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Prefeitura Municipal de
Itajuípe publica:
• Lei nº 1.057/2022 30 de Março de 2022 - Dispõe sobre o direito à
percepção de remuneração referente ao décimo terceiro salário e ao gozo
de férias, nos termos desta Lei, com base na decisão do Supremo
Tribunal Federal, exarada no Recurso Extraordinário de nº 650.898, com
declarada Repercussão Geral, e do Parecer Normativo de nº 14/2017, do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, para os
ocupantes do cargo de Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretário do
Município de Itajuípe – Bahia, e dá outras providências.
• Lei nº 1.058/2022 30 de Março de 2022 - Dispõe sobre o reajuste do piso
salarial mínimo para servidores públicos da Prefeitura Municipal de
Itajuípe - Bahia, altera parcialmente o Anexo IV da Lei Municipal nº
732/2006, e dá outras providências.
• Portaria SME/PMI nº 001 de 30 de Março de 2022 - Dispõe sobre a
nomeação do Comitê Local de Gestão Colaborativa do Processo de
Formação para (Re)Elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos das
Unidades Escolares do município e dá outras providências.

Gestor - Leandro Junquilho Cunha / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça Adonias Filho. n° 16 - Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LCGMY+WT/DGZ4DEMRYLDKQ

Quinta-feira
7 de Abril de 2022
2 - Ano - Nº 3526

Itajuípe

Leis
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ N.º 14.147.946/0001-90
__________________________________________________________________________

LEI Nº 1.057/2022
30 de Março de 2022.

“Dispõe sobre o direito à percepção de
remuneração referente ao décimo terceiro salário e
ao gozo de férias, nos termos desta Lei, com base
na decisão do Supremo Tribunal Federal, exarada
no Recurso Extraordinário de nº 650.898, com
declarada Repercussão Geral, e do Parecer
Normativo de nº 14/2017, do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia, para os ocupantes
do cargo de Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e
Secretário do Município de Itajuípe – Bahia, e dá
outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJUIPE, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, em
obediência ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal aprovou e Ele
sanciona, promulga e manda publicar a seguinte Lei:

Art. 1º Tem o direito à percepção de remuneração referente ao décimo terceiro salário e às
férias, nos termos desta Lei, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF),
exarada no Recurso Extraordinário de nº 650.898, declarada Repercussão Geral, e do Parecer
Normativo de nº 14/2017, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM),
sendo compatível com o art. 39, 4º, da Constituição Federal, para os ocupantes dos cargos de:
I - Prefeito e Vice-Prefeito;
II - Vereador;
III - Secretário Municipal.

Art. 2º O gozo do período de 30 (trinta) dias de férias para os ocupantes dos cargos
mencionados no art. 1º, incisos I, II e III, desta Lei, somente será concedido àqueles que
tenham pelo menos 01 (um) ano de efetivo exercício no cargo.
Parágrafo único. O período de que trata o caput deste artigo, no que tange aos Vereadores,
somente poderá ser gozado no recesso parlamentar.

Art. 3º Ao definir o período de gozo das férias, o Prefeito deverá encaminhar ofício à Câmara
Municipal de Itajuípe – Bahia, comunicando o seu afastamento com antecedência mínima de
30 (trinta) dias.
Parágrafo único. A comunicação prevista neste artigo visa conferir publicidade ao ato, não
se submetendo à deliberação do Poder Legislativo Municipal.
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Art. 4º Os ocupantes do cargo de Secretário Municipal deverão solicitar ao Chefe do Poder
Executivo Municipal o gozo de férias, indicando o respectivo período.
Parágrafo único. O pedido poderá ser indeferido, motivadamente, por razões de interesse
público, devendo ser apontado outro período em que o afastamento será oportuno.
Art. 5º Ao entrar em gozo de férias, o Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários
Municipais farão jus ao valor integral do seu subsídio, acrescidos de 1/3 (um terço), pago
concomitantemente com o subsídio do mês imediatamente anterior.
Parágrafo único. O gozo de férias correspondente ao último ano do mandato eletivo dos
ocupantes do cargo de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador poderá ser antecipado para o
segundo semestre daquele exercício, sendo vedado o gozo concomitante pelas referidas
autoridades.
Art. 6º Além do subsídio mensal, o Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários
Municipais perceberão o décimo terceiro salário correspondente a 1/12 (um doze avos) do
subsídio a que fizerem jus no mês de dezembro no respectivo ano.
Parágrafo único. Quando houver pagamento da metade da remuneração de um mês aos
servidores públicos municipais, a título de adiantamento do décimo terceiro salário, na forma
da Lei Municipal, igual tratamento será dado aos ocupantes do cargo de Prefeito, VicePrefeito, Vereador e Secretário Municipal.
Art. 7º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da verba própria do orçamento
vigente.
Art. 8º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itajuípe, 30 de março de 2022

LEANDRO JUNQUILHO CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL
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LEI Nº 1.058/2022
30 de Março de 2022.

“Dispõe sobre o reajuste do piso salarial mínimo
para servidores públicos da Prefeitura Municipal de
Itajuípe - Bahia, altera parcialmente o Anexo IV da Lei
Municipal nº 732/2006, e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJUIPE, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, em
obediência ao disposto na Lei Orgânica Municipal, faz saber que enviou para a Câmara
Municipal de Vereadores que, após análise, discussão e votação, aprovou, e ele sanciona,
promulga e manda publicar a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica autorizada a adequação da remuneração paga aos servidores públicos
municipais que percebem remuneração inferior ao salário mínimo nacional, em face do
reajuste deste para R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais), passando a ser esse o menor
salário a ser pago aos servidores públicos municipais.
Parágrafo Único. - Em virtude do disposto no caput, o valor diário do salário mínimo
corresponderá a R$ 40,40 (quarenta reais e quarenta centavos) e o valor horário, a R$ 5,51
(cinco reais e cinquenta e um centavos).
Art. 2.º - As despesas decorrentes desta Lei correrão a conta das dotações das secretarias a
que pertencerem cada servidor, consignadas no orçamento corrente, ficando desde já o Poder
Executivo Municipal autorizado a suplementá-lo se necessário.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas todas as
disposições em contrário e seus efeitos retroagem à 1º de janeiro de 2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itajuípe, 30 de março de 2022

LEANDRO JUNQUILHO CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL

___________________________________________________________
Praça Adonias Filho, 16 – Centro – CEP: 45630-000 - Itajuípe – Bahia
Fone /Fax (73) 3238-1712/1125 – e-mail: prefeitura@itajuipe.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LCGMY+WT/DGZ4DEMRYLDKQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Itajuípe

Quinta-feira
7 de Abril de 2022
5 - Ano - Nº 3526

Portarias
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ N.º 14.147.946/0001-90

PORTARIA SME/PMI Nº 001 DE 30 DE MARÇO DE 2022.
Dispõe sobre a nomeação do Comitê Local de Gestão
Colaborativa do Processo de Formação para
(Re)Elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos
das Unidades Escolares do município e dá outras
providências.

A Secretaria Municipal de Educação de Itajuípe, no uso de suas atribuições legais e
regimentais estatuídas pela LOMI, Decreto Municipal nº 038/2021 e Lei Municipal nº
943/2015, e
CONSIDERANDO a Lei nº 9.304/96 em seus Artigos 12 (que trata da incumbência dos estabelecimentos
de ensino elaborarem e executarem a proposta pedagógica), 13 (que trata da incumbência dos docentes de
participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino), e 14 (que aponta para os
sistemas de ensino na definição das suas normas de gestão democrática do ensino público na educação básica,
o princípio da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola);
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.005/2015, que aprova o plano nacional de educação, de forma mais
específica a estratégia 19.6 da meta 19 que trata sobre “estimular a participação e a consulta de profissionais
da educação, alunos (as) e seus familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos
escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares;
CONSIDERANDO a Lei Estadual nº. 13.559/2016, que aprova o Plano Estadual de Educação – PEE do
Estado da Bahia de forma mais específica a estratégia 19.6 da meta 19 que trata sobre “ estimular a participação
e a consulta a profissionais da educação, a estudantes e aos seus familiares para a formulação dos projetos políticopedagógicos, planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais e mães na avaliação
do funcionamento da escola e no cumprimento do seu papel na formação das crianças e jovens;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº. 943/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação – PME do
município de Itajuípe, de forma mais específica nas estratégias 2.3 da meta 2 que trata sobre “Assegurar a
elaboração e/ou revisão permanente do Projeto Político pedagógico e do Regimento Escolar de cada
instituição de Ensino Fundamental, com observância das Diretrizes Curriculares Nacionais, da Proposta
Curricular em vigência e das normas do respectivo sistema de ensino” e 19.4 da meta 19 que trata sobre
“Assegurar, aos representante da comunidade escolar, participação na elaboração dos documentos
norteadores da escola, dentre os quais, citam-se: Regimento Escolar, Projeto Político Pedagógico, Proposta
Curricular, Plano de Desenvolvimento da Escola”;
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP nº 02 de 20 de dezembro de 2017 que aprovou a Base Nacional
Curricular Comum;
CONSIDERANDO o Parecer CEE nº. 196/2019 que aprovou o Documento Curricular Referencial da Bahia – DCRB;
CONSIDERANDO a Resolução CEE nº 137/2019 que Fixa normas complementares para a implementação da
Base Nacional Comum Curricular - BNCC, nas redes de ensino e nas instituições escolares integrantes dos sistemas de
ensino, na Educação Básica do Estado da Bahia e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução CME nº 001/2021 que aprova o Referencial Curricular Municipal – RCM;
CONSIDERANDO a adesão do município ao Programa de Formação para (Re)elaboração dos ProjetosPolítico-Pedagógicos nas Escolas dos Municípios Baianos, coordenador pela União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação, seccional do Estado da Bahia;
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CONSIDERANDO o compromisso por trabalhar em Regime de Colaboração, para oferta de uma educação
pública de qualidade socialmente referenciada por processos democráticos;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear Comitê Local de Gestão Colaborativa do Processo de (Re)Elaboração dos Projetos Políticos
Pedagógicos das Unidades Escolares Municipais, composto pelas seguintes representações:
Dirigente Municipal de Educação
● Maria de Lourdes de Santana Silva
Representantes da Equipe Técnica Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação
● Lícia Cristina Cardeal Santos
● Miriam Lima Guimarães
● Virlene Barros de Sousa
Articulador do Programa
● Miriam Lima Guimarães
Representante do Conselho Municipal de Educação
● Ana Cristina Carvalho Ramos

Art.2º - São atribuições Comitê Local de Gestão Colaborativa do Processo de (Re)Elaboração dos
Projetos Políticos Pedagógicos:
I. Mobilizar a Comunidade Escolar para o processo de (re)elaboração do Projeto Político Pedagógico;
II. Mobilizar, orientar a instituição e monitorar o trabalho dos Comitês Colaborativos de cada unidade escolar
durante o processo formacional e de (re)elaboração do PPP;
III. Validar o planejamento e cronograma de ações;
IV. Disponibilizar materiais de estudo;
V. Orientar e zelar pela ampla comunicação do processo;
VI. Zelar pelo cumprimento das etapas subsequentes à (re)elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos.

Art. 3º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições
em contrário.

Gabinete da Secretária Municipal de Educação de Itajuípe, Estado da Bahia, em 30
de março de 2022.

Maria de Lourdes de Santana Silva
Secretária Municipal de Educação
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