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de contribuição verificado no mês de JUNHO/2019, constituído das seguintes parcelas: Vencimento 

R$ 2.533,01 - Adicional (48%) R$ 1.215,84 - Gratificação de Competência (42,50%) R$ 1.076,53 - 

Estabilidade Econômica GRAU 63 (100%) R$ 567,61 - Gratificação Cargo Comissão - GRAU 51 (25%) 

R$ 283,27 - Complementação Gratificação Competência Carga Horária (8,33%) R$ 89,67. Esta 

portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DA DIRETORIA, 17 de junho de 2019.

DANIEL RIBEIRO SILVA
Diretor

PORTARIA DE Nº 274/2019

O DIRETOR GERAL DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, no 

uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo nº 2781/2017, com fundamento no 

artigo 6º, incisos I, II, III e IV da Emenda Constitucional nº 41/2003 e no artigo 17, inciso III, parágrafo 

4° da Lei Complementar n° 05/92. RESOLVE: I - Fixar a renda mensal na inatividade da segurada 

VALDECY DA SILVA SENA, Agente de Suporte Operacional e Administrativo (em extinção), matrícula 

nº 3026024, lotação da SMED - Secretaria Municipal da Educação, em R$ 1.931,21 (mil, novecentos 

e trinta e um reais e vinte e um centavos), equivalente a 100% do salário de contribuição verificado 

no mês de JUNHO/2019, constituído das seguintes parcelas: Vencimento R$ 998,04 - Adicional (51%) 

R$ 509,00 - Gratificação de Competência (42,50%) R$ 424,17. Esta portaria entrará em vigor na data 

de sua publicação.

GABINETE DA DIRETORIA, 17 de junho de 2019.

DANIEL RIBEIRO SILVA
Diretor

PORTARIA Nº 276/2019

O DIRETOR GERAL DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, no 

uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo nº 6969/2017, com fundamento 

no artigo 3º, incisos I, II e III da Emenda Constitucional nº 47/2005 e artigo 17, inciso III, parágrafo 

4° da Lei Complementar n° 05/92. RESOLVE: I - Fixar a renda mensal na inatividade do segurado 

HÉLIO ORTEGA ARRUDA, Analista de Planejamento e Serviços Municipais, matrícula nº 3018034, 

lotação da SEDUR - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, em R$ 8.989,95 (oito 

mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), equivalente a 100% do salário 

de contribuição verificado no mês de JUNHO/2019, constituído das seguintes parcelas: Vencimento 

R$ 4.645,97 - Adicional (51%) R$ 2.369,44 - Gratificação de Competência (42,50%) R$ 1.974,54. Esta 

portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA DIRETORIA, 17 de junho de 2019.

DANIEL RIBEIRO SILVA
Diretor

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 

PORTARIA Nº 297/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, em especial as disposições no 

art. 60, incisos I e II da Lei Orgânica do Município do Salvador e considerando: 

- a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/1996, no art. 3º, o qual prevê princípios 

da gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino 

e de promoção da qualidade do ensino da educação básica brasileira; 

- a Lei Orgânica do Município do Salvador, no artigo 186, o qual preconiza que a gestão do ensino 

público municipal será exercida de forma democrática, garantindo-se a representação de todos 

os segmentos envolvidos na ação educativa, na concepção, execução de controle e avaliação dos 

processos administrativos e pedagógicos;

 

- a Lei Complementar nº 036/2004, Capítulo IX, artigos 33 a 44, que dispõem sobre as eleições para 

diretores e vice-diretores das unidades da rede pública municipal de ensino do Salvador;

- o Decreto nº 30.118/2018, que regulamenta os artigos 33 a 44 da Lei Complementar nº 36/2004, 

que dispõem sobre as eleições para diretores e vice-diretores das unidades escolares da rede 

pública municipal de ensino do Salvador, revoga o Decreto nº 23.966 de 28 de maio de 2013, e dá 

outras providências;

- a Lei do Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores da Educação do Município de Salvador, 

nº 8.722/2014, nos artigos 6º ao 9º que preveem a organização administrativa da unidade escolar;

- a importância de unificar os procedimentos para as Unidades da Rede Pública Municipal de Ensino 

do Salvador.

DETERMINA: 

Art. 1º Esta Portaria orienta e unifica o processo de eleição para os Cargos em Comissão de Diretor 

e Vice-Diretor de Unidades de Ensino integrantes da Rede Pública Municipal de Ensino do Salvador. 

Art. 2º A Eleição Direta para a escolha de Diretor e Vice-Diretor ocorrerá, de forma simultânea, nas 

Unidades integrantes da Rede Pública Municipal de Ensino do Salvador, conforme o decreto nº 30.118 

de 29 de agosto de 2018.

Art. 3º. Para efeitos desta Portaria terão direito a votar: 

I. os alunos a partir de 12 (doze) anos regularmente matriculados e frequentes na Unidade de Ensino;

II. o pai, ou a mãe, ou responsável legal dos alunos menores que 18 (dezoito) anos;

III. os membros do magistério e os servidores públicos em exercício na Unidade de Ensino. 

Parágrafo Único - Para efeito desse documento considera-se responsável legal, os pais dos alunos 

matriculados na rede ou àqueles declarados na matrícula do aluno na Unidade de Ensino.

Art. 4º Poderá concorrer ao cargo em comissão de Diretor e Vice-Diretor de Unidade de Ensino o 

servidor estável, integrante das categorias funcionais de Professor ou Coordenador Pedagógico, do 

quadro de Magistério Público do Município do Salvador, que preencha os seguintes requisitos:

I. possua curso de habilitação superior na área de educação;

II. tenha sido classificado e certificado em curso para gestores de unidade de ensino oferecido pela 

Secretaria responsável pela Educação no Município;

III. não tenha sofrido pena disciplinar nos últimos 2 (dois) anos anteriores à data do registro da 

candidatura;

IV. apresente e defenda, junto à Comunidade Escolar, o plano de trabalho da gestão escolar;

V. encontre-se lotado e em exercício há, pelo menos, 6 (seis) meses na Unidade de Ensino em que 

pretende concorrer ao cargo em comissão de Diretor ou Vice-Diretor. 

§ 1º Não serão permitidas, inscrições de chapas para os cargos em comissão de Diretor e Vice-

Diretor de Unidades de Ensino, compostas por cônjuges ou parentes em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até 3º grau. 

§ 2º Será vedado concorrer ao cargo de Diretor, em Unidade de Ensino que funcione três turnos, 

servidores com dois cadastros na Rede Pública, totalizando 60 (sessenta) horas ou mais de trabalho.

Art. 5º O curso de que trata o inciso II do art. 4º será gerenciado pela Secretaria responsável pela 

Educação no Município com o objetivo de oferecer o suporte necessário para o exercício do Cargo de 

Diretor e Vice-Diretor de Unidade de Ensino, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, e será 

executado de forma a possibilitar o acesso e permanência do interessado. 

Art. 6º O plano de trabalho da gestão escolar a que se refere o inciso IV do art. 4º deverá:

 

I. estar em consonância com as políticas públicas educacionais, as diretrizes da Secretaria 

responsável pela Educação no Município e os documentos norteadores  que revelam os índices de 

desempenho da unidade de ensino;

II. contemplar os aspectos administrativo, pedagógico e financeiro;

III. ser apresentado nos debates públicos na comunidade local e em outras oportunidades 

organizadas pela Comissão Eleitoral da Escola.

 

Art. 7º O processo eleitoral deverá ser coordenado por uma Comissão Eleitoral Central - CEC que 

funcionará na Secretaria responsável pela Educação no Município e uma Comissão Eleitoral Escolar 

- CEE em cada Unidade de Ensino.

Art. 8º A Comissão Eleitoral Escolar - CEE será constituída pelos membros titulares do Conselho 

Escolar e seus respectivos suplentes.

 

Art. 9º A Comissão Eleitoral Escolar, uma vez constituída, elegerá um dos seus membros, dentre o 

segmento magistério, para presidi-la.

 

Art. 10. A impugnação de membro da CEE poderá ser feita por qualquer representante da comunidade 

escolar, no prazo de 2 (dois) dias úteis após a sua constituição, desde que seja encaminhada 

para a Comissão Eleitoral Central - CEC, por meio de petição fundamentada e com documentos 

comprobatórios. 

Art. 11. Não podem compor a Comissão Eleitoral Escolar - CEE: 

I. o candidato, seu cônjuge e parentes, ainda que por afinidade, até  2º grau;

II. o servidor que esteja em exercício nos cargos de Diretor e Vice-Diretor;

Art. 12. Compete à Comissão Eleitoral Escolar - CEE:

 

I. divulgar as chapas inscritas em local público na Unidade de Ensino;

II. fazer cumprir as orientações legais sobre a propaganda eleitoral;

III. credenciar até 2 (dois) fiscais por chapa para acompanhar o processo de votação, escrutínio e 

divulgação de resultados;

IV. conferir a listagem dos votantes e encaminhá-la à CEC até 15 (quinze) dias antes da data fixada 

para a votação;

V. receber e verificar todo material necessário à votação e à apuração;

VI. encaminhar à CEC, imediatamente, todas as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem durante a 

votação e apuração;

VII. comunicar à CEC a ocorrência cuja solução dela depender;

VIII. manter a ordem e garantir os trabalhos de fiscalização;

IX. organizar os debates públicos, garantindo igualdade de condições e oportunidades à todas as 

chapas; 

X. apurar o resultado da eleição;

XI. encaminhar à CEC as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos de 

votação, contagem e apuração;



  

DIÁRIO OFICIAL DO
SALVADOR-BAHIA
TERÇA-FEIRA
18 DE JUNHO DE 2019
ANO XXXIII | N º 7.3926

XII. expedir boletim de apuração manual e informatizado; 

XIII. desempenhar outras funções atribuídas pela CEC. 

Art. 13. As inscrições dos candidatos serão organizadas em chapas compostas por 1 (um) Diretor e, 

no mínimo, 1 (um) um Vice-Diretor e efetivadas no prazo de até 30 (trinta) dias anteriores à data de 

realização da eleição.

Art. 14. Os candidatos indicarão, no ato da composição e registro da chapa, um Vice-Diretor, que 

substituirá o Diretor nos eventuais impedimentos ou na vacância da função, assim como, o nome dos 

fiscais para acompanhar o processo de votação.

Art. 15. É vedado ao Professor ou Coordenador Pedagógico concorrer às eleições em mais de uma 

Unidade da Rede Pública Municipal de Ensino do Salvador.

Parágrafo Único - Os Professores e Coordenadores Pedagógicos que tenham carga horária exercida 

em mais de uma Unidade de Ensino, só poderão se inscrever em uma delas. 

Art. 16. Será anulada a inscrição do candidato que acumule cargos comissionados nas esferas 

municipal, estadual ou federal. 

Parágrafo Único - Caso seja declarado pelo servidor que exerce outro Cargo, caberá à Comissão 

Eleitoral da Escola enviar a informação para a Comissão Eleitoral Central, que após averiguação, 

impugnará a chapa.

Art. 17. A inscrição da chapa far-se-á de forma presencial, mediante requerimento, subscrito por 

todos os seus componentes, instruído com os seguintes documentos:

I. cópia do último contracheque;

II. requerimento com o nome do candidato ao cargo de Diretor e o nome do candidato ao cargo de 

Vice-Diretor com seu respectivo turno;

III. declaração de disponibilidade de 40 (quarenta) horas do candidato a Diretor, para o cumprimento 

do regime de trabalho nos turnos de funcionamento da Unidade de Ensino; 

IV. cópia do Plano de Trabalho da Gestão Escolar; 

Art. 18. Protocolado o requerimento, em local a ser divulgado, o Presidente da Comissão Eleitoral 

Central - CEC fará publicar, para ciência dos interessados, a relação das chapas inscritas e respectivas 

composições em meios eletrônicos da Secretaria responsável pela Educação no Município.

Art. 19. Qualquer membro da Comunidade Escolar apto a votar poderá solicitar a impugnação do 

registro da chapa no prazo de até 2 (dois) dias úteis, a partir da publicação em meios eletrônicos da 

Secretaria responsável pela Educação no Município, desde que seja encaminhada para a CEC, petição 

fundamentada e com documentos comprobatórios. 

Art. 20. Havendo impugnação, o representante da chapa terá vista dos autos por 2 (dois) dias úteis.

Art. 21. Após verificado o atendimento dos requisitos e avaliado o Plano de Trabalho da Gestão 

Escolar pela CEC, a CEC encaminhará ao Secretário responsável pela Educação no Município, o 

resultado das candidaturas para serem homologadas, dando publicidade ao ato, em Diário Oficial do 

Município e em meios eletrônicos.

Art. 22. Em caso de falecimento, fica assegurado o direito de a chapa substituir o candidato, 

observando-se todas as formalidades exigidas para o registro. 

Art. 23. A Comissão Eleitoral Escolar - CEE poderá utilizar os meios de comunicação ao seu dispor 

para divulgar o processo eleitoral na respectiva Comunidade Escolar.

 

Art. 24. A propaganda eleitoral se constituirá na participação das chapas nos debates públicos, 

na interação com a comunidade escolar divulgando o Plano de Trabalho da Gestão Escolar dos 

Candidatos a partir da homologação das chapas publicadas no Diário Oficial do Município.

Parágrafo Único - Caberá à CEE organizar a apresentação do Plano de Trabalho da Gestão Escolar 

dos Candidatos para a Comunidade Escolar.

Art. 25. As chapas inscritas divulgarão suas propostas de forma a cumprir:

I. os princípios éticos, valores morais e respeito com a chapa adversária, assim como, aos demais 

membros das comunidades escolar e local;

II. os aspectos legais de proibição de compra de votos, troca de favores, promessas, pichação do 

prédio escolar e dos espaços em seu entorno;

III. é vedada, durante a campanha eleitoral, a distribuição ou entrega ao público, de forma gratuita 

ou onerosa, de toda e qualquer modalidade de propaganda eleitoral, como: artigos de vestuário, 

adesivos, bottons ou distintivos, bonés, bandeiras ou flâmulas, jornais, santinhos, colas, revistas ou 

qualquer outros impressos e a utilização de circulação de qualquer divulgação nas redes sociais, que 

possam possibilitar vantagem ao candidato. 

Parágrafo Único - Diante da inobservância das exigências que trata o caput deste artigo, poderá 

ocorrer a impugnação da chapa pela CEC.

Art. 26. A votação acontecerá, exclusivamente, com voto em cédula de papel em cada Unidade de 

Ensino. 

§ 1º Ninguém poderá votar mais de uma vez na mesma Unidade de Ensino, ainda que represente 

segmentos diversos ou acumule cargos ou funções;

§ 2º Cada representante do segmento Pais terá direito a apenas um voto em cada Unidade de Ensino, 

independente do número de alunos que represente. 

§ 3º Os Professores e Coordenadores Pedagógicos com exercício em Unidades de Ensino diferentes, 

exercerão o direito de voto em ambas unidades. 

§ 4º O eleitor com deficiência deverá comunicar, antecipadamente à CEE no prazo de 03 (três) dias 

úteis da realização da eleição, para que sejam viabilizadas as condições de acessibilidade para 

exercer seu direito de voto.

Art. 27. Os votos serão apurados pela Comissão Eleitoral Escolar de cada Unidade de Ensino e pelos 

fiscais das chapas.

Parágrafo Único - Todo processo eleitoral será monitorado pela Gerência Regional, pela Comissão 

Eleitoral Central e pela Comissão Eleitoral Escolar.

Art. 28. Qualquer um dos membros das chapas inscritas poderá interpor recurso contra a votação e/

ou apuração dos resultados. 

§ 1º O prazo para interposição do recurso iniciar-se-á a partir da divulgação pela Comissão Eleitoral 

Central até às 18h (dezoito horas) do primeiro dia subsequente. 

§ 2º O recurso deverá ser formalizado por escrito, contendo a exposição dos fatos e do direito e 

protocolizado à Comissão Eleitoral Central para análise.

Art. 29. A eleição se dará por voto universal, sendo eleita a chapa que obtiver a maioria relativa dos 

votos válidos.

Parágrafo Único - Havendo empate, será utilizado como critério de desempate a chapa cujo candidato 

ao cargo de Diretor tenha maior tempo de exercício na Unidade de Ensino.

Art. 30. O processo eleitoral será anulado, pela Comissão Eleitoral Central, nos seguintes casos:

 

I. votos brancos e nulos superiores ao total de votos válidos;

II. de comprovação da prática de coação pelos candidatos aos participantes do processo eleitoral;

III. de comprovação de prática de desordem na Unidade de Ensino durante o processo eleitoral;

IV. de recurso julgado procedente pela Comissão Eleitoral Central.

Parágrafo Único - Ocorrendo uma das hipóteses previstas neste artigo, caberá à Secretaria Municipal 

da Educação a apuração e, se necessário, instalação de sindicância ou outros procedimentos 

adequados na forma da legislação vigente.

Art. 31. Na ata de resultado da eleição para Diretor e Vice-Diretor constará:

I. registro de início e término da votação;

II. total dos votos válidos, nulos e brancos;

III. registro de ocorrências;

IV. assinatura dos membros da CEE

Parágrafo único: A Comissão Eleitoral Escolar será desfeita automaticamente após o envio da Ata de 

Resultado para a CEC e divulgação do Boletim de Resultado na Unidade de Ensino.

Art. 32. O processo eleitoral encerrar-se-á com a homologação dos resultados finais pela CEC. 

Art. 33. Ficam impedidos de indicação pro tempore os Diretores e Vice-Diretores com 2 (dois) 

mandatos sucessivos na mesma Unidade de Ensino. 

Parágrafo Único - Caso não seja composta chapa para concorrer aos Cargos em Comissão de Diretor 

e Vice-Diretor durante o processo eleitoral, fica vedada a indicação pro tempore de profissionais do 

quadro do magistério na mesma Unidade de Ensino. 

Art. 34. A posse dos Diretores e Vice-Diretores eleitos dar-se-á em data designada pela Secretaria 

responsável pela Educação no Município.

Art. 35. Os Diretores e Vice-Diretores de Unidades de Ensino, empossados, submeter-se-ão a 

permanente processo de avaliação quanto à capacidade de implementar o Plano de Trabalho da 

Gestão Escolar que apresentaram, levando-se em conta os seguintes fatores: 

I. conhecimento e habilidade de liderança;

II. conhecimento técnico e capacidade de trabalhar em equipe de profissionais da educação, 

comunidade e demais colaboradores;

III. habilidade para promover mudanças e construir uma visão compartilhada por todos;

IV. habilidade para promover e articular a prática pedagógica na escola;

V. competência para promoção de um bom clima organizacional entre os profissionais da sua equipe 

escolar;

VI. conhecimento e habilidade para lidar com recursos financeiros públicos e prestação de contas;

VII. competência para zelar e se responsabilizar pelos bens públicos disponíveis na Unidade de 

Ensino.

VIII. atenção cotidiana ao pleno funcionamento da Unidade de Ensino no que tange aos aspectos 

administrativos e pedagógicos.

Parágrafo Único - O processo de avaliação de que trata este artigo será objeto de normatização por 

ato do Titular da Secretaria responsável pela Educação no Município.

Art. 36. A vacância do cargo de Diretor e Vice-Diretor ocorrerá por conclusão do mandato, renúncia, 

aposentadoria, falecimento ou destituição pela inobservância do artigo 41 da Lei Complementar nº 
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036/2004.

Art. 37. Após a promulgação do resultado final das eleições, caberá à CEC o envio da ata com o 

resultado ao titular da Secretaria responsável pela Educação no Município, para proceder às 

nomeações dos eleitos aos cargos de Diretor e Vice-Diretor. 

Art. 38. Caberá a CEC analisar e deliberar os encaminhamentos sobre atos de descumprimento desta 

Portaria e casos omissos. 

Art. 39. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, em 17 de junho de 2019.

BRUNO BARRAL

Secretário

ANEXO

Nº AÇÕES PERIODOS

1.
CURSO DE TUTORES PARA ATUAR NO CURSO COMPETÊNCIAS 
BÁSICAS

03/07 A 16/08/2018

2.
PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 30.118/2018 QUE REGULAMENTA 
OS ARTIGOS 33 A 44 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 036/2004

30/08/2018

3.
INSCRIÇÕES DOS CURSISTAS PARA CADASTRO NO SISTEMA DO 
FNDE/ FORMAÇÃO PELA ESCOLA

01 A 05/10/2018

4.
PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 358/2018 QUE CRIA A COMISSÃO 
ELEITORAL CENTRAL - CEC

12 A 15/10/2018

5.
ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS DO CURSO COMPETÊNCIAS 
BÁSICAS/ ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DOS INSCRITOS

08 A 31/10/2018

6. INÍCIO DO CURSO COMPETÊNCIAS BÁSICAS 01/11/2018

7. TÉRMINO DO CURSO COMPETÊNCIAS BÁSICAS 30/11/2018

8.
APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE FINAL DO CURSO 
COMPETÊNCIAS BÁSICAS - AUDITÓRIO DO IMEJA

03 A 18/12/2018

9. CORREÇÃO DA ATIVIDADE FINAL DOS CURSISTAS 20 A 28/12/2018

10.
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CURSO COMPETÊNCIAS 
BÁSICAS E DO MODELO DO PLANO DE TRABALHO DA GESTÃO 
ESCOLAR NO SITE DA SMED 

18/06/2019

11.
PUBLICAÇÃO DA PORTARIA PARA ELEIÇÃO DE DIRETOR E VICE-
DIRETOR

18/06/2019

12. INSCRIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL ESCOLAR - CEE 18/06 A 08/07/2019

13. COMPOSIÇÃO DAS CHAPAS 08 A 17/07/2019

14. INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 18 A 23/07/2019

15. CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL ESCOLAR - CEE 18 A 23/07/2019

16. PUBLICAÇÃO DAS CHAPAS INSCRITAS 26/07/2019

17.
PERÍODO DE RECURSO PARA IMPUGNAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
DAS CHAPAS

27 A 28/07/2019

18.
PUBLICAÇÃO DAS RESPOSTAS DOS RECURSOS DE PEDIDO DE 
IMPUGNAÇÃO

06/08/2019

19. AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHO DA GESTÃO ESCOLAR 19/07 A 30/08/2019

20. PUBLICAÇÃO DAS CHAPAS HOMOLOGADAS 03/09/2019

21. CAMPANHA ELEITORAL NAS UNIDADES DE ENSINO 04 A 18/09/2019

22. ELEIÇÃO 19/09/2019

23.
ENTREGA PELA CEE DAS ATAS DE APURAÇÃO COM RESULTADO 
DA ELEIÇÃO À CEC

19 E 20/09/2019 

24. RESULTADO DA ELEIÇÃO 24/09/2019

25. RECURSOS 24 E 25/09/2019

26. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS 01/10/2019

27.
PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO DOS DIRETORES E VICE-
DIRETORES NO DOM

03/10/2019

28. POSSE DOS DIRETORES E VICE-DIRETORES 14/10/2019

PORTARIA Nº 298/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, de acordo com o que 

estabelece o inciso XI, do art. 12, do Regimento da SMED, aprovado pelo Decreto nº 26.298 de 28 de 

Julho de 2015,

RESOLVE: 

Determinar a progressão funcional da servidora do Quadro Efetivo, abaixo relacionada, em 

cumprimento a Sentença do Mandado de Segurança nº 8000526-20.2017.8.05.0000:

PROCESSO REQUERENTE MATRÍCULA NÍVEL

6648/2016 ELISA RODRIGUES SILVA 3121527 NÍVEL DE I PARA III

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, em 17 de junho de  2019.

BRUNO BARRAL

Secretário

PORTARIA Nº 299/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, de acordo com o que 
estabelece o inciso XI, do art. 12, do Regimento da SMED, aprovado pelo Decreto nº 26.298 de 28 de 
Julho de 2015,

RESOLVE: 

Determinar a progressão funcional (alteração de quadro) dos servidores abaixo relacionados:

PROCESSO REQUERENTE MATRÍCULA NÍVEL

2404/2015 EDILZA OLIVEIRA DE SOUZA ALVES 3052993
1 SUPLEMENTAR PARA   1 

QUADRO EFETIVO

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, em 17 de junho de  2019.

BRUNO BARRAL
Secretário

PORTARIA Nº 300/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, de acordo com o que 
estabelece o inciso XI, do art. 12, do Regimento da SMED, aprovado pelo Decreto nº 26.298 de 28 de 
Julho de 2015,

RESOLVE: 

Determinar a progressão funcional da servidora do Quadro Efetivo, abaixo relacionada, em 
cumprimento a Sentença do Mandado de Segurança nº 8000754-92.2017.8.05.0000:

PROCESSO REQUERENTE MATRÍCULA NÍVEL

4320/2016 MILENA PAULA ARAUJO SAMPAIO 3115607
NÍVEL DE I 

PARA II

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, em 17 de junho de  2019.

BRUNO BARRAL
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS 

PORTARIA Nº 458/2019

PUBLICADO NO D.O.M. Nº 7.382, DE 04/06/2019 E REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

O Secretário Municipal da Saúde, no uso de suas atribuições legais, conforme disposto no capítulo 

IV da Lei Municipal nº 8.631 de 25 de julho de 2014 e na Seção II do Decreto Municipal nº 28.232 de 

28 de dezembro de 2016,

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de Entidade qualificada 

como Organização Social - OS para atuar na Gestão, Planejamento, Operacionalização e Execução 

das Ações e Serviços de Saúde  na Unidade Especializada Multicentro de Saúde Carlos Gomes, sito 

à Rua Carlos Gomes, n° 270 - Centro, na forma estabelecida no contrato nº 030 /2019 firmado entre 

o Município/Secretaria Municipal de Saúde e a Organização Social (OS) Associação de Proteção à 

Maternidade e Infância de Ubaíra - S3 Estratégias e Soluções em Saúde.

Art. 2º A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização ao Contrato será composta pelos servidores: 

Rosana Santos Sousa, que a presidirá - matrícula n° 977632; Jurandir de Antão Costa - matrícula n° 

992293; Camilla Cumming Vieira - matrícula n° 990145.

Art. 3° Cabe à Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do contrato, assim constituída, além 

das competências previstas na lei n° 8.631/2014, Lei n° 8.666/1993 e Decreto n° 28.232/2016, o 

que segue: 

I - Receber os Relatórios e Prestação de Contas da Organização Social acerca da execução do 

Contrato n° 030/2019 na forma estabelecida;

II - Analisar, avaliar e emitir parecer técnico acerca dos resultados alcançados pela OS na execução 

do Contrato;

III - Encaminhar Relatórios de Acompanhamento SMS ao titular e ao Órgão Deliberativo da OS, 

até o último dia do mês subsequente ao encerramento, de cada mês, do exercício financeiro para 

conhecimento e ajuste que se façam necessários;

IV - Dirimir ou esclarecer eventuais dúvidas ou omissões;

V - Comunicar ao titular da SMS, acerca de qualquer irregularidade na utilização dos recursos ou 

bens relacionados ao Contrato em tela.

Parágrafo único. A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato poderá realizar 

diligências a qualquer tempo, para verificar a autenticidade das informações apresentadas ou para 

dar cumprimento ao disposto neste artigo.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor desde 02 de maio de 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, 03 de junho de 2019.

LUIZ ANTONIO GALVÃO DA SILVA GORDO FILHO

Secretário Municipal da Saúde
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