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Na última sexta-feira, no Centro Munici-
pal de Atenção à Criança e ao Adolescente –
Cemaca, aconteceu, na unidade Vila Brasil, o
tradicional batizado e a troca de cordões dos
alunos praticantes da capoeira.

O batizado de capoeira é uma festa de
integração do calouro, é sua estréia na roda
de capoeira, representando o momento em
que os praticantes recebem a sua primeira
graduação pelo grupo. Conforme a tradi-
ção, nesse dia eles deixam de ser “pagãos”.
Durante esse evento, é costume, entre os
grupos, dar um apelido ao capoeirista, bem
como o primeiro cordão, representado pela
cor verde.

“O dia do batizado é um dia de grande
importância para os capoeiristas, posto que,
nesse dia, realiza-se uma festa em que os
novos capoeiras são apresentados aos de-
mais, joga com eles e desfrutam da opor-
tunidade de até conhecerem os mestres

Batizado e troca de cordões de
capoeira movimentam Cemaca

mais antigos”, ressaltou o professor res-
ponsável pela capoeira no Cemaca, Ivanil-
do Benício de Jesus, mais conhecido por
mestrando “Gia”.

O evento, além da participação dos alu-
nos, contou com a presença dos pais, pro-
fessores, comunidade e grupos de capoeira
regionais. Para avaliar o desempenho dos alu-
nos do centro, mestres de outros estados,
como Tocantins, Piauí e Brasília, estiveram

FOTOS VIRGILIA VIEIRA

presentes no evento.
Na cerimônia, foram batizados 80 alunos.

Segundo Ivanildo, atualmente, o centro tra-
balha com um número aproximado de 90 alu-
nos na prática desse esporte. Inaugurado em
fevereiro de 2006, além da capoeira, o Ce-
maca oferece aula de violão, recicla banda,
flauta, caratê, capoeira, ballet, dança, oficina
de circo e teatro infantil.

Mais informações, ligue (77) 3611-0171

Alunos do Cemaca participam do batizado de capoeira e troca de cordão

A partir de agora o jovem capoeirista deixará
de ser “pagão”

O batizado é uma festa de integração entre
calouros e mestres
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA SEMTRAPS N.01/2008,  de 04 de novembro de 2008.

Institui o regime de horário corrido – Turnão
não a funcionar nesta SEMTRAPS, a partir
de 04 de novembro de 2008 até 31 de dezem-
bro de 2008.

O Secretário Municipal do Trabalho e Promoção Social – SE-
MTRAPS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do
Município de Barreiras/BA, resolve:

Art. 1º - Instituir o regime de horário corrido (turnão), de funcio-
namento desta Secretraria Municipal do Trabalho e Promoção Social
SEMTRAPS, das 07:30 às 13:30 horas a partir do dia 04 de novembro
até 31 de dezembro de 2008.

Art. 2º - A presente Portaria deverá ser publicada na forma previs-
ta nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e Câmara
Municipal.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RONNEY ROCHA MARTINS SUDRÉ
Secretário Municipal

PORTARIA GAB.  Nº 755, de 05 de novembro de 2008.

Nomeia Assistente Administrativa

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e aten-
dendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº
617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Assistente Admi-
nistrativa , a Srª. Vilani Pereira de Almeida, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0311727.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias,
a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara
Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao quinto dia do mês de novembro de 2008, frente ao Excelentís-
simo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma
posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a

categoria de Assistente Administrativa, homologado no Diário Ofi-
cial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008,
a Srª. Vilani Pereira de Almeida, CPF 003.180.385-79, RG
11.635.575-10 SSP/BA, filha Joaquim Gomes de Almeida e Maria
Pereira de Almeida, oportunidade em que foi cientificada das suas
atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, aten-
dendo aos princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo.
Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua De-
claração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Le-
gais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente
termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 05 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Vilani Pereira de Almeida
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 756, de 05 de novembro de 2008.

Nomeia Assistente Administrativo

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e aten-
dendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº
617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Assistente Admi-
nistrativo, o Sr. Napoleão Bonaparte dos Santos Araújo, aprova-
do no concurso público sob a inscrição 0304162.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias,
a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara
Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao quinto dia do mês de novembro de 2008, frente ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma
posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Assistente Administrativo, homologado no Diário Ofi-
cial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008,
o Sr. Napoleão Bonaparte dos Santos Araújo, CPF 000.799.371-
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44, RG 12.027.072-20 SSP/BA filho de Napoleão Alves de Araújo e
Ana dos Santos Araújo, oportunidade em que foi cientificado das suas
atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, aten-
dendo aos princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo.
Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua De-
claração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Le-
gais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente
termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 05 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Napoleão Bonaparte dos Santos Araújo
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 757, de 05 de novembro de 2008.

Nomeia para Coordenadora Geral

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com a Lei
675/2005, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH3,
de Coordenadora Geral, a Pedagoga Srª. Iara Xavier dos San-
tos, lotada na Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer .

Art. 2º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao quinto dia do mês de novembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de Coordenadora
Geral Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
símbolo NH3, a Srª. Iara Xavier dos Santos, CPF 605.499.985-
00, RG 1.577.499 SSP/DF, filha de Didier dos Santos e Ledice Xavier
dos Santos, oportunidade em que foi cientificada das suas atribui-
ções, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao refe-
rido cargo, assumindo o compromisso de bem exerce-lo, atendendo
aos princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo  as normas existentes e as que vierem  a ser criadas
pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo
Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo,
a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impe-
dimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi
lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal,

Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemu-
nhas.

Barreiras/BA, 05 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Iara Xavier dos Santos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 758, de 06 de novembro de 2008.

Nomeia Assistente Administrativa

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e aten-
dendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº
617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Assistente Admi-
nistrativa, a Srª. Maria das Graças Alencar Viana, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0303117.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias,
a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara
Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao sexto dia do mês de novembro de 2008, frente ao Excelentís-
simo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma
posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Assistente Administrativa, homologado no Diário Ofi-
cial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008,
a Srª. Maria das Graças Alencar Viana, CPF 013.438.265-00, RG
12.641.611-74 SSP/BA, filha Cassimiro Francisco Viana Filho e Glaucia
Alencar Viana, oportunidade em que foi cientificada das suas atribui-
ções, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido
cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos
princípios norteadores da administração pública, bem como obede-
cendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos pode-
res competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Pre-
feito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração
de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou
Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que
vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela
empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 06 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria das Graças Alencar Viana
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 760, de 06 de novembro de 2008.

Nomeia Assistente Administrativa

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Assistente Administrati-
va, a Srª. Ilka Mely de Souza da Silva, aprovada no concurso público sob
a inscrição 0313841.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias, a
partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos
Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e deverá ser
afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao sexto dia do mês de novembro de 2008, frente ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma posse
no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a categoria de
Assistente Administrativa, homologado no Diário Oficial do Município
de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Ilka Mely de Souza
da Silva, CPF 004.109.285-69, RG 08.733.841-64 SSP/BA, filha Alvino Alves
da Silva e Antonia Aparecida José de Souza, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilida-
des inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-
lo, atendendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como obedecendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas
pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo.
Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declara-
ção de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou
Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empos-
sada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 06 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ilka Mely de Souza da Silva
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 775, de 10 de novembro de 2008.

“Nomeia Comissão seletiva Central, conforme o dis-
posto no Decreto 048/2008 de 05 de novembro de
2008”

O Prefeito Municipal de Barreiras - BA, no uso de suas atribuições
legais, considerando o disposto no Decreto 048/2008 e a necessidade de
composição da Comissão Seletiva Central,

RESOLVE:
Art. 1º- Designar as pessoas abaixo relacionadas, para comporem a CO-

MISSÃO SELETIVA CENTRAL, com os seus respectivos representantes:
- Representante do Conselho Municipal de Educação:
· Zélia da Silva Barbosa  - Titular
· Fábio Andrade Nunes – Titular
· Marta Maria Silva de Faria Wanderley - Suplente.
- Representante da Secretária Municipal de Educação:
· Maria Anália Macêdo de Miranda - Titular
· Iara Xavier dos Santos - Titular
· Valdinéia Marques de Souza - Suplente
- Representante da APLB Sindicato
· Jacira Wanderley Gomes - Titular
· Vanuzia de Oliveira  - Titular
· Neriane Wanderley Gomes - Suplente
Art.2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposi-

ções em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 761, de 06 de novembro de 2008.

Nomeia Assistente Administrativa

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Assistente Administrati-
va, a Srª. Luciana do Nascimento Costa, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0301579.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias, a
partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos
Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e deverá ser
afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao sexto dia do mês de novembro de 2008, frente ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma posse
no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a categoria de
Assistente Administrativa, homologado no Diário Oficial do Município
de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Luciana do Nasci-
mento Costa, CPF 192.678.188-05, RG 20.067.092-X SSP/SP, filha João Bar-
ros Costa e Josefa Lucia do Nascimento, oportunidade em que foi cientifi-
cada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades
inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo,
atendendo aos princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Pre-
feito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de
Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado
pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por
duas testemunhas.

Barreiras/BA, 06 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Luciana do Nascimento Costa
Empossada
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DECRETO Nº 048, de 05 de Novembro de 2008.

“Cria Regras inerentes a eleição de servidores para
o exercício do cargo de DIREÇÃO DAS ESCO-
LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  e dá
outras providências”.

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso de suas atribuições
que lhe conferem os Arts. 70 e 71 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mes-
ma Lei, e considerando o que dispõe o Art. 30 da Constituição Fede-
ral,

Considerando a necessidade de coordenar o processo de eleição
e designação de servidores para o exercício do cargo de direção das
escolas da rede municipal de ensino, RESOLVE:

Art. 1º - Deverá ser constituída uma Comissão Seletiva Central,
organizada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer, que encaminhará ao chefe do poder executivo os nomes de 2
representantes da secretaria de Educação, 2 representantes da APLB e
2 representantes do Conselho Municipal de Educação para composi-
ção e nomeação por portaria da referida comissão.

§ 1º - A critério da Secretaria Municipal de Educação, poderão ser
constituídos suplentes para cada membro titular, incumbidos de subs-
tituir e/ou auxiliar a Comissão na condução dos trabalhos eleitorais.

§ 2º - O presidente da Comissão Eleitoral será eleito entre seus
membros.

Art. 2º - A comissão Seletiva Central terá as seguintes competên-
cias:

I – promover e coordenar o processo eleitoral, iniciando-se pela
divulgação e inscrição dos candidatos;

II – efetivar e homologar as inscrições por chapa, observando os
requisitos estabelecidos na Lei Municipal nº 767/07;

III – afixar em local público, a relação nominal dos candidatos que
compõem as chapas homologadas;

IV – analisar os pedidos de substituição de candidatos decorrentes
de renúncia, falecimento ou impugnação, em conformidade com a
legislação vigente;

V – solicitar das Unidades Escolares o cadastramento de todos os
segmentos de votante, até 15 (quinze) dias antes da eleição;

VI – as eleições serão realizadas no âmbito e horário de funciona-
mento da instituição escolar, perante uma única mesa receptora;

VII – promover campanhas de sensibilização da comunidade es-
colar para a participação por meio do voto e sobre a importância da
referida eleição;

VIII – credenciar até 02 (dois) fiscais indicados pelos candidatos,
se houver;

IX – providenciar o material necessário à realização do pleito;
X – expedir e divulgar junto à comunidade escolar e nos meios de

comunicação as instruções necessárias à operacionalização do pro-
cesso eleitoral;

XI – estabelecer em conjunto com as chapas o cronograma das
atividades de propaganda referente ao processo seletivo interno no
âmbito de cada unidade escolar;

XII – coordenar e acompanhar sistematicamente a divulgação do
Plano de Gestão Escolar de cada chapa;

XIIV – rubricar as cédulas de votação;
XIV – proceder à apuração dos votos logo após o encerramento

da votação;
XV – encaminhar à Secretaria Municipal de Educação, após o en-

cerramento das eleições, as atas e listas dos eleitores para as provi-
dências subseqüentes: homologação do resultado final, publicação do
resultado final e nomeação do diretor na data estabelecida.

§ 1º - havendo solicitação por parte da comunidade escolar ou
pelos candidatos, caberá à Comissão organizar debates, a serem rea-

lizados até dois dias úteis antes da eleição, assegurando-se aos candi-
datos inscritos igualdade de condições.

§ 2º - os problemas surgidos no decorrer da votação serão resolvi-
dos pela Comissão Eleitoral, que os apreciará quando da apuração,
cabendo desta apreciação dos recursos.

X – processar e julgar as impugnações e reclamações relativas às
matérias de sua competência;

XI – Nomear e coordenar as Comissões Seletivas Escolares.
Art. 3º - Compete à Comissão Seletiva Escolar:
I - organizar e acompanhar o processo seletivo, a partir da inscri-

ção das chapas até a apuração e divulgação dos atos e resultados,
garantindo a sua publicação;

II – resolver as impugnações e demais incidentes verificados du-
rante 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;

III – encaminhar à Comissão Seletiva Central, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas após o término do processo seletivo, o resulta-
do da apuração, acompanhado da respectiva ata;

Art. 4º - Compete à Secretaria Municipal de Educação:
I - divulgar o calendário e os procedimentos do processo seletivo

para todas as Comissões Seletivas Escolares;
II - convocar as Comissões Seletivas Escolares para a instalação

dos seus trabalhos;
III - sistematizar as inscrições encaminhadas pelas Comissões Se-

letivas Escolares;
IV - prestar orientações e esclarecimentos aos membros das Co-

missões Seletivas Escolares para desenvolvimento do processo seleti-
vo, inclusive as que ocorram durante a votação e apuração;

V - expedir instruções normativas acerca da pertinência e limites
da propaganda referente ao processo seletivo nas unidades escolares;

VI - encaminhar e distribuir o material necessário à votação para
as Comissões Seletivas Escolares;

VII - fiscalizar o processo seletivo realizado pelas Comissões Se-
letivas Escolares e encaminhar o resultado das eleições à Comissão
Seletiva Central.

Art. 5º - Competências da Mesa Receptora:
I - estabelecer o número e o local das mesas receptoras, designan-

do 01 (um) presidente, 01 (um) secretário e 01 mesário, publicado
com 5 (cinco) dias de antecedência da data da eleição;

II – não poderão integrar a Mesa Receptora, qualquer dos candi-
datos, seus familiares, fiscais e membros da direção em exercício;

III – o presidente da mesa deve estar presente ao ato da abertura e
de encerramento da eleição, salvo força maior, comunicando o impe-
dimento aos mesários e secretários pelo menos 24 (vinte e quatro)
horas antes da abertura dos trabalhos, ou imediatamente, se o impedi-
mento se der dentro desse prazo ou no curso da eleição;

IV – não comparecendo o presidente até às sete horas e trinta
minutos, assumirá a presidência o mesário e, na sua falta ou impedi-
mento, o secretário;

V – poderá o presidente ou membro da mesa que assumir a presi-
dência, nomear, dentre os eleitores presentes, os que forem necessá-
rios para completar a mesa;

VI – organizar os trabalhos de votação, com base n a relação dos
eleitores de cada segmento em ordem alfabética;

VII – zelar pela ordem e regularidade do processo de votação;
VIII – lavrar a ata de votação, anotando fielmente todas as ocor-

rências;
IX - Anotar o não comparecimento do eleitor no verso da folha

individual de votação;
X – lavrar a ata da eleição;
XI – autorizar o voto em separado a ser depositado em envelope

especial, em caso de dúvida sobre a identificação do eleitor na ausên-
cia do nome do leitor na lista de votação;

XII – cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas em
instruções.
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Art. 6º - As inscrições dos candidatos deverão seguir os seguintes
critérios:

I - as inscrições para os candidatos aos cargos de Diretor e Vice-
Diretor serão realizadas exclusivamente na sala do Conselho Munici-
pal de Educação, nos dias 12,13 e 14 de novembro de 2008;

II - as inscrições dos candidatos serão organizadas em chapas,
compostas por um candidato ao cargo de Diretor e por candidatos ao
cargo de Vice-Diretor e homologadas em 18.11.2008, conforme a
legislação específica vigente em observância a Lei Municipal nº 767/
07;

III - para concorrer ao Pleito, os candidatos deverão formalizar os
Pedidos de Inscrições das Candidaturas por meio de requerimento,
comprovante de escolaridade, acompanhado do Curriculum vitae,
devendo conter os seguintes elementos:

a – nome completo do requerente;
b – cargo ocupado;
c – número de matrícula e data de ingresso na rede municipal de

ensino;
d – número do Registro Geral da Identidade e nome do órgão

Expedidor;
e – endereço residencial e telefone;
f – local, data e assinatura do requerente.
IV - junto ao pedido de inscrição da candidatura, os candidatos

firmarão DECLARAÇÃO de estarem cientes e de acordo com as pre-
sentes normas;

V – cópia do contracheque;
VI – Declaração comprovando que possui 2 (dois) anos lotado na

Unidade Escolar;
VII - os candidatos deverão apresentar declaração de disponibili-

dade 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;

VIII - não havendo recurso no prazo de quarenta e oito horas após
a publicação, a relação dos candidatos será homologada;

IX - nenhum candidato poderá compor chapa, simultaneamente,
em duas ou mais unidades escolares;

X - é vedada a candidatura isolada ao cargo de Vice-Diretor;
XI - não participarão da referida eleição as Unidades Escolares

conveniadas, cuja direção seja de responsabilidade do convenente;
XII – é vedada a candidatura ao cargo aos profissionais contratados.
Art. 7º – Para a organização da propaganda e publicidade obser-

var-se-á os critérios definidos na Lei Municipal nº 767/07:
I – a propaganda para o processo seletivo terá início após a publi-

cação 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;

II – não será permitido o uso de materiais de consumo e expedien-
tes das unidades escolares na propaganda eleitoral;

III – não será permitida a realização de shows, festas, distribuição
de alimentos, camisas, brindes e similares por parte das chapas, po-
dendo ser impugnada a chapa que descumprir este inciso;

Art. 8º - A votação do Processo Seletivo Interno se realizará por
meio de voto direto, secreto e facultativo.

Art. 9º – A votação terá início às 08:00 h e encerrar-se-á às 20:00
h para todas as unidades escolares.

Art. 10 - O servidor que atua em mais de uma unidade escolar terá
direito a votar em cada uma delas.

Art. 11 - As seções de votação deverão ser instaladas em locais
adequados com segurança e privacidade, com atenção ao atendimen-
to às pessoas com necessidades especiais.

Art. 12 - Deverão ser instaladas em cada seção de votação uma
única urna para recolher os votos, conforme a cor e segmento esta-
belecidos.

Art. 13 - O resultado da votação será divulgado imediatamente
após conclusão dos trabalhos de apuração;

Art. 14 - Divulgados os resultados pela Comissão Seletiva Esco-

lar, 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 no momento
da divulgação oficial do resultado do pleito e termina até as 18 (dezoi-
to) horas do dia útil seguinte.

§ 3º - os candidatos que se sentirem prejudicados durante o pro-
cesso eleitoral poderão recorrer à Comissão Seletiva Escolar, em pri-
meira instância, e a Comissão Seletiva Central, em última instância,
observando o disposto no parágrafo único deste artigo.

§ 4º - Os recursos impetrados durante o processo eleitoral deve-
rão ser julgados até 24 (vinte e quatro) horas após o pedido.

Art. 15 - Serão considerados casos de impugnação de membros
que compõem as chapas:

I – servidores públicos municipais que não atendam as normas
estabelecidas em conformidade com a Lei Municipal nº 767/07;

II – quando no período da propaganda eleitoral, membros de cha-
pa que não respeitarem as normas estabelecidas;

III – os casos omissos neste Regulamento e no Decreto Municipal
nº 046, de 24 de Outubro de 2008, serão analisados, julgados e defini-
dos pela Comissão Seletiva Escolar, lavrando-os em Ata e encami-
nhando-os à Comissão Seletiva Central.

Art. 16 - As impugnações de que trata o “caput” deste artigo ocor-
rerão:

I – quando houver descumprimento do Estatuto do Magistério
Público Municipal;

II - aberta a urna e constatada a incoincidência, para mais ou para
menos, entre o número de cédulas e de votantes de um dos segmen-
tos, ocorrerá a nulidade dos votos do referido segmento;

§ 1º – no prazo de quarenta e oito horas após a apuração, haverá
convocação e realização de nova eleição referente ao(s) segmento(s)
cuja votação foi anulada, mantendo-se os demais procedimentos per-
tinentes e constantes desta Resolução;

§ 2º – poderá o candidato ou fiscal credenciado solicitar a impug-
nação da votação no momento da prática de um delito à Comissão
Eleitoral.

Art. 17 - Os pedidos de impugnação deverão ser feitos por escri-
to, fundamentados e entregues à Comissão Seletiva Central, que de-
verá julgá-los dentro de menor espaço de tempo possível, não ultra-
passando 48 (quarenta e oito) horas após sua entrega.

Art. 18 - Quando, por qualquer motivo, ocorrer à necessidade de
substituição do(s) membro(s) que compõem a chapa, a Comissão
Seletiva Escolar deverá analisar a solicitação encaminhada pela pró-
pria chapa inscrita, emitir parecer e registrar o ocorrido em ata, enca-
minhando para a Comissão Seletiva Central, no prazo máximo de 05
(cinco) dias antes da propaganda eleitoral. São casos de substituição:

I - quando por doença ou falecimento de algum membro que com-
põe a chapa;

II - quando for identificado que um ou mais dos membros que
compõem a chapa não atendam as exigências estabelecidas na Lei
Municipal nº 767/07;

III - outros casos omissos neste Regulamento e no Decreto Muni-
cipal nº 046, de 24 de Outubro de 2008, serão analisados, julgados e
definidos pela Comissão Seletiva Escolar, encaminhando os à Comis-
são Seletiva Central.

Art. 19 - A posse dos eleitos ocorrerá em data única a ser fixada
pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 20 - A Comissão Eleitoral se extinguirá, automaticamente, ao
concluir seus encargos.

Art. 21 - O Presente Decreto entra em vigor na data de sua assi-
natura.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras


