
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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PORTARIA SMEC Nº 006/2018,  de 15 de Dezembro de 2018. 
 
 

Dispõe sobre a nomeação da comissão 
do processo administrativo para   análise 
do enquadramento da carga horária de 
20 horas para 40 horas dos professores 
da rede Municipal de Ensino de 
Cotegipe com base na Lei 125/2009. 

 
 

            O A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E 
CULTURA DE COTEGIPE -BAHIA, através do Secretário de Educação, Esporte e 
Cultura, no uso de suas atribuições que lhe conferem o cargo: 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º - Constituir a comissão para alteração da carga horária dos professores da rede 
Municipal de ensino de Cotegipe, integrada pelos seguintes membros: 
 
1- Gilson Nunes Delgado  
2- Ivanise Batista de Matos Silva 
3- Edmar Marçal de Jesus 
 
 
Parágrafo único – - Fica designado o Senhor Gilson Nunes Delgado para presidir os 
trabalhos dos Processos Administrativos.   
 
Art. 2º - A Comissão terá um prazo de até 30 (trinta) dias para a conclusão dos 

trabalhos, contados da data da instalação, ficando assegurado o direito ao contraditório e 

ampla defesa. 

 
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
  
 
Cotegipe (Ba), 15 de dezembro de 2018.  
 

 
 

CLÁUDIO DOS SANTOS 
Secretário Municipal de Educação 


