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PORTARIA Nº 181, DE 5 DE AGOSTO DE 2022.

“Dispõe sobre a instauração de comissão para avaliar
o enquadramento dos professores da Rede Municipal
de Educação do Município de Quijingue, que exercem
suas atividades em regime suplementar, por longo
lapso temporal, e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIJINGUE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e a Lei
Municipal nº 001/2017, pela Lei Municipal n. 22, de 23 de dezembro de 2009
(estruturação do plano de cargo e carreira da rede pública municipal de ensino
de Quijingue), a Constituição Federal e demais dispositivos legais em vigor, e
Considerando a necessidade de publicar o enquadramento de Professores desta
Rede Municipal de Ensino;
Considerando, que para tal enquadramento se faz necessária a devida avaliação,
para apurar os requisitos para a concessão;
Considerando, que os requisitos são aqueles entabulados na lei municipal, que
diz respeito a regularidade e a perenidade do regime suplementar de aulas em
efetiva docência;
Considerando, ainda, o que reza o artigo 43, da Lei Municipal nº 022/2009, de 23
de dezembro de 2009, in verbis:
“os profissionais do Magistério da Rede Pública
Municipal de Ensino que exercem atividades de
docência e suporte pedagógico direto à docência,
submeter-se-ão as Jornadas de Jornada de Trabalho, a
seguir: I – Jornada mínima semanal de 20 (vinte) horas;
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II – Jornada parcial semanal de 25 (vinte e cinco) horas;
III – Jornada máxima semana de 40 (horas)”;
Considerando, também o pressuposto do artigo 44, da Lei Municipal nº 022/2009,
de 23 de dezembro de 2009, in verbis:
“o aumento ou a redução da carga horária professor
para os limites máximo e mínimo levará em conta
reciprocamente o interesse da Secretaria de Educação e
opção do professor".

RESOLVE:

Art. 1º. Os servidores municipais que atuam na função de professores no âmbito
do município de Quijingue serão avaliados pela comissão a fim de verificar dentro
dos parâmetros legais, a possibilidade de deferimento do enquadramento, nos
termos da norma de regência, conforme requerimento individual a ser
protocolizado por cada servidor interessado;
Parágrafo único. O requerimento do servidor (a) deverá ser conferido pela
Secretaria de Educação e remetido à Comissão para analise e verificação dos
requisitos e possível deferimento do pedido;
Art. 2º. A decisão da comissão será remetida à Procuradoria do Município para
parecer opinativo, não vinculante, e remetido ao Prefeito Municipal para decisão
terminativa;
Art. 3º. O RESULTADO PARCIAL DE ENQUADRAMENTO E INDEFERIMENTO DE
ENQUADRAMENTO será publicado no diário oficial do município, em relação
anexa e será passível de Recurso, que deve ser interposto pelo interessado no
prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação;
Parágrafo 1º. O resultado do enquadramento ou indeferimento também será
publicado em todas as unidades educacionais da rede municipal de ensino;
Parágrafo 2º. Os interessados em recorrer da publicação da decisão deverão fazer
dentro prazo constate deste Artigo e encaminhar à Comissão, contestação
expressa, acompanhada das provas que desejar apresentar.
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Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogam-se às
disposições em contrário.
Art. 5º. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Quijingue - BA.
Em 5 de agosto de 2022.

WELIGTON CAVALCANTE DE GÓIS
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 182, DE 5 DE AGOSTO DE 2022.

“Dispõe sobre a nomeação de integrantes da
comissão de avaliação de enquadramento, de que
trata a Portaria n. 181, de 05 de agosto de 2022, e dá
outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIJINGUE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e a Lei
Municipal nº 001/2017, pela Lei Municipal n. 22, de 23 de dezembro de 2009
(estruturação do plano de cargo e carreira da rede pública municipal de ensino
de Quijingue), a Constituição Federal e demais dispositivos legais em vigor, e
Considerando a normativa da Portaria, 181, de 05 de agosto de 2022;
RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os integrantes da comissão de avaliação, de que trata a Portaria
n. 181, de 05 de agosto de 2022, que será composta dos seguintes servidores:
a) Ailton de Santana;
b) Aracely Rocha Reis;
c) Maria Marta do Nascimento.

Parágrafo único. Os integrantes da comissão de avaliação são todos servidores
efetivos dos quadros da municipalidade de Quijingue-Ba;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogam-se às
disposições em contrário.
Art. 3º. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Quijingue - BA.
Em 5 de agosto de 2022.

WELIGTON CAVALCANTE DE GÓIS
Prefeito Municipal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CNPJ: 13.698.782/0001-26
Praça Hermógenes José da Silva, S/N Centro- Tel.: (075)3387-2196/2317.
CEP: 48.830-000- Quijingue-Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTE0MJIXNKM5OTFFMZMZNK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

