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ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
DECRETO (Nº 2152/2008)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNiClPAL DE SlMÓES FILHO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 21 52/08

Homologa

o

Regimento

do Conselho

Municipal de Educação — CME.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÓES FiLHO,
Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições, tendo em vista o artigo
”371 da Lei Orgânica do
Município e com nova redação dada pela Lei nº 726/0
6;
RESOLVE:
Art. 1º Homologar o Regimento do Conselho
Municipal de Educação —
CME, na integ

ra anexo a este Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 17 de novembro de
2008.
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DECRETO (Nº 582/2019)
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DECRETO (Nº 583/2019)
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ÓRGÃO/SETOR: SEFAZ - SECRETARIA DE FAZENDA
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
DECRETO FINANCEIRO (Nº 30/2019)

.

_

ESTADO DA BAHIA

ª

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

')

AGOSTO/2019

DECRETO FINANCEIRO 30/2019
Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de
2.500.000,00 (DOIS MILHOES E QUINHENTOS MIL
REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Mummpai de SIMOES FILHO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições iegais, constitumonais e de acordo com o que The
confere a Lei Nª1094/2018,

DECRETA
Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:
1301
1027
44905100 - 4190000

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REQUALIFICAÇAO DE VIAS E LOGADOUROS PÚBLICOS
Obras e Instalações

2155 000,00
Soma da Ação:

1030
44905100 - 4190000

2.155.000,00

REQUALIFICAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM
Obras e Instalações

345 000,00
Soma da Ação:

345.000,00

Soma da Unidade:

2.500.000,00

Total Geral:

2.500.000,00

Art. 2“ - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1“, utilizar-se-ão os recursos provenientes da Operação de Crédito, de acordo com o
previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso IV da Lei 4320/64, conforme discriminação abaixo:

OPERAÇÃO DE CRÉDITO
4190000

Operações de Credlto Internas

2 500 000,00
Total Geral:

2.500.000,00

Art. 3“ - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Municipio de Simões Filho, Estado Da Bahia 1 de agosto de 2019.

DIOGENES TOLENTINO OLIVEIRA

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO

PREFEITO Mat.000000088

SECRETARIO DA FAZENDA Mat.00000002S

Contabllls - Gestão Públlca/

/

Emltldo em 11/09/2019

Páglna 1 de 1
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ÓRGÃO/SETOR: SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS (TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

AVISO DE ESCLARECIMENTO
TOMADA DE PREÇO NºO12/2019- cujo objeto será: Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços técnicos de elaboração de estudos,
projetos e serviços correlatos de engenharia, conforme locais relacionados:
Mercado Público Municipal de Simões Filho; Nova pista de acesso ao centro da
cidade; Feira de Animais; Praça da Bíblia; Reforma e melhorias do Estádio
Municipal; Novo Portal de entrada da cidade no acesso a BR 324.
1 - Questionamento:
Após análise do edital relativo a TOMADA DE PREÇOS Nº 012-2019, PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 7780/2018 a ser realizado em 18 de SETEMBRO de 2018 às
09:00 horas no município de Simões Filho, gostaríamos de solicitar de forma tempestiva,
os seguintes esclarecimentos:
1 – Qual dos valores será adotado como referencial para o projeto:
1.1 – Consta o valor de R$ 572.207,81 (Quinhentos e setenta e dois mil, duzentos e sete reais e
oitenta e um centavos) no item VI - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO da
página 01;
1.2 – Consta no TR o valor de R$ 572.682,77 (Quinhentos e setenta e dois mil, seiscentos e
oitenta e dois reais e setenta e sete centavos) no QUADRO DE PREVISÃO DE CUSTOS
POR META – OBJETOS ESPECÍFICOS da pagina 20;
1.3 – Consta no cronograma por item (meta) o valor de R$ 572.682,77 (Quinhentos e setenta
e dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos) da página 63;
1.4 – E por fim no orçamento na planilha consolidada também consta o valor de R$
572.682,77 (Quinhentos e setenta e dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e
sete centavos) da página 59.

O esclarecimento que solicitamos da prefeitura é qual o valor que adotaremos para
elaboração da proposta.
Resposta:
O valor estimado desta Licitação: R$ 572.682,77(Quinhentos e setenta e dois mil,
seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos), conforme planilha
consolidada, Termo de Referência e Cronograma Físico Financeiro.
Favor desconsiderar o valor de R$ 572.207,81(Quinhentos e setenta e dois mil, duzentos
e sete reais e oitenta e um centavos) do item VI do Edital, por se tratar de erro de
natureza formal.
Simões Filho, 12 de setembro de 2019.

Isacarla Dos Santos Silva
Presidente

1
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ÓRGÃO/SETOR: SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
REGIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME 2008

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REGIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — CME

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE
Art.1º. Conselho Municipal de Educação, criado pelo Decreto nª1145/2000, 10 de

agosto de 2000 em decorrência da Lei 584/2000 de 27 de abril de 2000, e' órgão
colegiado integrante da Administração Direta, vinculado à Secretaria Municipal da
Educação e tem por finalidade exercer as funções normativas. deliberativas,
consultivas

e

avaliativas

referentes

à

educação.

na

área

de

competência

do

Município de Simões Filho de acordo com o Art. 171 da Lei Orgânica do Municipio.
ratificado pela Lei Municipal n. º 584/2000, com nova redação dada pela Lei n. º
726/06.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO

Art.2º. O Conselho Municipal de Educação terá sua organização e funcionamento.
definidos na forma do presente Regimento, em conformidade com as Leis Mumcupal
nº(s) 584/2000, 726/06 Decreto nº 1411/07 de 22 de agosto de 2002.
Art.3º. O Conselho Municipal de Educação - CME, de acordo com a Lei, é composto
democraticamente por 10 (dez) membros e respectivos suplentes, nomeados por ato

do Chefe do Poder Executivo Municipal, sob a presidência de um dos Conselheiros,
eleito entre pares, sendo '/4 (um quarto) representantes do Poder Executivo, 'A (um
quarto) pelo Legislativo Municipal e 2/4 (dois) indicados proporcionalmente pelas
entidades representativas dos trabalhadores em educação. dos estudantes e dos

pais.
g1º-

Haverá um suplente para cada Conselheiro, nomeado na mesma forma
deste, que o substituirá em suas faltas e impedimentos, e o sucedera' em
caso de vaga.

52º—

O mandato dos Conselheiros será contado a partir da posse, permitida a

53º -

recondução apenas uma vez.
Os membros do Conselho, Titulares e Suplentes, cumprirão mandato de 04

54º-

O Presidente do Conselho, nos impedimentos e ausência. será substituído

(quatro) anos.
pelo vice«presidente e, nos impedimentos e ausência deste, o Colegiado

55º -

será presidido pelo Presidente da Câmara de Direito Educacional.
O Presidente terá direito ao voto de qualidade, por desempate.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA
Art.4ª. O Conselho municipal de Educação tem a seguinte estrutura:
|-

|| a.
b.
||| IV-

Presidência:
Secretaria:
Setor de Administração Geral;
Setor de Arquivo, Comunicação e Expedição.
Câmara de Direito Educacional - CDE;
Cãmara de Ensino e Planejamento Educacional — CEPE; Conselho Pleno.

Parágrafo Único - O Conselho Pleno compõe-se de todos os conselheiros titulares.
reunindo-se em sessões plenárias, ordinárias ou extraordinárias, convocadas e
presididas pelo Presidente do Colegiado.

CAPÍTULO IV
DAS COMPETÉNCIAS GERAIS E ESPECÍFICAS

Art.5º. Constituem—se competências gerais do CME.
Zelar pela universalização da educação básica e pela progressiva extensão

VII -

VIII —

da jornada escolar de tempo integral;
Zelar pelo cumprimento da legislação escolar aplicável à educação e ao
ensino;
Estabelecer indicadores de qualidade do ensino para as escolas da rede
municipal de ensino e para as escolas privadas de educação infantil:
Emitir parecer sobre o plano municipal de educação, a ser aprovado nos
termos da lei orgânica do municipio;
Deliberar sobre medidas para aperfeiçoar a educação do municipio;
Estabelecer diretrizes de gestão democrática da rede pública e de
participação da comunidade escolar e da sociedade na elaboração de
propostas pedagógicas das escolas;
Colaborar com o dirigente do órgão municipal de educação no diagnóstico e
na solução de problemas relativos à educação, no âmbito do município;
Acompanhar a aplicação de recursos destinados a educação pública.
garantindo a equidade em sua distribuição;
Pronunciar-se sobre a aplicação da construção ou da verba utilizada na
reforma da rede física de escolas públicas e sobre a localização dos prédios
escolares:
Pronunciar-se sobre o relatório de atiVidades do órgão niuniCipai de
educação;
Acompanhar a realização do cadastro escolar para o recenseamento da

população escolarizável.
demanda;

visando a

garantir o atendimento

integral

da
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSEUKDMUNKHPALDEEDUCAÇÃO
XII —
XIII XIV —
XV XVI XVII -

Opinar sobre ações ou formas de cooperação entre o estado e o municipio;

Pronunciar-se sobre as diretrizes orçamentárias da educação do Município;
Indicar o representante do conselho no órgão colegiado do fundo de
manutenção e desenvolvimento da educação básica;
Opinar sobre o plano de carreira do magistério do municipio;
Baixar normas complementares para seu sistema de ensino;
Autorizar.

credenciar

e

supervisionar

os

estabelecimentos

de

ensino

integrantes de seu sistema;
XVIII XIX XX -

Estimular a participação comunitária no controle da execução do programa

no âmbito municipal;
Elaborar, aprovar e modificar o seu regimento interno;
Exercer outras atribuições estabelecidas em normas complementares.

Art. 6º. A Secretaria e o órgão responsável pelos serviços do Colegiado composta
de duas seções, com atribuições definidas neste regimento.
Art.?º. A secretaria compete:

?

ªp.—999.65»

I. Mediante o Setor de Administração:
Manter o cadastro atualizado do pessoal;

Preparar a escala de férias. fiscalizar a folha de frequencia dos servidores:
Preparar a folha de frequencia dos servidores;
Executar trabalhos de digitação e correlatos;
Encaminhar as solicitações de aquisição de material e equipamento;
Controlar os avisos de créditos recebidos;
Fornecer os dados pertinentes à elaboração dos planos trimestrais de
aplicação;
Fornecer subsídios para a solicitação de créditos suplementares:
Elaborar e encaminhar. dentro dos prazos, os demonstrativos de execução
orçamentária e os balancetes mensais de material;
Controlar a concessão e a prestação de contas de adiantamentos;
Atualizar permanentemente o cadastro dos estabelecimentos de enSino e
cursos autorizados:
Executar outras atividades necessárias ao cumprimento das finalidades do

Conselho;
Executar outras competências correlatas.

PHP.-«.º

.º—PFTF”

Mediante o Setor de Arquivo, Comunicação e Expedição:
Registrar os expedientes encaminhados ao Conselho;
Preparar e encaminhar expedientes;
Requisitar e distribuir material e equipamento;
Organizar e atualizar o cadastro das unidades
documentação de lei;
Listar as habilitações profissionais aprovadas;
Publicar regularmente a revista do Conselho;
Publicar e divulgar atos do Conselho;

escolares.

com

a

Organizar o acervo bibliográfico especializado do Conselho;
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Atualizar o arquivo e ementário da legislação educacional, da União, dos
Estados e Municípios;

. Organizar o arquivo de forma a permitir fácil utilização do acervo;
Conservar e recuperar o acervo;
Executar outras competências correlatas.

Art. 8“. A Câmara de Direito Educacional compete:

.ª)

A observância das leis educacionais, no âmbito de sua competência e
jurisdição;

99957

III. Pronunciar—se sobre:

A promoção e organização de cursos e exames supletivos;

Recursos interpostos por candidatos ao magistério municipal;
Recursos interpostos por alunos ou outros. nas matérias do seu interesse:
Reconhecimento de estabelecimentos de ensino, público ou privado. bem

como de escola comunitária, filantrópica ou confessional, no âmbito do
municipio;
Autorização de cursos na área de sua competência.
Propor:

Normas de capacitação para habilitação do magistério da educação infantil.
ensino fundamental até a 8ª. (oitava) série, ensino supletivo (educação de
jovens e adultos) e educação profissional básica (artigos 61 e 62 da lei nº
9.394/96);
Normas para criação e autorização de funcionamento dos estabelecrmentos

__,çbgp

de educação
especificas;

infantil

e

ensino

fundamental,

atendidas

as

resoluções

Normas para aprovação e alteração de regimentos escolares;

Critérios gerais de aproveitamento e equivalência de estudos;
Normas relativas à educação especial;
Normas para o funcionamento de diferentes modalidades
supletivas;

de

ofertas

Fiscalização
dos
estabelecimentos
de
educação
infantil
e
ensino
fundamental, situados na area de jurisdição do município de Simões Filho.

indicando a interdição, quando seu funcionamento contrariar a legislação em
Vigor;
.

Normas

relativas

a

sistemática

de

avaliação,

promoção,

recuperação,

adaptação e complementação de estudos.
Realizar:
Estudos de propostas sobre matrícula de candidatos com idade inferior a 06
(seis) anos, submetendo ao conselho pleno seu parecer;
Estudos sobre alternativas de aplicação das leis de ensino na área de sua
jurisdição.
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ESTADO DA BAHIA
_
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Art. 9º. A Câmara de Ensino e Planejamento Educacional compete:
VI. Pronunciar—se sobre:
m.

O cumprimento do disposto no Artigo 11 da Lei nº 9.394/96, inclusrve
assessorando os órgãos do Poder Público Municipal, quando solicitada;

Proposta

de

associações

intercomplementaridade

de

de

escolas,

estabelecimentos,

no

inclusive
Sistema

sobre
Municipal

a
de

Ensino;
Projetos de experiências pedagógicas e outras assemelhadas;
Calendários escolares especiais.
. Propor:
Procedimentos e medidas que visem a correção das distorções idade/serie.

no Ensino Fundamental;
Medidas relativas a regularização da vida escolar de alunos;
Critérios

para

remanejamento interno de alunos

integrantes

do

Sistema

Municipal de Ensino - SIMES.
.

Realizar:
Estudos sobre a viabilidade de execução de planos ou programas especiais

de educação;
Estudos que objetivem a avaliação institucional no que se refere as ofertas
educacionais e divulgação dos seus respectivos resultados.

Art.1 Oº. Ao Conselho Pleno compete:
IX.

Elaborar e reformar seu regimento, que será submetido a aprovação do
chefe do executivo municipal;

Interpretar, no campo de sua competência e jurisdição, as disposições das
leis educacionais;
Xl. Emitir pareceres relativos às leis de ensino. no âmbito de sua competência e
jurisdição, ficando o conselho estadual de educação, extraordinariamente e
no que couber, corn a jurisdição de recursos;
XII.

Fixar normas para autorização e funcionamento dos estabelecimentos de

Educação Infantil e Ensino Fundamental, na área de sua jurisdição e para
inspeção prévia e periódicas atendidas as Resoluções dos Conselhos
Nacional e Estadual de Educação;
Xlll. Aprovar Regimentos Escolares dos estabelecimentos da Rede Municipal do
Sistema Municipal de Ensino;
XIV. Fixar critérios, sugestões e medidas para a matricula. na serie inicial do
Ensino Fundamental, de candidatos com idade inferior a 07 (sete) anos;
XV. Deliberar sobre recursos interpostos. cujos pareceres forem encaminhados
pelas Câmaras ou Relatores;
XVI. Recomendar fiscalização dos estabelecimentos de Educação Infantil e
Ensino Fundamental, do Sistema Municipal de Ensino — SIMES. propondo a

interdição daqueles cujo funcionamento contrariar a legislação em vrgor;
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XVII. Baixar normas relativas a sistemática de avaliação, promoção. recuperação.
adaptação, complementação de estudos e de transferência de alunos de um
para outro estabelecimento de ensino;
XVIII. Desenvolver competências de natureza normativa, deliberativa, consultiva e
avaliativa referentes a observância das leis educacionais nas Instituições do
Sistema Municipal, incentivando ações integradas de educação;
XIX. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos de ensino,
integrantes de seu Sistema;
XX, Prestar assessoramento ao Poder Público Municipal no cumprimento dos
dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional:
. Estabelecer procedimentos e medidas, bem como aprovar projetos que
visem à correção das distorções idade/série na Educação BáSica;
XXI/. Baixar normas para avaliação de candidatos não portadores de documentos
escolares regulares ou sem documentação escolar;
a
associação
de
escolas,
inclusive
mediante
a
XXIII. Autorizar
intercomplementaridade, para assegurar a totalização do Curso de Ensino
Fundamental do Sistema Municipal — SIMES;
XXIV, Determinar medidas relativas à regularização da vida escolar dos alunos;
XXV. Estabelecer medidas e procedimentos relativos ao aproveitamento e
equivalência de estudos;
XXVI. Referendar pronunciamentos da Câmara competente sobre convênios
celebrados pela Secretaria Municipal de educação Cultura com instituições
nacionais ou estrangeiras, publicas ou privadas, bem como a aprovação de
projetos, quando se tratar de matéria que envolva questões pedagógicas,
XXVII, Referendar pronunciamentos da Câmara competente sobre convênios
celebrados pela Secretaria Municipal da Educação e Cultura com instituições
nacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas, bem como a aprovação de
projetos, quando se tratar de matéria que envolva questões pedagogicas:
XXVII/. Referendar pareceres e indicações aprovados pelas respectivas câmaras:
XXIX. Aprovar calendários especiais das Unidades Escolares;
XXX. Exercer outras atribuições de sua competência que venham a ser deferidas
por órgão superior.

CAPÍTULO V

DAS ATRIBUIÇÓES
Art.11º. Ao Presidente do Conselho Municipal de Educação - CME cabe:
Convocar e presidir todas as sessões plenárias do Colegiado;
. Representar o Colegiado perante todas e quaisquer instituições públicas ou
privadas;
. Constituir Grupos de Trabalho, mediante prévia aprovação do Conselho
Pleno, quando os projetos assim o justificarem;
.

Elaborar o plano anual das despesas do Conselho, ouvidos os
membros, respondendo pela execução dos recursos à sua disposição;

seus
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V. Homologar pareceres, resoluções e indicações, aprovados pelo Conselho
Pleno;
VI. Administrar o Colegiado, emitir atos administrativos pertinentes e decidir

quanto às demais medidas necessárias ao seu pleno funcionamento:
Responder pelos recursos colocados à disposição do Conselho;
VIII. Atestar a freqiiência dos conselheiros ou suplentes.
|X. Solicitar ao Poder Público Municipal, se necessário. a designação de
VII.

servidores

para atendimento de diligências determinadas

pelo

Pleno ou pelas Cámaras integrantes do Colegiado;
Aprovar a Pauta das Sessões, estabelecendo a "Ordem do Dia";
. Abrir e encerrar as sessões. fazendo consignar, em ata.
expedientes e comunicações ocorridos;

Conselho

todos

os

XII. Distribuir, atraves da Secretaria, processos, projetos. indicações e moções
encaminhadas por Conselheiros ou por qualquer interessado, para
tramitação na forma regimental;
XIII. Articular-se com os setores da Secretaria Municipal da Educação e Cultura
para
a
alocação
de
recursos
humanos,
materiais
e
financeiros
indispensáveis ao funcionamento do Colegiado;
XIV. Exercer outras atribuições que objetivem ao melhor funcionamento do
Conselho.
Art. 12 ". Aos Conselheiros cabe:
Participar das reuniões do Conselho, contribuindo no estudo das matérias e

soluções dos problemas submetidos a apreciação do Colegiado;
Il —
III -

IV VI -

Exercer o direito de voto nas tomadas de decisão;
Relatar, mediante emissão por escrito de parecer a serem submetidos à
aprovação do Colegiado, as matérias que lhes tenham sido encaminhadas
pelo Presidente;
Participar de Comissões Especiais designadas pelo Presidente;
Participar das reuniões da Câmara para a qual for indicado;
Exercer outras atribuições inerentes a função.

Art.13º. Ao titular da Secretaria, Chefe de Setor 8, cabe:
|.
|| -

Responsabilizar-se pelo funcionamento administrativo do Colegiado:
Administrar a Secretaria e seus respectivos Setores;
Superintender todas as atividades e funções atribuídas aos Setores de sua

IVv.

Velar pelo melhor funcionamento do Conselho e pelo seu património;
Assinar todos os expedientes da Secretaria e outros assemelhados, quando
delegado pelo Presidente;
Lavrar atas, e, por si ou por seus subordinados, proceder a todos os
registros relativos ao funcionamento do Colegiado;

estrutura;

VI VII —

VIII —

Distribuir aos Conselheiros. por Cãmara, projetos, processos. indicações.

moções e expedientes diversos submetidos ao Conselho;
Encaminhar a frequência do pessoal;
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_
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
_
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO
lx X -

Atribuir encargos e serviços aos Setores que lhe estão subordinados;
Exercer outras atribuições inerentes à função.

CAPITULO VI
DO FUNCIONAMENTO

Art. 14“. O exercício do Conselho Pleno e das Câmaras será de 11 (onze) meses
em cada ano civil.
Parágrafo Único - Na Última sessão do Conselho Pleno de cada exercício será
distribuído pela Secretaria o calendário das sessões ordinárias do exercício
subsequente a ser aprovado pelo Colegiado.

Art. 15º. O Conselho Pleno funcionará com a presença da maioria absoluta dos seus

membros e deliberará por maioria dos presentes, salvo na hipótese prevista no Art.
37.
Art. 16º. Durante o recesso do Conselho, o pessoal do quadro administrativo será

escalonado de maneira a assegurar o funcionamento do órgão.
Art. 17“. Toda e qualquer matéria dirigida a apreciação e decisão do Colegiado será
processada pela Secretaria, que adotará as seguintes medidas:
l || -

Protocolo, distribuição e autuação;
Comunicação;

||| -

Liquidação;

lv -

Arquivamento.

Art. 18º. Para efeito de protocolo e autuação, instruído suficientemente o pedido. a
Secretaria adotará, para cada exercício, uma série numérica.
51º-

52º -

Autuado o pedido. o processo será distribuído por dependência. segundo
sua natureza, ou por ordem de estrutura constante do Art. 5º do

Regulamento.
Far-se-a' a distribuição obrigatória, por dependência. quando houver pedidos
acumulados, incidentes, e/ou conexos, em relação a outros em tramitação

53º-

no Colegiado.
Quando um pedido

envolver

educacional e de legislação,

simultaneamente

Cámaras por dependência, salvo se o
condicionado, preliminarmente, a legalidade.
54“) -

materia

de

natureza

o processo será distribuído às respectivas

mérito

educacional

estiver

Emitidos os pareceres, os processos serão lançados em pauta do Conselho

Pleno e submetidos à aprovação do Presidente do Colegiado.

http://simoesfilho.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
12 de setembro de 2019
Ano XI • Edição Nº 4552

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-15Prefeitura Municipal de Simões Filho - BA

'ª;

...,. .. .. '.

,E,
É]

ESTADO DA BAHIA
_
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
SECRETARIA DE EDUCAÇAO
_
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO
55º-

Na hipótese do êBº deste artigo, emitidos os pareceres pelas respectivas
Cámaras, o Presidente do Colegiado designará Relator para elaboração de
parecer conclusivo, anexando minuta de Resolução, quando for o caso.

Art. 19º. Do termo de distribuição feito pela Secretaria deverá constar o Relator. por
Cãmara, observada a igualdade do número de processos distribuídos entre os
Conselheiros, ouvida a Presidência.
Art. zoº. Tratando-se de projetos, indicações e proposições de autoria dos próprios
Conselheiros, feita a autuação, a Secretaria lançará em pauta das sessões, com

antecedência mínima de 05 (cinco) dias, os expedientes da comunicação aos
demais Conselheiros.

i

Parágrafo Único — Nos processos de que trata este Artigo serão Relatores os
.

mesmos proponentes, sem prejuízo da designação de um Relator Especial para o
Conselho Pleno, por este indicado à Presidência, em face de diligências, acréscimos

e modificações julgadas necessárias.

CAPÍTULO vrr
DOS RECURSOS

Art.

21º.

Os

recursos

interpostos

ao

Conselho

Municipal

de

Educação

serão

autuados e distribuídos a Presidência para a designação do Relator.
51º 52“ —
.
saº -

Os recursos serão recebidos sob ambos os efeitos, suspensivo e devolutivo.
ou apenas sob o efeito devolutivo, na forma do presente Regimento.
Serão sempre recebidos, sob ambos os efeitos, os recursos interpostos
contra decisões dos titulares da administração das Unidades Escolares.
Serão recebidos apenas sob efeito devolutivo, os recursos interpostos contra
decisões de titulares da administração da Secretaria Municipal da Educação
e Cultura, sujeitos à apreciação do Colegiado.

Art. 22º. A interposição de recursos deverá ser feita no prazo máximo de 72 (setenta
e duas) horas, contadas do recebimento da decisão recorrida, sob pena de

*

intempestividade, salvo prorrogação por até igual prazo pela Presidência.
Art. 23". É permitido desistir do recurso interposto. salvo se a decrsão recorrida

envolver matéria de interesse coletivo ou social ou, também, prestação de servtços
públicos que envolva o erário.
Art.

24º.

O

recurso

deverá

ser distribuído

ao

Relator designado,

que

poderá

determinar todas as diligências necessárias a análise do pedido, antes de submetêIo à decisão do Conselho Pleno.

;—
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51“ -

ê2º -

o do Conselho Pleno, pela
Até a inclusão do processo em Pauta da Sessã
elucidando a pretensão.
melhor
que,
Secretaria, serão aceitos expedientes
.
defesa
ampla
assegurem
20, serão distribuídos
Os recursos recebidos na forma do parágrafo tº artigo
Caput deste Artigo,
no
to
dispos
do
o
prejuíz
sem
das,
recorri
as Câmaras
s.
após pronunciamento das Câmara

CAPITULO VIII
DA VACÃNCIA DE MANDATO DE CONSELHEIRO
ocorrer nos seguintes
Art. 25º. A vacância de mandato de Conselheiro poderá
casos:
ser formulada por
I- Renúncia voluntária pelo Conselheiro, a qual deverá
CME;
do
nte
Preside
ao
çado
endere
escrito, em expediente
vado por documento
II - Morte ou impedimento definitivo do Conselheiro, compro
lll -

próprio;
Perda de mandato.

do Colegiado e
Art. 26“. A vacância será oficialmente declarada, por decisão
Executivo
Poder
do
Chefe
ao
CME,
do
te
formalizada por oficio do Presiden
Municipal.
assumirá a vaga o
Art. 27º. Ocorrendo vacância de mandato de Conselheiro Titular,
tomando posse,
te.
Presiden
do
escrita
ção
convoca
e
respectivo Suplente. mediant
do Conselho, após a
como Titular, na primeira reunião ordinária ou extraordinária
declaração oficial de vacância.
, sem justificativa
Art. 28º. Perderá o mandato o Conselheiro que deixar de participar
ivas.
consecut
s
ordinária
reuniões
mais
ou
(duas)
02
de
CME,
pelo
aceita

da publicação do ato de
Art. 29º. A perda do mandato se efetivará, a partir da data
l.
Municipa
Prefeito
pelo
baixado
desligamento do Conselheiro,
Suplente, o Presidente
Art. 30º. Ocorrendo a vacância de mandato de Conselheiro
a indicação do novo
providenciará, junto ao órgão de representação do mesmo,
l.
Municipa
Prefeito
ao
Suplente, para encaminhamento

CAPÍTULO |X

DAS COMUNICACOES E OUTROS PROCEDIMENTOS
ações concernentes aos
Art. 31“. A Secretaria deverá expedir todas as Comunic

pedidos autuados e tramitados.
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stº -

Não serão objeto da autuação, os expedientes recebidos ou expedidos

pelo

Colegiado, de natureza informativa.
52º-

As comunicações serão feitas na forma determinada nos processos e
expedientes respectivos.

Art. 32". Os Pareceres e Resoluções do Conselho Municipal de Educação serão
publicados:
| ll 51º-

52º-

No Boletim Interno do Conselho;
No Diário Oficial do Municipio.
Serão obrigatoriamente publicados em Diário Oficial os atos de interesse

social e coletivo.
Em qualquer hipótese, a Secretaria deverá expedir aos interessados,
sempre que autorizada pela Presidência, cópia dos textos integrais dos atos
do Conselho.

Art. 33“. Antes de encaminhar ao Conselho Pleno, os processos atinentes a
despesas e pagamentos de qualquer natureza. resultantes de parecer do relator. a

Secretaria deverá adotar medidas relativas ao preparo e liquidação dos mesmos.
Parágrafo Único - Ocorrendo necessidades, em caráter de urgência, que impliquem
em despesas, caberá à Presidência dar a autorização prévia para posterior
processamento.

Art. 34º. Encerrados os processos e expedidas as comunicações. a Secretaria
procederá ao arquivamento determinado pelo Presidente.
51º- O desarquivamento poderá ser determinado pela Presidência, á vista de
pedido motivado de qualquer interessado, distribuindo-se ao Relator.
52º- Designado ou, quando for o caso, às Câmaras respectivas para rever ou
confirmar a decisão.
gsº- Autuado o novo pedido conexo a processos arquivados, estes serão
desarquivados e juntados ao novo processo em tramitação.

Art. 35“. A Secretaria deverá comunicar aos Suplentes de Conselheiros, pelo menos
48 (quarenta e oito) horas antes da sessão, as convocações para substituição dos

titulares.
Art. 36“. A convocação das sessões extraordinárias do Conselho Pleno será feita
pelo Presidente, até 72 (setenta e duas) horas antes da sua realização, indicando a
pauta dos trabalhos.

Parágrafo Único — Na hipótese de cancelamento de qualquer sessão, os
conselheiros deverão ser notificados com antecedência mínima de 48 (quarenta e
oito) horas.
Art. 37 “. Excepcionalmente, as sessões extraordinárias poderão ser convocadas
mediante requerimento de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho, quando os
motivos forem considerados relevantes ou de emergência,
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
_
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇOES FINAIS
2/3 (dois terços)
Art. 38º. O presente Regimento poderá ser alterado por proposta de
o do Chefe do
de seus membros titulares, ouvido o Conselho Pleno e com aprovaçã

Executivo Municipal.
por mês e,
Art. 39º. O Conselho Pleno reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes
o.
necessári
que
sempre
e,
extraordinariament
Art. 40“. Os Conselheiros terão direito a "jeton“ por presença a cada sessão.
ou Grupos de
ordinária ou extraordinária, do Conselho Pleno como das Câmaras
regional.
mínimo
salário
do
terço)
(um
1/3
de
base
a
calculado
trabalho,

Art. 41º. As Câmaras reunir-se—ão, ordinariamente,
extraordinariamente, sempre que necessário.

uma

vez

por

semana

e.

até o
Art. 42º. O Conselheiro, Titular ou Suplente, deverá tomar posse do cargo
Municipio,
do
Oficial
Diário
no
o
designaçã
sua
da
partir
a
dias,
(trinta)
30
de
máximo
Após este prazo o ato perderá a validade.
de
Art. 43". O Conselheiro Suplente poderá ser convocado para compor grupos
titular,
respectivo
o
com
junto
Conselho,
do
reuniões
das
participar
ou
trabalho
quando a pauta o justificar.
terá
Parágrafo Único - Estando presente o Conselheiro Titular, o seu suplente
voto.
a
não
mas
direito a voz,
.
Os casos omissos e as dúvidas que venham a surgir, na aplicação deste Regimento
serão resolvidos pelo Presidente do CME.

Simões Filho, 19 de agosto de 2008.
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CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
APOSTILAMENTO (CONTRATO Nº 0109/2019)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ª

TERMO DE APOSTILAMENTO nª 108I2019 AO
CONTRATO Nº 0109/2019, ORIUNDO DO PREGÃOo
PRESENCIAL 007/2019, FIRMADO ENTRE
MUNICIPIO DE SIMOES FILHO-BA E IMPACTO
VISUAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE CAMISETAS
LTDA.
direito público interno. inscrito no CNPJ
0 Municipio de Simões Filho, pessoa jurídica de
, 359. Centro, CEP: 43700-000 —
Novembro
de
07
Praça
a
sito
13.927.827l0001-97, com endereço
Diógenes

o Ilmº. Prefeito
Bahia, neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo.

Simões Filho —
inscrito no CPF sob nº 385897455—20 no
Tolentino Oliveira, portador de RG nº 02.490069-95 SSP/Ba,
VISUAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
uso de suas atribuições, e, de outro lado, IMPACTO
Alto

situado Rua Mestre Pastinha, 358,
CAMISETAS, inscrita no CNPJ sob o nº, 02.057,555/0001-03,
lmente O Contrato nº 109/2019.
das Pombas, Federação. Salvador-Ba, resolve modificar unilatera
de 21 de junho de 1993. com as
considerando o disposto no 5 8º do art. 65 da Lei Federal nº 8666.
condições seguintes:
alterações introduzidas posteriormente, e pelas cláusulas e

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

"Aquisição de Camisas confeccionadas
O presente Termo de Apostiiamento tem como finalidade:

a Municipal de Educação
ser usada no evento de 07 de setembro, promovido pela Secretari

para
ria Anual nº 1094/2018 de 19/10/2018
de Simões Filho", para o exerCIcio de 2019. com a Lei Orçamentá
e decreto municipal nº 950/2018.

&

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas

relativas ao exercicio de 2019

poderão

ser empenhadas

nas

seguintes

dotações

l

orçamentárias:
PROJETO/ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA

FONTE

UNIDADE

3390.30.00

0100

1101

2032

CLÁUSULA TERCEIRA — DA RATIFICAÇÃO
Cláusulas e condições do
Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor. todas as demais
nto.
Contrato originário. não modificadas por este Termo de Apostilame

CLÁUSULA QUARTA — DA PUBLICAÇÃO
do presente Termo. que e condição
O Municipio de Simões Filho providenciará a publicação resumida
0 an. 61, Parágrafo Único. da
dispõe
que
ao
consoante
Oficial,
Diário
no
eficácia,
sua
indispensável para

Lei nº 8666/93. ressalvado O disposto no art. 26 desta Lei.

»

,. '
c ”
nes Tolentino Oliveira

Prefeito

Simões Filho, 28 de agosto de 2019.

Reginaldo Paiva de Barros

Sec. De Educação

Deus

erreira Braga

Orçamen o — Mat 942181
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APOSTILAMENTO (CONTRATO Nº 0109/2019)

%

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL
SIMÓES F_ILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DE EDUCAÇAO

TERMO DE APOSTILAMENTO
nº 108/2019 AO
CONTRATO Nº 0109/2019,
ORIUNDO DO PREGÃO
PRESENCIAL
007/2019,
FIRMADO
ENTRE
O
MUNICÍPIO DE SIMÓES
FILHO-BA E IMPACTO
VISUAL INDUSTRIA E COMÉRC
IO DE CAMISETAS
LTDA.
0 Municipio de Simões
Filho, pessoa jurídica de
direito público interno.
13927827/0001—97, com
inscrito no CNPJ
endereço sito à Praça 07
de Novembro, 359, Centro.
Simões Filho — Bahia, nest
CEP: 43.700—000 —
e ato representado pelo Chef
e do Poder Executivo. O limª.
Tolentino Oliveira, portador
Prefeito Diógenes
de
nº 02.490069-95 SSP/Ba.
inscrito no CPF sob
uso de suas atribuições, e. RG
897.455—20 no
de
outro
lado,
IMP
ACTO VISUAL INDÚSTRIA nºE385.
CAMISETAS. inscrita nO CNP
COMÉRCIO DE
J sob O nº. 02.057.555/0001—
03, situado Rua Mestre Past
das Pombas, Federação. Salv
inha, 358. Alto
ador-Ba,

resolve modificar unil

ateralmente O Contrato nº 109/
considerando O disposto no 5
8“ do art. 65 da Lei Federal
2019.
nº 8666. de 21 de junho de
alterações introduzidas post
1993. com as
eriormente, e pelas Cláusula
s e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA — Do
OBJETO
O presente Termo de Apos
tilamento tem como Gnalidad
e: “Aquisição de Camisas
para ser usada nO evento
confeccionadas
de 07 de setembro, prom
ovido pela Secretaria Muni
de Simões Filho". para O exer
cipal de Educação
cício de 2019, com a Lei Orça
mentária Anual nº 1094/2018
e decreto municipal nº 950/
de 19/10/2018
2018.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOT
AÇÃO

ORÇAMENTÁRIA
As despesas relativas ao
exercicio de 2019 poderão
ser empenhadas
orçamentárias:
UNIDADE

PROJETO/ATIVIDADE

1101

2032

ELEMENTO DE DESPESA
3390.30.00

nas

Í

seguintes dotações

FONTE
0100

CLÁUSULA TERCEIRA — DA
RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas e ratificada
s, em seu inteiro teor. toda
s as demais Cláusulas e
Contrato originário, não modi
condições do
ncadas por este Termo de
Apostilamento.

CLÁUSULA QUARTA — DA PUB
LICAÇÃO
O Município de Simões Filho
prowdenciará a publicação resu
mida do presente Termo, que
IndIspensavel para sua eficaC
é Condição
Ia, no Diário OFIciaI, consoant
e ao que dispoe o art. 61. Pará
Lei nº 8666/93. ressalvado o dispo
grafo Unico, da
sto no

an. 26 desta Lei,

i

173”) —»

' Simões Filho, 28 de agosto de 2019.

'.

iogerTes Tolentino Oliveira
1

Prefeito

/Á (
Reginaldo Paiva de Barros
Sec. Da Educaçao

l.
I

Deus

Ferreira Braga

Orçame to — Mat 942181

http://simoesfilho.ba.gov.br/
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Diário Oficial do
EXECUTIVO

-21Prefeitura Municipal de Simões Filho - BA

APOSTILAMENTO (CONTRATO Nº 034/2018)

ª

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE suvIóEs F_lLHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
TERMO DE APOSTILAMENTO nº 071-A/2019
AO CONTRATO Nº 034/2018. FIRMADO ENTRE_O
MUNICIPIO DE SIMOES FILHO-BA E ASSOCIACAO
OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA SAO MIGUEL.

de

Filho.

Simões

pessoa

juridica

de

direito

público

interno.

inscrito

no

CNPJ

Municlpio
Centro. CEP: 43700—000 —
13.927.827/0001—97. com endereço sito a Praça 07 de Novembro. 359,

O

Executivo. o Ilmº. Prefeito Diogenes
Simões Filho — Bahia, neste ato representado pelo Chefe do Poder
no CPF sob nº 385,897.455—20 no
inscrito
SSP/Ba,
-95
02.490069
nº
RG
de
portador
Tolentino Oliveira.
SOCIAIS DA PARÓQUIA SÃO
OBRAS
ÇÃO
ASSOCIA
lado,
outro
de
e.
,
uso de suas atribuições

— Parque Continental.
MIGUEL. inscrita no CNPJ sob o nº, 01.699.319/0001-10. situado Av. Tiradentes
s na Lei
observada as disposiçõe
Simões Filho — CEP 43700—000. resolvem celebrar o presente contrato,

de 14 de dezembro de
nº' 13.019 de 31 de julho de 2014 e suas alterações através da Lei nº 13.204,
2015, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
de imóvel para funcionamento
O presente Termo de Apostilamento tem como finalidade: “A locação
Municipio de Simões Filho".
da Unldade Escolar da Rede Municipal (Escola André Maquil). no
de 19/10/2018 e decreto
1094/2018
nº
Anual
ia
Orçamentár
Lei
a
com
2019.
de
exercício
o
para
municipal nº 950/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas relativas ao exercício de 2019
orçamentárias:

ser empenhadas

ELEMENTO DE DESPESA
3390.39.00

PROJETO/ATIVIDADE
2016

UNIDADE
1101

poderão

nas

seguintes dotações

FONTE
7101 / 0104 / 0119 /0315

CLÁUSULA TERCEIRA — DA RATIFICAÇÃO
condições do
Ficam mantidas e ratificadas. em seu inteiro teor. todas as demais Cláusulas e
Contrato originário, nao modificadas por este Termo de Apostilamento.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
que é condição
O Município de Simões Filho providenciará a publicação resumida do presente Termo,
Único, da
indispensável para sua eI'Icácia. no Diário Oficial, consoante ao que dispõe 0 an. 61. Parágrafo

Lei nº 8.666/93. ressalvad

o disposto no art. 26 desta Lei.

Simões Filho, 02 de maio de 2019.
,)
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genes Tolentlno OliveIra
Prefeito

R

Inaldo Paiva de Barros
Sec. Da Educação

Ferreira Braga
Deus
Orçam nto — Mat 942181
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