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O prefeito Municipal de RIO DE CONTAS, ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência
que lhe foi delegada pela Resolução CEPRAM 4159 de 23.12.2010 em consonância com a
Resolução CEPRAM 4327 de

Lei Complementar No 140 de

3lll0l20l3,

Resolução CEPRAM N" 4.579 de 0610312018 e com a

0811212011; de acordo com

a Lei estadual 10.431 de2011212006

regulamentada pelo Decreto 14.024 de 0610612012; de acordo com a Lei municipal20512016 de
2910312016; de acordo com o Decreto 14.389 de 0510412013 e tendo o que consta no processo 2022

7

2, com pÍtreceres técnico e jurídico favoráveis ao pleiteado, resolve:
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2o x licitar:

Condicionantes Ambientais são exigências feitas ao longo do processo de
licenciamento, formalizados quando da concessão da licença, voltados paru a mitigação
ou
compensação dos impactos ambientais decorrentes

de um determinado empreendimento ou
atividade (Lei20512016), e amparada pela Lei em vigor e pelo que trata este artigo,
a SEMMARH
RC estabelece como condicionantes a presente licença de operação:

I.

Realizar a doação de 50 mudas de Palmeira imperial (Roystonea Sp.) para serem
utilizadas naarbonzação dos bairros do município.

II

Continuar com o recolhimento e separação de resíduos sólidos de acordo com
a sua
tipologia.

III.

Realizar e apresentar Testes e Laudo de estanqueidade a cada 12 meses.

TI
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IV

Apresentar anualmente cronograma de treinamento (atualizaçáo) dos funcionrírios;

cópias das análises de resultados dos treinamentos; relatório técnico de
recoúecimento e avaliação de riscos ambientais; avaliação qualitativa para
veriÍicação da eficiência das medidas implantadas e, com seus resultados elaborar
plano de ação anual do PPRA;

V.

Fica proibida a queima de qualquer material na área do empreendimento ou no seu
entorno;

VI

Submeter à anrílise prévia da SEMMARH-RC alterações de qualquer natureza do
projeto apresentado para avaliação da necessidade da Licença de Alteração do
mesmo;

VII.

Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao
cumprimento das condicionantes acima citadas, sejam mantidas disponíveis à
fiscalização da SEMMA RC e aos demais órgãos do Sistema Estadual e Federal
de Administração e Recursos Ambientais;

VM

O não atendimento das medidas

supracitadas tomará o interessado passível às
vigor, bem como a anulaçãó da licença

sanções previstas na legislação ambiental em

expedida.

Art.3o Esta portaria entrarâem vigor na data de sua publicação.
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A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de RIO DE CONTAS'
pela
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que lhe foi delegado
de
março
de
29
de
205
Municipal
Lei
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AMB ENTAL, a Lisanah u o a Silva,
cPF: 033.775.465-96, para a supressão e 01 espécie orestal não ide tiÍicada,
localizada na Rua Agãnor de Lima santos, no 136, bairro sossego, Rio de contas,
Búia, media te a legislação vigente e da condicionante:
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.2o. Manter esta Autorização Ambiental, bem como cópias dos documentos
relativos aos cumprimentos das condicionantes ora estabelecidas, disponíveis à
Fiscalização Municipal e Estadual.

A

A T.3,. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
io e Contas 0810912022.

Nilo Moreira Alves
Secretário de Meio

Am

iente e Recursos Hídricos
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de RIO DE CONTAS,

exercício da competência que lhe foi delegado pela
l9ll2ll997 e a Lei Municipat 205 de 29 de março de
237
de
Resolução CONAMA
2016 que dispões sobre a Política Municipal de Meio Ambiente, com pareceres,
técnicos e jurídicos favoráveis, S LVE:

ESTADO

A

.

DA BAHIA, no

1o Conceder

I NTAL, a Soraya Santos L z pierote,
§§ n , coúecida popularmente
para a su ressão de 0

A TORIZAÇÃO I

CPF: 260031635-34,
como "Acacia" localizada na Avenida Cachoeira do Fraga, no 01, bairro Sossego, Rio
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.2o. Manter esta Autorização Ambiental, bem como cópias dos documentos
relativos aos cumprimentos das condicionantes ora estabelecidas, disponíveis à
Fiscalização Municipal e Estadual.

A .3o. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 25/2022, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022
“Dispõe sobre Regulamentação dos artigos 206, inciso VI,
212 e 214 da Constituição Federal, Lei Federal nº. 13.005,
Lei Federal nº. 14.113/20, Decreto nº. 10.656/21,Artigo 56 da
Lei nº310/2021 e Resolução nº. 01/2022, e dá outras
providências.”

CONSIDERANDO as previsões dos artigos 206, 212 e 214 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO as previsões do artigo 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO as previsões da Lei Federal 9.394/96;
CONSIDERANDO as previsões da Lei Federal nº. 14.113/20.
CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº. 13.005/2014,
CONSIDERANDO que o Plano Municipal de Educação nº 197/2015.
CONSIDERANDO o disposto nas decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF ADIn nº 606-1/PR, Representação nº 1.473/SC, ADIn nº 244-9/RJ, ADIn nº 387-9/RO,
ADIn nº 573-1/SC, ADIn nº 578-2/RS e ADIn nº 640-1/MG), sobre realização de eleições
para os cargos e funções de direção e gestão escolar;
CONSIDERANDO a Resolução nº 01/2022 da Comissão Intergovernamental de
Financiamento para a Educação Básica de Qualidade.
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 310/2021 que Dispõe sobre o Plano de Carreira e
Remuneração dos Profissionais do Magistério Público do Munícipio de Rio de Contas.
DECRETA:
Art. 1o – Estabelece, nos termos do inciso I do §1o do art. 14 da Lei no 14.113/2020,
critérios técnicos de mérito e desempenho para processo seletivo de escolha de diretor e
vice-diretor escolar de unidades ou núcleo da rede municipal de ensino do Município de Rio
de Contas.
Art. 2º - As investiduras na Função Gratificada de Diretor e Vice Diretor Escolar das
Instituições de Ensino mantidas pelo Sistema Municipal de Ensino se dará por nomeação do
Chefe do Poder Executivo, após previa submissão ao processo de qualificação e eleição do
Plano de Gestão previstos neste Decreto, para o exercício por um período de 03 (três) anos,
sendo possível a (re)eleição através da eleição democrática, ressalvadas a possibilidade de
dispensa motivada, nos termos do Art. 13 deste Decreto.
Art. 3º - O processo de qualificação para o exercício das Funções Gratificadas de Diretor e
Vice-Diretor Escolar será deflagrado por Edital a ser elaborado pela Secretaria Municipal da
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Educação e Cultura, publicado no Diário Oficial, e amplamente divulgado na página
eletrônica do Município, bem como em todas as Instituições de Ensino mantidas pelo
Sistema Municipal de Ensino.
Parágrafo Único: A forma de avaliação e pontuação com relação aos critérios do processo
de seleção de que trata este Decreto, constará do edital de que trata o caput deste artigo.
Art. 4º - O Edital conterá, no mínimo:
I – critérios, etapas e prazos do processo de qualificação;
II – cronogramadas etapas;
III – prazo para inscrição, análise e homologação dos inscritos;
IV – prazos para interposição e resposta dos recursos;
V – forma de fiscalização;
VI – disposições sobre a designação, a posse e o exercício da função;
VII – capacitação específica para oexercício da função.
Parágrafo único: Os casos omissos em relaçãoao Edital serão decididos pela Comissão de
Monitoramento e Avaliação da Gestão Democrática Escolar.
Art. 5º - Instituída por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal aComissão
de Monitoramento e Avaliação da Gestão Democrática Escolar tem por finalidade monitorar
e avaliar o processo de qualificação para o exercício das Funções Gratificadas de Diretor e
Vice-Diretor Escolar.
§ 1° - A Comissão de Monitoramento e Avaliação da Gestão Democrática Escolar será
constituída por no mínimo 5 pessoas, representantes dos seguintes segmentos:
I – Dois representantes do órgão municipal de educação, devendo um representante
pertencer a área pedagógica;
II – Um representante dos profissionais do magistério indicado pela categoria;
III – Um representante do Conselho Municipal de Educação;
IV – Um representante do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB;
§ 2o. Os representantes de que tratam os incisos I a IV deste artigo serão indicados pelas
respectivas instituições para cada processo seletivo realizado, não havendo impedimento
para que uma comissão nomeada participe de mais de um processo seletivo.
§ 3o. A comissão de que trata este artigo será presidida por um dos representantes do órgão
municipal da educação, devendo o vice-presidente e o relator da comissão serem escolhidos
entre seus pares.
Art. 6º - Poderá inscrever-se no processo de qualificação o servidor público municipal
estável, ocupante do cargo de provimentos efetivo integrante do quadro permanente de
pessoal do Magistério Público Municipal, na função de Professor, detentor de Diploma de
Curso Superior na área de Educação e especialização em nível de Pós-Graduação Latu
Sensu, concluída em Gestão Escolar, com carga horária de no mínimo 360 horas, em
Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC.
§ 1º - Os candidatos deverão, ainda se enquadrar nos seguintes critérios:
I – Ser professor efetivo, com no mínimo 5 (cinco) anos de experiência;
II – Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidades disciplinares no período de
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2 (dois) anos que antecede a data de publicação do edital do processo seletivo;
III – Estar em efetivo exercício na Rede Municipal de Ensino;
IV – Ter disponibilidade de 40 (quarenta) horas semanais de dedicação exclusiva à Unidade
de Ensino;
V – É vedado aos servidores aposentados ou aqueles que forem se aposentar em até 3 (três)
anos, contados da data prevista para posse no edital, considerando as regras de aposentadoria
da previdência social;
§ 2º - Não será permitida a inscrição do servidor para mais de uma Instituição de Ensino ou
Núcleo mantida pelo Sistema Municipal de Ensino.(será por rede ou por escola a eleição?)
retirar
Art. 7º - O processo de qualificação para o exercício das Funções Gratificadas de Diretor e
Vice-Diretor Escolar será realizado por critérios técnicos de avaliação, configurando a
gestão democrática, envolvendo os conceitos de mérito e desempenho mediante as seguintes
etapas:
I – prova escrita eliminatória, conforme critérios estabelecidos no edital;
II – prova de títulos classificatória, conforme critérios de pontuação estabelecidos no edital.
III –apresentação do Plano de Gestão dos candidatos classificados à Comissão de
Monitoramento e Avaliação da Gestão Democrática Escolar;
IV – apresentação a Comunidade Escolar do Plano de Gestão Escolar, após apreciação da
Comissão de Monitoramento e Avaliação da Gestão Democrática Escolar;
§ 1º - Aplicação de prova escrita em caráter eliminatório, deverá a ser realizada por empresa
ou profissional contratado exclusivamente para este fim;
§ 2º. A Comissão de que trata o inciso III deste artigo, será organizada pelo órgão municipal
de educação, sendo composta por profissionais da área pedagógica;
§ 3º. A apresentação que determina o inciso IV, será exclusivamente para conhecimento e
qualificação do Plano de Gestão, após indicativos da Comunidade Escolar.
Art. 8º - O Plano de Gestão Escolar deve conter a proposta dos candidatos a Diretor e ViceDiretor Escolar para as dimensões da gestão escolar da Instituição de Ensino, elaborado
segundo modelo a ser disponibilizado no Edital.
§ 1º A apresentação Plano de Gestão Escolar para a Comunidade Escolar, etapa final do
processo, conforme Art. 8, § 3º, deste Decreto, deverá ser feita pelo Diretor Escolar e ViceDiretor ou apenas pelo Diretor Escolar quando para a referida Unidade Escolar a designação
for apenas para Direção Escolar.
§ 2º É de responsabilidade exclusiva do servidor buscar os dados públicos referentes à
Instituição de Ensino para subsidiar a elaboração do Plano de Gestão.
Art. 9º - A interposição de recursos oriundos do processo de qualificação para o exercício
das Funções Gratificadas de Diretor e Vice-Diretor Escolar do Sistema Municipal de Ensino
de Rio de Contasserão interpostos perante a Comissão de Monitoramento e Avaliação da
Gestão Democrática Escolar, nos prazos e na forma previstos no Edital.
Largo do Rosário, 01 – Centro – Rio de Contas – Bahia – CEP
46.170-000 CNPJ: 14.263.859/0001-06 – e-mail: prefeiturariodecontas@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTBBMEJBQTA4NJI5RJDDRJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
9 - Ano VI - Nº 3501

Rio de Contas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
GABINETE DO PREFEITO
Art. 10º - O resultado final do processo de qualificação, após a apresentação dos Planos de
Gestão Escolar, será homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação da Gestão
Democrática Escolar por meio de ato a ser publicado pelo Secretário Municipal da Educação
e Cultura, estabelecendo-se para cada Instituição deEnsino uma lista de até 03 (três) planos
habilitados, cabendo ao Chefe do Poder Executivo, nomear o servidor eleito
democraticamente pela comunidade escolar para assumir a função gratificada de Diretor
Escolar/Vice-Diretor Escolarem cada Instituição de Ensino.
Art. 11º - A Secretaria Municipal de Educação e a Comissão de Monitoramento e
Avaliação da Gestão Democrática Escolar realizarão avaliações a qualquer tempo do
exercício da função de Diretor Escolar/Vice-Diretor,combase nos seguintes instrumentos:
I - Alinhamento com as determinações da Secretaria Municipal de Educação;
II – monitoramento da aplicação do Plano de Gestão Escolar;
III - acompanhamento do resultado em avaliações internas ou externas;
IV – registros das visitas de gestão;
V – denúncias recebidas formalmente;
VI – registros de orientações e encaminhamentos pela Secretaria Municipal de Educação;
VII - registrodefrequênciadasReuniõesAdministrativaseFormativasconvocadaspelaSecretaria
Municipal da Educação e Cultura;
VIII – monitoramento do cumprimento dos prazos e processos inerentes à Gestão Escolar;
IX - observância da assiduidade na Instituição de Ensino.
§Parágrafo único: Em caso insatisfatório da avaliação dos itens listados no Artigo 11 da
atuação de Diretor Escolar/Vice-Diretor, compete a Secretaria Municipal de Educação e a
Comissão de Monitoramento e Avaliação da Gestão Democrática Escolar tomar as devidas
providências conforme o Artigo 13 desse Decreto.
Art. 12º - Cabe ao Poder Executivo Municipal, a designação de um DiretorEscolar/ViceDiretor Interino, até que haja um novo processo, nas instituições escolares municipais onde
não houverem servidores efetivos inscritos ou habilitados para o exercício da Função
Gratificada de Diretor Escolar, na forma do Edital a ser publicado ou, ainda,nas seguintes
hipóteses:
I – vacância;
II – na criação de nova Instituição de Ensino;
III – aposentadoria.
§ 1º.A vacância se dará por pedido de exoneração, aposentadoria, falecimento ou destituição
motivada da função, assegurado o direito de defesa.
§ 2º O Diretor/a Escolar Interino designado pelo Poder Executivo, poderá exercer sua função
por um período de até 03 (três) anos.
§ 3º Após o cumprimento do período de 03 (três) anos por designação deverá ser realizada
uma nova Escolha do Plano de Gestão Escola.
Art. 13º - A destituição do Diretor e/ou Vice-Diretor Escolar poderá ocorrer, por meio de
despacho fundamentado pelo Secretário Municipal de Educação e Cultura nas seguintes
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hipóteses:
I – a pedido mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, ressalvado caso extraordinário;
II – por fechamento da unidade municipal de ensino;
III - inaptidão permanente, por motivo de saúde, para o exercício da função;
IV - aposentadoria ou morte;
V - cometimento de infrações administrativas, ato de improbidade administrativa ou crime,
apurados mediante processo de administrativo disciplinar;
VI – por Conceito Insatisfatório na Avaliação de Desempenho do Diretor e/ou Vice-Diretor,
contemplado por formulário próprio, seguido de parecer elaborado pela Comissão de
Monitoramento e Avaliação da Gestão Democrática Escolar e pela Secretaria Municipal de
Educação;
Art. 14º - A gratificação e as atribuições do diretor e vice-diretor escolar de unidade de
ensino municipal obedecerá o quanto previsto da Lei Municipal nº 310/2021 de 02 de
dezembro de 2021.
Art. 15º - Este Decreto será regulamentada no que couber pelo chefe do Poder Executivo
Municipal.
Art. 16 º - As despesas decorrentes da execução dopresente Decreto correrão à conta de
dotações orçamentárias própriasdo orçamento vigente.
Art. 17 º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Rio de Contas, Estado da Bahia,
em 12 de setembro de 2022.

Cristiano Cardoso de Azevedo
Prefeito Municipal
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