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Guaratinga

Atas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Nº 006/2022.
PARTES: Município de Guaratinga/BA e a CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI
CNPJ: 01.014.726/0001-46.
OBJETO DA ATA: Registrar preços para eventual e futura aquisição de material
expediente e armarinho, para atendimento das necessidades das secretarias
municipais.
DATA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 12/09/2022 a 12/09/2023.
VALOR POR LOTE:
LOTE I: R$ 250.000,00 (Duzenetos e cinquenta mil reais).
LOTE II: R$ 239.732,40 (Duzentos e trinta e nove mil, Setecentos e trinta e dois reais
e Quarenta centavos).
Valor total Global: R$ 489.732,40 (Quatrocentos e Oitenta e nove mil, Setecentos e
trinta e dois reais e Quarenta centavos).

Certifico que o presente extrato fora publicado no Quadro de Aviso da Prefeitura
Municipal, no prazo legal.
Guaratinga/BA, 12 de setembro de 2022.

Geisielly de Jesus Ribeiro
Decreto Municipal Nº 518/2022
Comissão Permanente de Licitação
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Guaratinga

Decretos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº. 601, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022.
NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL DE
ELABORAÇÃO
DOS
REQUISITOS
COMPLEMENTARES PARA A SELEÇÃO
DEMOCRÁTICA DE PROFISSIONAIS DO
MAGISTÉRIO PARA O EXERCÍCIO DAS
FUNÇÕES GRATIFICADAS DE DIRETOR
E VICE-DIRETOR ESCOLAR MEDIANTE
CRITÉRIOS TÉCNICOS DE MÉRITO E
DESEMPENHO,
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE GUARATINGA, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e nos termos
da Lei Municipal nº 583/2011, de 09 de junho de 2011 e demais legislações
pertinentes, e,
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar condições para a efetivação da gestão
democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à
consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas municipal,
atendendo assim a Meta 19 do Plano Municipal de Educação – PME, aprovada pela
Lei Municipal nº 657, de 22 de junho de 2015.

CONSIDERANDO a necessidade de atender as condicionalidades referidas no inciso
I, §1º do Art. 14 da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, contemplando o
“provimento do cargo ou função de gestor escolar de acordo com critérios técnicos de
mérito e desempenho ou a partir de escolha realizada com a participação da
comunidade escolar dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de
mérito e desempenho”.
CONSIDERANDO ainda que a complementação da União se dará na modalidade de
complementação-VAAR (Valor Aluno Ano Rendimento) para com os municípios que
cumprirem as condicionalidades de melhoria da gestão, alcançarem evolução de
indicadores a serem definidos, de atendimento e de melhoria da aprendizagem com
redução das desigualdades, nos termos do sistema nacional de avaliação da
educação básica, conforme consta no art. 5º da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de
2020.
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Guaratinga

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
GABINETE DA PREFEITA
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de criar requisitos complementares de
mérito e desempenho para a seleção de profissionais do magistério à serem
nomeados nas funções gratificadas de Diretor e Vice-diretor, de forma democrática.
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a Comissão Especial de elaboração dos requisitos
complementares para a seleção democrática de profissionais do magistério à serem
nomeados para o exercício das funções gratificadas de Diretor e Vice-diretor escolar,
mediante critérios técnicos de mérito e desempenho.
Parágrafo único. A Comissão Especial, criada por este Decreto, exercerá suas
atribuições de forma democrática e participativa, podendo inclusive, realizar consultas
públicas a fim de colher sugestões de critérios técnicos de mérito e desempenho, e
de procedimentos para a realização da seleção de candidatos às funções gratificadas
de Diretor e Vice-diretor escolar.
Art. 2º A Comissão Especial deverá, no prazo máximo de 60(sessenta) dias:
I - elaborar o seu Plano de Ação;
II – realizar consultas públicas;
III – elaborar a minuta de Decreto Executivo contendo os requisitos necessários para
a seleção democrática de profissionais do magistério à serem nomeados para o
exercício das funções gratificadas de Diretor e Vice-diretor escolar, mediante critérios
técnicos de mérito e desempenho;
IV – elaborar relatório final de suas atividades, com breve resumos de suas ações,
contendo em seus anexos os mais variados documentos comprobatórios, como: fotos,
listas de presença, vídeos, etc.
Parágrafo único. Na elaboração da minuta do Decreto Executivo, a Comissão
Especial levará em consideração, os requisitos previstos nos arts. 9º e 10 da Lei
Municipal nº 583, de 09 de junho de 2011 – Plano de Carreira e Remuneração dos
Profissionais do Magistério Público Municipal de Guaratinga-BA.
Art. 3º. Ficam nomeados os seguintes membros para compor a Comissão Especial
para elaboração de requisitos complementares para a seleção democrática de
profissionais do magistério à serem nomeados para o exercício das funções
gratificadas de Diretor e Vice-diretor escolar, mediante critérios técnicos de mérito e
desempenho:
I – THÁRSIO ROBERTO RAMOS DA SILVA
II – ABRAÃO ROCHA CHAVES
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
GABINETE DA PREFEITA
III – LUCICLÉIA SOUZA DOS SANTOS
§1º. A Comissão Especial será coordenada pelo Secretário Municipal de Educação,
ou por pessoa por ele designada por meio de Portaria, que lhe prestará a assistência
técnica necessária para a execução de suas atividades.
§2º. Os servidores públicos que comporem à Comissão Especial, terão suas faltas
justificadas mediante apresentação de Declaração de Comparecimento, expedida
pela Secretaria Municipal de Educação, quando o exercício de suas atividades
coincidirem com os seus horários de trabalho.
§3. Após 10 (dez) dias da realização das atividades previstas nos incisos II à IV do
art. 2º deste Decreto, a Comissão Especial encerrará suas atividades, sendo estas
reconhecidas como de relevante serviço social, devendo a Secretaria Municipal de
Educação expedir Certificado aos participantes.
Art. 4º. As despesas decorrentes da execução das ações da Comissão Especial
correrão por conta de dotações próprias do Orçamento municipal vigente.
Art. 5º Revoga-se as disposições em contrário.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de Guaratinga/BA, em 14 de setembro de 2022.

MARLENE DANTAS MARTINS
Prefeita Municipal
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