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Itapitanga

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
“Governo de Novos Caminhos”
DECRETO Nº 1.952 DE 29 DE JULHODE 2019.
Organiza a composição do Conselho Municipal de
Educação, do Conselho Municipal do FUNDEB, do
Conselho Municipal da Alimentação Escolar, do
Conselho Municipal da Cultura, da COPEA e dos
demais Órgãos representativos vinculados à
Secretaria Municipal de Educação de Itapitanga-Ba.
A Secretária Municipal de Educação de Itapitanga, Estado Federado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, e de acordo com a legislação em vigência,
CONSIDERANDO:
Que os conselhos têm a função de fortalecer a participação de setores organizados da sociedade
na tomada de decisão no âmbito da educação de Itapitanga-Ba e que os interesses destes setores,
por algum motivo, em algum momento podem se chocar quando representados simultaneamente
por um mesmo membro, tornando-o inevitavelmente parcial na tomada de decisão;
CONSIDERANDO:
A importância de oportunizar ao maior número de colaboradores a participação na construção
de idéias e opiniões dirigidas ao contexto educacional, sem qualquer tendência ao
corporativismo ou suspeição, atendendo assim ao princípio constitucional da isonomia. Além de
acatar o entendimento da UNCME quando da participação de representantes político-partidário,
utilizado aqui de forma acessória e subsidiária.
DECRETA:
Art. 1° - A composição de todos os conselhos e órgãos representativos da sociedade
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, levará em consideração a existência de vínculo
do candidato a outro órgão, não sendo permitido cumular representação a mais de um
seguimento organizado.
§1º - Todos aqueles membros de conselho que estão vinculados a mais de um seguimento,
deverão optar por apenas um, renunciando à representação dos demais, possibilitando ao seu
suplente a assunção ao posto de titular da vaga surgida.
§2º - Ficam impedidos de assumir mandatos simultâneos em órgãos representativos, objeto
desta Portaria, o cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro
grau, inclusive.
Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, e tem efeito retroativo
à ultima composição de cada um dos órgãos mencionados/relacionados à Secretaria Municipal
de Educação do município de Itapitanga-Ba.
Gabinete do Prefeito Municipal de Itapitanga, Estado da Bahia, em 29 de julho
de 2019.
José Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
“Governo de Novos Caminhos”
DECRETO Nº 1.953 DE 29 DE JULHODE 2019.

Condiciona a efetivação de carga
horária suplementar à existência
de vaga real no quadro da
Secretaria
Municipal
de
Educação de Itapitanga-Ba.

A Secretária Municipal de Educação de Itapitanga, Estado Federado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a legislação em vigência,
CONSIDERANDO:
Que a ampliação de carga horária ao servidor público de Itapitanga-Ba só justifica-se
mediante uma real necessidade, cumulada com a existência de vaga real;
CONSIDERANDO:
A inexistência, DESDE 2017, de situação de fato prevista na Lei 373/2010 em seu art.
43§1º.
CONSIDERANDO:
A obrigação de atender aos princípios norteadores da administração pública.
DECRETA:
Art. 1° -O servidor público vinculado à secretaria municipal de Educação não poderá
pleitear alteração da carga horária para 40h sem a prévia comprovação da existência de
vaga real, emitida pela secretaria competente.

Parágrafo Único - Todos os profissionais que iniciaram a desdobra no ano de 2017
estão alcançados pelos termos desta Portaria.
Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, e tem efeito retroativo a
janeiro de 2017.
Gabinete do Prefeito Municipal de Itapitanga, Estado da Bahia, em 29 de julho
de 2019.

José Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito
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Itapitanga

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
“Governo de Novos Caminhos”
DECRETO Nº 1.954 DE 29 DE JULHO DE 2019.

Estabelece critérios para a
concessão de licença prêmio a
servidores
vinculados
à
Secretaria
Municipal
de
Educação de Itapitanga-Ba.

A Secretária Municipal de Educação de Itapitanga, Estado Federado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a legislação em vigência,
CONSIDERANDO:
O princípios e ideais norteadores da educação, sobretudo os constantes no art.5º da LEI
MUNICIPAL Nº. 373/2010;
CONSIDERANDO:
O grande número de requerimentos de licença prêmio apresentados à Secretaria de
Educação de Itapitanga-Ba;
CONSIDERANDO:
A obrigação de atender aos princípios norteadores da administração pública, em
destaque o da eficiência, comprometido com o desfalque no quadro de profissionais,
agredindo assim a dignidade do discente.
DECRETA:
Art. 1° -O servidor público vinculado à Secretaria Municipal de Educação não poderá
pleitear a concessão de licença prêmio senão por comprovada impossibilidade física
laborativa do servidor.
Parágrafo Único–A resolução prevista no caput deste artigo suspende, desde a data de
início dos efeitos desta Portaria, concessões de novas licenças prêmio.
Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, e tem efeito retroativo a
08 de julho 2019.
Gabinete do Prefeito Municipal de Itapitanga, Estado da Bahia, em 29 de julho
de 2019.
José Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito
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