao se encaixa em
nenhum dos casos elencados no artigo 80, §10, da Lei Municipal n.0

515/2016;

R E S 0 LV E:

Art. 10 Conceder a licen€a-premio por assiduidade para Valdirene

Varj5o Silva, matricula n.010.490, pelo prazo de 03 (tres) meses,
iniciando-se no dia 22 de agosto de 2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO

Estado da Bahia
CNPJ: 13.809.041/0001-75
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Art. 20 Quanto aos seus vencimentos, estes deverao ser mantidos
por forca da parte final do copt/I do artigo 80 da Lei Municipal n.0
515/2016.

Art. 30 Esta Portaria retroage seus efeitos a partir de 22 agosto de 2022.

®
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Decretos
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
AVENIDA DR JOSE GONCALVES DE SA, 24 - Centro
CNPJ: 13.809.041/0001-75 - CEP: 48.540-000 - JEREMOABO - BA

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

DECRETO nº 72 DE 01 DE AGOSTO DE 2022

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO
no valor de R$ 3.133.535,00 (Três milhões e cento e trinta e três
mil e quinhentos e trinta e cinco reais ).

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE JEREMOABO , no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de
acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 621 de 22 de dezembro de 2021, edita o seguinte Decreto:
Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação
orçamentária totalizando R$ 3.133.535,00 (Três milhões e cento e trinta e três mil e quinhentos e trinta e cinco reais
na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

)

Dotações Suplementares
030909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1.078 - PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS
4.4.90.51.00 / 920024 - Obras e Instalacoes

2.000.000,00
Total por Ação:

2.000.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

2.000.000,00

031049 - FUNDEB

2.005 - FUNDEB 30% - DESENVOL EDU BAS. E VALORI DOS PROFISSI DE EDUC.-FUND.
3.3.90.30.00 / 920019 - Material de Consumo

1.000.000,00
Total por Ação:

1.000.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

1.000.000,00

031313 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.014 - IGD - BF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA
4.4.90.52.00 / 920029 - Equipamentos e Material Permanente

11.000,00
Total por Ação:

11.000,00

2.037 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.1.90.04.00 / 920029 - Contratacao Por Tempo Determinado

34.830,00

3.1.90.11.00 / 920029 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

62.000,00

3.3.90.30.00 / 920029 - Material de Consumo

18.700,00
Total por Ação:
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2.071 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
3.3.90.30.00 / 920029 - Material de Consumo

7.005,00
Total por Ação:

7.005,00

Total por Unidade Orçamentária:

133.535,00

Total Suplementado:

3.133.535,00

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei
Federal nº 4.320/1964, Inciso II.
Fonte de Recursos

Valor

920019 - Transferencias FUNDEB (30%)

1.000.000,00

920024 - Transferencias de Convenios - Outros

2.000.000,00

920029 - Transferencias de Recursos do FNAS

133.535,00

Total

3.133.535,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda -feira, 1 de agosto de 2022, revogadas as disposições em
contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE JEREMOABO, Estado da Bahia, em 01 de agosto de 2022.

JEAN CHARLES MARÇAL DA SILVA
Tesoureiro
CPF
: 831.849.295-15

DERISVALDO JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF
: 256.775.785-68
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