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RETIFICAÇÃO DO EDITAL / SME N°001  

PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DE 11 DE SETEMBRO DE 2014 

Onde se lê: 

Art. 6º - poderão ser candidatos a gestores: 
I – Qualquer professor ou especialista em educação com experiência 
mínima exigida de 02 (dois) anos na rede pública municipal, para 
concorrer ao  cargo de diretor e vice diretor. 
 
Leia-se 
Art. 6º - poderão ser candidatos a gestores: 
I – Qualquer professor ou especialista em educação com experiência 
mínima exigida de 03 (três) anos na rede pública municipal, para 
concorrer ao  cargo de diretor e vice diretor. 
 
Onde se lê: 
 
Art. 6º - poderão ser candidatos a gestores: 
 
II – Aquele que tenha concluído com aproveitamento cursos para 
gestores, organizado pela Secretária Municipal de Educação; 
 
Leia-se 
 
Art. 6º - poderão ser candidatos a gestores: 
II – Aquele que tenha concluído com aproveitamento o  curso para 
gestores, organizado pela Secretária Municipal de Educação, com 
frequência mínima de 75% e obtenção da média 7(sete) nas três 
avaliações com peso 5,3 e 2 . 
 
Onde se lê: 
 
Art. 7º - Das inscrições dos candidatos: 
VII – os candidatos deverão apresentar declaração de disponibilidade 
para cumprimento do regime de trabalho de 40 (quarenta) horas para o 
cargo de  diretor e de 20 (vinte) horas para o cargo de vice – diretor. 
 
 
Leia-se 
 
Art. 7º - Das inscrições dos candidatos: 
VII – os candidatos deverão apresentar declaração de disponibilidade 
para cumprimento do regime de trabalho de 40 (quarenta) horas para o 
cargo de  diretor e de 20 (vinte) horas para o cargo de vice – diretor. Não 
sendo permitida acumulação de cargos na rede municipal de ensino bem 
como, entre outras instituições correlatas. 
 

Onde se lê: 

 

Art. 7º - Das inscrições dos candidatos: 

 

 

VIII – não havendo recurso no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a 

publicação, a relação dos candidatos será homologada; 

 

Leia-se: 

 

Art. 7º - Das inscrições dos candidatos: 

VIII – não havendo recurso no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a 

publicação, e conclusão do curso com aproveitamento, a relação dos 

candidatos será homologada; 

 

 

Onde se lê: 

 

Art. 9º - A eleição realizar-se-á por meio de voto direto, secreto e 
facultativo; 
 
Leia-se: 
 
Art. 9º - A eleição realizar-se-á no dia 27/11/2014 por meio de voto direto, 
secreto e facultativo, em todos os estabelecimentos de ensino que 
possuírem no mínimo 50 (cinquenta) alunos matriculados; 
 
Onde se lê: 
 
Art. 11 - Os eleitores terão direito á: 

I – o servidor que atua em mais de uma unidade escolar terá direito a um 
voto em cada uma delas; 

II – os pais ou responsáveis que tiverem mais de um filho na unidade 
escolar terão direito a um único voto; 

III – o servidor público que possui filhos na mesma instituição em que se 
encontra lotados, terá o direito a um único voto. 

Leia – se: 
 
Art. 11 - Os eleitores terão direito á: 

I – o servidor que atua em mais de uma unidade escolar terá direito a um 
voto em cada uma delas; 

II – o pai, a mãe  ou responsáveis que tiver mais de um filho na unidade 
escolar terão direito a um único voto; 

III – o servidor público que possui filhos na mesma instituição em que se 
encontra lotados, terá o direito a um único voto. 

IV- O aluno com mais de dezesseis anos. Os de idade inferior serão 
representados pelo pai ou mãe ou responsável legal. 
 
Onde se lê: 
 
Art. 17 –  “...vontades...” 
 
Leia-se: 
 
Art. 17 – “...votantes...” 
 

 

RETIFICAÇÃO DO DECRETO Nº 640/2014 PUBLICADO EM 

DIÁRIO OFICIAL DE 16 DE AGOSTO DE 2014 

Onde se lê:  

Art. 1º - Fica exonerada a servidora Crystiane Esther Rodrigues Silva, 

Diretora da Escola Municipal Renato Gonçalves, lotada na Secretaria de 

Educação. 

Leia-se: 

Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, do cargo de Diretora da Escola 

Municipal Renato Gonçalves, a servidora Crystiane Esther Rodrigues 

Silva de Carvalho, lotada na Secretaria de Educação. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 

Pelo presente Edital ficam os contribuintes abaixo listados notificados da lavratura de Auto de Infração por descumprimento de obrigação tributária 

principal ou acessória, na forma do art.57, inciso III da Lei Municipal nº 922/2010 (Código Tributário Municipal). 

Ficam os contribuintes intimados, para no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 58, inciso III da Lei Municipal nº 922/2010 (Código 

Tributário Municipal), a apresentar defesa ou recolher o valor do Auto de Infração, com os acréscimos legais, sob pena de julgamento à revelia, 

conforme art. 71 da mesma lei. 

 
 

Data I.M RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF TIAF AUTOS 

07/04/2010 589 LOURIVAL MARQUES 16.387.417/0001-99 00442/2010 00493/2010 

 

Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, 22  de Setembro de 2014. 

 

Pedro Antônio de Oliveira Neto 
Secretário da Fazenda 

Decreto nº 16/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


