DECRETO N°222, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018
Aprova o desdobramento do Lote 04, do Loteamento Núcleo Habitacional da CODEVASF.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Barreiras - BA,
CONSIDERANDO o parecer técnico imobiliário e jurídico emitido no Processo Administrativo nº 008041.18.01,
D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 008041.18.01 o desdobramento do Lote 04, Nº180, com área total de 900,00 m²
(novecentos metros quadrados) do Loteamento Núcleo Habitacional da CODEVASF, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1°
Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro de Registro Geral sob o n° R-3-12.395 em 30 de maio de 2017, de propriedade de VICTÓRIA MARIA
FARIAS TORRES, inscrita no CPF sob o n° 040.646.721-86.

Art. 2º A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação dos desdobramentos acima passarão a ser as seguintes:

Lote P/04-A – 06,00 metros de frente com a Rua Existente “A”; 06,00 metros fundo com o lote 09; 30,00 metros do lado direito com os lotes 05 e 10;
30,00 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 04 (B), perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) inscrição imobiliária n° 02.34.300.0192.001.

Lote P/04-B – 06,00 metros de frente com a Rua Existente “A”; 06,00 metros fundo com o lote 09; 30,00 metros do lado direito com parte do mesmo
lote 04 (A); 30,00 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 04 (C), perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros
quadrados) - inscrição imobiliária n° 02.34.300.0186.001.

Lote P/04-C – 18,00 metros de frente com a Rua Existente “A”; 18,00 metros fundo com o lote 09; 30,00 metros do lado direito com parte do mesmo
lote 04 (B); 30,00 metros do lado esquerdo com o lote 03, perfazendo uma área total de 540,00 m² (quinhentos e quarenta metros quadrados) inscrição imobiliária n° 01.00.002.7007.001.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 05 de novembro de 2018.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

1

DECRETO N° 223, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018
Aprova o desdobramento do Lote 04 da Quadra 36, do Loteamento Serra do Mimo.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Barreiras - BA,
CONSIDERANDO o parecer técnico imobiliário e jurídico emitido no Processo Administrativo nº 008183.1801,
D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 008183.18.01 o desdobramento do Lote 04, Quadra 36, com área total de 360,00 m²
(trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Serra do Mimo, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1° Ofício da
Comarca de Barreiras-BA, no Livro de Registro Geral sob o n° R-1-16.872 em 24 de maio de 2000 e R-2-16.872 em 13 de junho de 2000 de
propriedade de RIO ONDAS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 33.877.416/0001-41.

Art. 2º A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação dos desdobramentos acima passarão a ser as seguintes:

Lote P/04-A – 6,00 metros de frente com a Av. Luís Eduardo Magalhães; 6,00 metros fundo com o lote 07; 30,00 metros do lado direito com o lote 05;
30,00 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 04 (B), perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) inscrição imobiliária n° 01.00.005.4403.001.

Lote P/04-B – 6,00 metros de frente com a Av. Luís Eduardo Magalhães; 6,00 metros fundo com o lote 07; 30,00 metros do lado direito com parte do
mesmo lote 04 (A); 30,00 metros do lado esquerdo com o lote 03, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) inscrição imobiliária n° 02.39.500.1478.001.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 05 de novembro de 2018.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 227 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2018.
“Institui o Regulamento das eleições para os cargos de Diretor e Vice-diretor das Unidades Escolares Municipais para o biênio 2019-2020 e
dá outras providências”.
O Prefeito de Barreiras - Bahia no uso das atribuições, que lhe confere art. 30 da Constituição Federal de 1988, art. 70 e 71 da Lei Orgânica do
Município de Barreiras/Bahia e o artigo 48, da Lei Municipal 767 de 10 de agosto de 2007, com a redação data pela Lei nº 1.311, de 30 de outubro de
2018;
RESOLVE:
Art. 1º - Institui o Regulamento das eleições para os cargos de Diretor e Vice-diretor das Unidades Escolares Municipais para o biênio 2019-2020 e
incumbir a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da realização do processo eleitoral.
Art. 2º. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer constituirá Comissão Seletiva Central das eleições, composta dos seguintes
representantes e seus suplentes:
I.

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer;

II.

Poder Legislativo;

III.

Conselho Municipal de Educação;

IV.

Sindicato da categoria dos Professores.

Parágrafo Único: A Comissão Seletiva Central será presidida pelo Secretário Municipal de Educação na condição de membro nato.
Art. 3º - A Comissão Seletiva Central terá as seguintes competências e atribuições:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

promover e coordenar o processo eleitoral, iniciando-se pela divulgação e inscrição dos candidatos;
Efetivar e homologar as inscrições por chapa, observando os requisitos estabelecidos na Lei Municipal no art. 48 da Lei nº 767/07
e neste Regulamento;
Afixar em local público, a relação nominal dos candidatos que compõe as chapas homologadas;
Nomear e coordenar as Comissões Seletivas Escolares compostas por um Presidente, um Vice-presidente e um Secretário, que
serão escolhidos em assembleia pela Comunidade Escolar ou indicados pelo Conselho Escolar.
Receber da Unidades Escolares Relação de cada segmento de votantes, até 10 (Dez) dias antes da eleição;
Promover campanhas de sensibilização da comunidade escolar para a participação por meio do voto e sobre a importância da
referida eleição;
Credenciar até 02 (dois) fiscais indicados pelos candidatos, se houver;
Providenciar o material necessário para a realização do pleito;
Expedir e divulgar junto à comunidade escolar e nos meios de comunicação as instruções necessárias à operacionalização do
processo eleitoral;
Estabelecer em conjunto com as chapas o cronograma das atividades de propaganda referente ao processo seletivo interno no
âmbito de cada unidade escolar;
Coordenar e acompanhar sistematicamente a divulgação do Plano de Gestão Escolar de cada chapa;
Julgar recursos impetrados na forma prescrita neste Regulamento.
Proceder à homologação das atas de apuração elaboradas pela Comissão Seletiva Escolar;
Processar
e
julgar
as
impugnações
e
reclamações
relativas
às
matérias de sua competência;
Encaminhar, após julgamento de possíveis recursos, ao Gabinete do Prefeito, as atas de apuração e resultado da eleição em cada
Unidade Escolar para fins homologação, publicação do resultado e nomeação dos eleitos.

§1º. As impugnações ou denúncias deverão ser apresentadas, no prazo máximo 24 horas corridas do fato, à Comissão Seletiva Escolar, a quem cabe
julgá-la em primeira instância.
§2º. Das decisões da Comissão Seletiva Escolar cabe recurso, no mesmo prazo, à Comissão Seletiva Central, que proferirá decisão final.
§3º. Impugnações ou denúncias da ou contra a Comissão Seletiva Escolar serão feitas na Comissão Seletiva Central que as julgará em instância
única.
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Art. 4º - Compete a Comissão Seletiva Escolar:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Organizar e acompanhar o processo seletivo, a partir da inscrição das chapas até a apuração e divulgação dos atos e resultados,
garantindo a sua publicação;
Coordenar a execução de debates, a serem realizados até 02 (dois) dias antes da eleição, assegurando-se aos candidatos
inscritos igualdade de condições.
Resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos de votação, contagem e apuração, obedecendo às
normas do processo seletivo, podendo esta decisão ser submetida a recursos para a Comissão Seletiva Central;
Nomear os componentes da Mesa Receptora;
Encaminhar à SMECEL, até o dia 30/11/18, a composição da(s) Mesa(s) Receptora(s), composta, cada uma delas, de um
Presidente, um Mesário e um Secretário.
Rubricar as cédulas de votação;
Executar a contagem dos votos, lavrar a ata de encerramento e apuração;
Encaminhar à Comissão Seletiva Central, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o término do processo seletivo, o
resultado da apuração, acompanhado da respectiva ata.

Art. 5º - Competências e Atribuições da Mesa Receptora:
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Comporão a Mesa Receptora: um Presidente, um Mesário e um Secretário, escolhidos entre os eleitores maiores e capazes (Art.
3º, Lei nº 10.406/02).
O Mesário é o substituto do Presidente e o Secretário do Mesário em situações fortuitas.
Não
comparecendo
o
presidente
até
às
sete
horas
e
trinta
minutos
no
dia
da
eleição,
assumirá
a
presidência
o
mesário
e,
na
sua
falta
ou
impedimento, o secretário;
Poderá o presidente ou membro da mesa assumir a presidência, nomear, dentre os eleitores presentes, maiores e capazes, os que
forem necessários para completar a mesa;
Organizar os trabalhos de votação, com base na relação dos eleitores de cada segmento em ordem alfabética, considerando
separadamente a listagem de todos os servidores; alunos com idade de 16 (dezesseis) anos e pai ou mãe ou responsável legal
dos alunos com idade inferior a 16 anos.
Montar estrutura para votação que preserve o sigilo do voto;
Abrir a sessão eleitoral às 08:00 e fechar às 17:00 horas, até 21:00h nas U. E. que funcionam à noite, recepcionando os votos dos
eleitores habilitados.
Zelar pela ordem, regularidade e lisura do processo de votação;
Lavrar a ata de votação, anotando fielmente todas as ocorrências;
Anotar o não comparecimento do eleitor na ata da eleição ou na listagem de cada segmento;
Autorizar o voto em separado a ser depositado em envelope especial, em caso de dúvida sobre a identificação do eleitor na
ausência do nome do eleitor na lista de votação;
Cumprir
as
demais
obrigações
que
lhes
forem
atribuídas
em
instruções;
Não poderão integrar a Mesa Receptora, os componentes da Comissão Seletiva Escolar, os candidatos e seus familiares, os
fiscais e qualquer membro da direção em exercício;

Art. 6º - Compete à Secretaria Municipal de Educação:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Divulgar o calendário e os procedimentos do processo seletivo para todas as Comissões Seletivas Escolares;
Convocar as Comissões Seletivas Escolares para a instalação dos seus trabalhos;
Prestar orientações e esclarecimentos aos membros das Comissões Seletivas Escolares e à comunidade escolar, para
desenvolvimento do processo seletivo, inclusive as que ocorram durante a votação e apuração;
Expedir instruções normativas acerca da pertinência e limites da propaganda referente ao processo seletivo nas unidades
escolares, observando a manutenção da salubridade do ambiente escolar, de cunho visual e sonoro;
Encaminhar e distribuir o material necessário à votação para as Comissões Seletivas Escolares;
Fiscalizar e contribuir com o processo seletivo realizado pelas Comissões Seletivas Escolares, para seu bom andamento, na forma
democrática e com lisura desejável socialmente.

Art. 7º - Poderão se candidatar aos cargos em comissão de Diretor ou Vice-diretor professor ou especialista em educação, que atenda aos seguintes
requisitos:
I.

Ser graduado em nível superior com habilitação na área de educação;

II.

Ter experiência mínima de 3 (três) anos na Rede Pública Municipal de Ensino.

III.

Ter concluído com aproveitamento o Curso de Habilitação para Gestores de Unidade Escolar/2018, organizado pela Secretaria
Municipal de Educação;

IV.

Não ter sofrido pena disciplinar nos 02 (dois) anos anteriores à data do registro da candidatura;

V.

Encontrar-se efetivamente lotado e ativo, há pelo menos 150 (cento e cinquenta) dias, na data do registro da candidatura, na escola
que pretende dirigir;

VI.

Não ter se afastado do exercício de suas funções nos últimos 24 (vinte e quatro) meses por período superior a 30 (trinta) dias, exceto
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férias, licença
prêmio e licença para aprimoramento. Computar-se-á apenas o afastamento ininterrupto com duração superior a 30 (trinta) dias,
ocorridos nos 02 (dois) anos anteriores ao dia da inscrição, que tenha encerrado dentro deste lapso temporal ou que esteja em curso,
mesmo que a ser concluído após a inscrição.
VII.

Ter o Plano de Gestão da chapa homologado pela Comissão Seletiva Central.

VIII.

O Plano de Gestão comporá o currículo do Curso de Habilitação para Gestores.

§1º. Será assegurada vaga no Curso de Habilitação para Gestores a todos os componentes das chapas inscritas e validadas.
§2º. O Curso de Habilitação para Gestores de Unidade Escolar, a cargo da SMECEL, terá duração de 40 (quarenta) horas, divididas em entre as
disciplinas:
I.
II.
III.
IV.
V.

Plano de Gestão, 20 horas (8 presenciais e 12 de campo): Emprego da matriz swot/FFOA, coleta de dados do ambiente escolar,
elaboração de plano de ação;
Elementos da Gestão Escolar, 4 horas: autoridade, autoritarismo e gestão colegiada;
Políticas Públicas da Educação Básica Pública, 8 horas: LDB, BNCC, FUNDEB;
Programas Institucionais, 4 horas: PDDE, PNAE, PNATE, Novo Mais Educação, PMALFA;
O papel do Diretor e Vice-diretor no Regimento Escolar Unificado da Rede Municipal de Ensino, 4 horas.

§3º. Ao término do Curso de Habilitação para Gestores de Unidade Escolar o pré-candidato será submetido a avaliação escrita à qual se atribuirá
nota de 0 (zero) a 10 (dez inteiros), sendo homologada a candidatura dos que obtiver nota igual ou superior a 5,0 (cinco inteiros).
§4º. A avaliação escrita de que trata o parágrafo anterior constará de:
I.

10 (dez) questões objetivas de múltipla escolha, com uma única alternativa correta entre 5 (cinco) assertivas, valendo 0,5 (cinco
décimos) cada acerto;
Carta de apresentação do Plano de Ação versando sobre: i) o ambiente levantado através da análise da matriz swot/FFOA; ii) as
estratégias adotadas em função da análise; iii) ações propostas no Plano de Ação; e iv) resultados esperados com a implementação
das ações propostas; e
A carta de apresentação, à qual se atribuirá pontuação máxima 5,0 (cinco inteiros), será avaliada nos critérios de clareza –
capacidade de transmitir ideias com objetividade, com pontuação correta e precisão vocabular -, coesão – emprego de recursos que
interliguem as diversas partes do texto produzindo sentido - e coerência – capacidade de ordenar e interligar as ideias de maneira
clara e lógica, guardando relação com o Plano de Ação.

II.

III.

IV.

Obtém-se a nota final pela soma dos acertos nas questões objetivas com a pontuação atribuída à carta de apresentação.

§5º. Encerrado o Curso de Habilitação para Gestores de Unidade Escolar a Comissão Seletiva Central fará publicar a lista dos candidatos
homologados.
Art. 8º - A eleição realizar-se-á no dia 10 de dezembro de 2018 por meio de voto direto, secreto e facultativo, por segmento, em todos os
estabelecimentos de ensino que possuírem no mínimo 150 (cento e cinquenta) alunos matriculados; na data de publicação deste Regulamento;
Art. 9º - Das inscrições dos candidatos:
I. As inscrições serão feitas por chapas: um candidato ao cargo de Diretor e um ou dois ao cargo de Vice–diretor e serão realizadas
presencialmente, na Diretoria de Gestão da SMECEL, no período de 08 e 09 de novembro de 2018, através do preenchimento do
Requerimento de Inscrição de Chapa, ao qual deve-se anexar, de cada membro que compõe a chapa, as seguintes cópias:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

RG
CPF
Último Contracheque
Diploma de Graduação e/ou Pós-graduação
Certidão negativa da Receita federal;
Ficha ou histórico funcional, expedido pelo setor de Recursos Humanos da SMCEL ou da Prefeitura, constando registro de sanções
disciplinares e afastamento das funções nos últimos 2 (dois anos) por período superior a 30 (trinta) dias, exceto férias, licença prêmio
e licença para aprimoramento.
Declaração de disponibilidade para cumprimento do regime de trabalho de 40 (quarenta) horas.
Declaração de outro vínculo acompanhada de justificativa de compatibilidade de carga horária.
Declaração de estar ciente e de acordo com o presente Regulamento e normas pertinentes

II. A Comissão Seletiva Central validará ou não as inscrições das chapas até a data de 12 de novembro de 2018, publicando o resultado no
endereço eletrônico http://www.emidebarreiras.blogspot.com na aba ELEIÇÕES PARA GESTORES 2018 ou no site oficial da Prefeitura.
III. Nenhum candidato poderá compor mais de uma chapa, quer seja na mesma ou em Unidades Escolares diversas;
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V.

É vedada a candidatura isolada a qualquer dos cargos;

§1º. O pré-candidato cuja inscrição não for validada poderá ser substituído no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da publicação do indeferimento.

§2º. São Os seguintes os cargos a serem preenchidos:
Vice-diretor
Nr

Unidade Escolar

Diretor

40 horas

1

20 horas

ABILIO FARIAS, ESCOLA MUNICIPAL DR.

1

1

2

ADROALDO FERNANDES MORAIS, ESCOLA MUNICIPAL

1

1

3

ALBERTO AMORIM, ESCOLA MUNICIPAL

1

1

4

ALCYVANDO LIGUORI DA LUZ I, ESCOLA MUNICIPAL

1

1

5

ALCYVANDO LIGUORI DA LUZ II, ESCOLA MUNICIPAL

1

1

6

ANJO QUERUBIM, ESCOLA MUNICIPAL

1

1

7

ANTONIA MATOS DE OLIVEIRA, ESCOLA MUNICIPAL

1

1

8

ANTONIO BENTO DE FREITAS, ESCOLA MUNICIPAL

1

1

9

ANTONIO MACHADO, ESCOLA MUNICIPAL

1

1

10

CAIC - MURILIO DE AVELLAR HINGEL

1

1

1

11

CARMOSA FRANCISCA DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL

1

1

1

12

CENTRO SOCIAL VILA NOVA

1

1

13

CLEONICE LOPES, ESCOLA MUNICIPAL PROFª

1

1

14

COSTA BORGES, ESCOLA MUNICIPAL DR JOSE DA,

1

1

15

EUDILTON MIRANDA, ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR

1

1

16

EURIDES SANT'ANNA, COLEGIO MUNICIPAL

1

1

17

FRANCISCO JOAQUIM DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL

1

1

18

IAZINHA PAMPLONA, ESCOLA MUNICIPAL

1

1

19

JOAO CRISOSTOMO FIGUEIREDO, ESCOLA MUNICIPAL

1

1

20

JOAO PAULO II, CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL

1

1

21

JOAQUIM NETO, ESCOLA MUNICIPAL

1

1

22

JUAREZ DE SOUZA, ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO

1

1

23

LUIZ DE FREITAS LIMA, ESCOLA MUNICIPAL

1

1

24

LUIZ VIANA FILHO, CENTRO EDUCACIONAL

1

1

25

LUZIA GONCALVES DE SOUSA, ESCOLA MUNICIPAL

1

1

1

1
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26

MAJOR CANDIDO, ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU

1

1

27

MANOEL ROCHA FILHO, ESCOLA MINICIPAL

1

1

28

MARIA CASTRO E SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DONA

1

1

29

NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CENTRO DE EDUCACAO
INFANTIL

1

1

30

OCTAVIO MANGABEIRA FILHO, COLEGIO MUNICIPAL DE
APLICACAO

1

1

31

PADRE VIEIRA, COLEGIO MUNICIPAL

1

1

32

PALMIRA PEREIRA FARIAS, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA

1

1

33

PARQUE, ESCOLA MUNICIPAL DO

1

1

34

PAULO FREIRE, ESCOLA MUNICIPAL

1

1

35

PAULO MACHADO, CENTRO MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM

1

1

36

PRESIDENTE MEDICI, ESCOLA MUNICIPAL

1

1

37

PRINCIPIO DE SABEDORIA, ESCOLA MUNICIPAL

1

1

38

PROF. JOSE AGOSTINHO PORTO, ESCOLA MUNICIPAL

1

1

39

QUININHA MELO, ESCOLA MUNICIPAL DONA

1

1

40

RENATO GONCALVES, ESCOLA MUNICIPAL DR

1

1

41

RIACHINHO, ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO - POV

1

1

42

ROBERTO SANTOS, EE - ESCOLA PROFESSOR

1

1

43

ROSA DE SARON, CENTRO DE ENSINO

1

1

44

SAGRADO CORACAO DE JESUS, CENTRO EDUCACIONAL

1

1

45

SANTA LUZIA - RIO DE PEDRAS, ESCOLA MUNICIPAL

1

1

46

SANTA LUZIA, ESCOLA MUNICIPAL

1

1

47

SANTA RAFAELA MARIA, ESCOLA MUNICIPAL

1

1

48

SAO FRANCISCO DE ASSIS, ESCOLA MUNICIPAL

1

1

49

SAO JOSE, ESCOLA MUNICIPAL

1

1

50

TARCILO VIEIRA DE MELO, CENTRO EDUCACIONAL

1

1

51

VALDETE PIEDADE DE HOLANDA, COLEGIO MUN PROF

1

1

1

§ 3º - A existência do cargo de Vice-diretor de 20 horas está condicionada ao funcionamento noturno da Unidade Escolar, exonerando-se este Vicediretor, se eleito, no caso do não funcionamento da Unidade Escolar neste turno.
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Art. 10 - Para a organização da propaganda e publicidade observar-se-ão os seguintes critérios:
I.

II.
III.

A propaganda para o processo seletivo terá início após a publicação da homologação das chapas e será assegurada plena
liberdade de divulgação dos Planos de Gestão Escolar pelos candidatos, desde que não prejudique o normal funcionamento da
unidade escolar;
Não será permitido o uso de materiais de consumo e expediente das unidades escolares na propaganda eleitoral, podendo ser
impugnada a chapa que descumprir tal vedação;
Não será permitida a realização de shows, festas, distribuição de alimentos, camisas, brindes e similares por parte das chapas,
podendo ser impugnada a chapa que descumprir tal vedação.

Art. 11 - A votação terá início às 08:00 e encerrar-se-á às 17:00h; estendendo-se este período até as 21:00h para as Unidades Escolares que
funcionam no período noturno.
Parágrafo Único: Nas Unidades Escolares em que for homologada Chapa Única dispensa-se a votação exigindo-se, no entanto, que a chapa, sob
coordenação da Comissão Seletiva Escolar, defenda seu Plano de Gestão perante a comunidade escolar, devendo a Comissão Seletiva Escolar lavrar
ata da apresentação e encaminhá-la para homologação.
Art. 12 - Terão direito ao voto:
I.
II.
III.
IV.
V.

O servidor que atua em mais de uma unidade escolar terá direito a um voto em cada uma delas;
O pai, a mãe ou responsáveis que tiver mais de um filho na unidade escolar terão direito a um único voto – apenas um voto por
família, votando o pai não pode votar a mãe e vice-versa;
O servidor público que possui filhos na mesma instituição em que se encontra lotados, terá o direito a um único voto.
O aluno com mais de dezesseis anos; e
Os de idade inferior serão representados pelo pai ou mãe ou responsável legal.

Art. 13 - As seções de votação deverão ser instaladas em locais adequados com segurança e privacidade, com atenção ao atendimento às pessoas
com deficiência.
Art. 14 – Deverá ser instalada em cada seção de votação uma única urna para recolher os votos de cada um dos segmentos: Servidores, Pais ou
Responsáveis e Alunos.
Art. 15 – O resultado da votação será divulgado imediatamente após a conclusão dos trabalhos de apuração.
Art. 16 - Divulgados os resultados pela Comissão Seletiva Escolar, qualquer um dos membros da chapa poderá interpor recursos contra a votação
e/ou apuração, sem efeito suspensivo.
§ 1º - O recurso fundamentado deverá ser interposto por escrito e entregue à Comissão Seletiva Escolar.
§ 2º - O prazo para interposição de recurso inicia-se na ocorrência do fato e encerra-se em 24 (vinte e quatro) horas.
§ 3º - Os candidatos que se sentirem prejudicados durante o processo eleitoral poderão recorrer à Comissão Seletiva Escolar, em primeira instância e
à Comissão Seletiva Central em última instância.
§ 4º - Os recursos impetrados durante o processo eleitoral deverão ser julgados até 24 (vinte e quatro) horas após o pedido.
§ 5º - O não cumprimento do horário de votação invalida o processo eleitoral.
Art. 17 - São considerados casos de impugnação de membros que compõem as chapas:
I.
II.

Servidores públicos municipais que não atendam aos requisitos estabelecidos na a Lei nº. 767/07 e neste Regulamento;
Descumprimento das normas estabelecidas para a propaganda eleitoral.

Art. 18 - São considerados casos de impugnação da eleição:
I.
II.

Descumprimento das formalidades estabelecidas neste Regulamento;
Irregularidades na apuração dos votos.

§1º - Poderá o candidato ou fiscal credenciado, constatada a prática de irregularidade, requerer a intervenção da Comissão Seletiva Escolar para a
solução da mesma e, não sendo esta sanada, cabe à Comissão Seletiva Escolar, se julgar necessário, suspender o processo eleitoral daquele(s)
segmento(s) e comunicar o fato à Comissão Seletiva Central. Servindo, neste caso, o comunicado da Comissão Seletiva Escolar como recurso e
procedendo-se na forma do §3º.
§2º. No caso do inciso II deste artigo a impugnação incide apenas sobre o segmento cuja apuração é questionada, permanecendo os demais válidos.

8

§3º - Julgada procedente a impugnação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a decisão, haverá convocação e realização de nova eleição
referente ao(s) segmento(s) cuja votação foi anulada, mantendo-se os demais resultados.
Art. 19 - Os pedidos de impugnação deverão ser feitos por escrito, fundamentados e entregues à Comissão Seletiva Central, que deverá julgá-los
dentro de menor espaço de tempo possível, não ultrapassando 48 (quarenta e oito) horas após sua entrega.
Art. 20 - A Comissão Seletiva Escolar e a Comissão Central se extinguirão, automaticamente, ao concluir seus encargos, sem possibilidade de retornar
as suas funções após a posse dos candidatos a gestores eleitos.
Art. 21 – As Unidades Escolares não poderão suspender aulas na data de 10 de dezembro de 2018, dia letivo de realização da Eleição sob pena de
nulidade do Processo Eleitoral.
Art. 22 – O Chefe do Poder Executivo poderá nomear os eleitos e empossá-los a qualquer tempo, desde que se tenha homologado o resultado das
Eleições.
Art. 23 – Os casos omissos neste Regulamento serão analisados pela Secretaria Municipal de Educação em consonância com a Comissão Seletiva
Central.
Art. 24 – Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 07 de novembro de 2018.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

9

10

11

12

13

14

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2017.

Proc. Adm. nº 1406/2018- Pregão Presencial nº 007/2017- Contratante: MUNICIPIO DE BARREIRAS- BAHIA. Contratada: SUCESSO MONTADORA
DE ESTRUTURAS E EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA, inscrito no CNPJ 12.094.429/0001-74, com sede na Av. Tancredo Neves, nº 620, Sala 314 e 315
Edif. Mundo Plaza, Caminho das Arvores, CEP 41.820-020. OBJETO DO ADITIVO: Acréscimo de valor em um percentual de 24,77%, o que equivale a
R$ 3.199.277,00 (três milhões cento e noventa e nove mil duzentos e setenta e sete reais), sendo distribuído conforme planilha anexa ao Termo. Ass.:
08/10/2018. João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal.

15

