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PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CNPJ: 13.700.174/0001-09

PORTARIA Nº 319, DE 08 DE MAIO DE 2020.
Dispõe sobre Enquadramento de jornada de
servidora, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, com
fulcro no art. 93 da Lei Municipal de Nº 049/2003; e
Considerando, o art. 93, da Lei nº 049/2003 de 27/06/2003, que diz: “Os
Professores e os pedagogos submetidos à jornada de trabalho de 20(vinte) horas
poderão requerer alteração da jornada de trabalho para 40 (quarenta) horas,
cujo deferimento dependerá da existência de vaga”.
Considerando, o § 1º, do art. 93, da Lei 049/2003 de 27/06/2003, que diz: “O
requerimento de alteração da jornada de trabalho para 40 (quarenta) horas
deverá ser formalizado até 60 (sessenta) dias antes do término do ano letivo”.
CONSIDERANDO que o administrador deve estar adstrito aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37,
caput, da CF);
R E S O L V E:
Art. 1° ENQUADRAR, mediante devido processo legal, a servidora SIMONE
CERQUEIRA SOUZA SANTOS, aprovada em concurso público para o cargo de
Professora 20 (vinte) horas, fazendo jus, doravante, a alteração da jornada de
trabalho de 20 (vinte) horas para 40 (quarenta) horas/aula semanais.
Art. 2º - A referida servidora deverá gozar de todos os benefícios que no
momento passa a ocupar, respaldada na Lei 049/2003.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Dário Meira, em 08 de Maio de 2020.

WILLIAM ALMEIDA SENA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 320, DE 08 DE MAIO DE 2020.
Dispõe sobre Enquadramento de jornada de
servidora, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, com
fulcro no art. 93 da Lei Municipal de Nº 049/2003; e
Considerando, o art. 93, da Lei nº 049/2003 de 27/06/2003, que diz: “Os
Professores e os pedagogos submetidos à jornada de trabalho de 20(vinte) horas
poderão requerer alteração da jornada de trabalho para 40 (quarenta) horas,
cujo deferimento dependerá da existência de vaga”.
Considerando, o § 1º, do art. 93, da Lei 049/2003 de 27/06/2003, que diz: “O
requerimento de alteração da jornada de trabalho para 40 (quarenta) horas
deverá ser formalizado até 60 (sessenta) dias antes do término do ano letivo”.
CONSIDERANDO que o administrador deve estar adstrito aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37,
caput, da CF);
R E S O L V E:
Art. 1° ENQUADRAR, mediante devido processo legal, a servidora NAIARA
OLIVEIRA SANTOS, aprovada em concurso público para o cargo de Professora 20
(vinte) horas, fazendo jus, doravante, a alteração da jornada de trabalho de 20
(vinte) horas para 40 (quarenta) horas/aula semanais.
Art. 2º - A referida servidora deverá gozar de todos os benefícios que no
momento passa a ocupar, respaldada na Lei 049/2003.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Dário Meira, em 08 de Maio de 2020.

WILLIAM ALMEIDA SENA
Prefeito Municipal
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