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AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico nº 093/2022 

Participação exclusiva ME/EP 

P 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO, RS, torna público, 

que se encontra aberta a Licitação: Pregão Eletrônico nº 093/22-Tipo: Menor 

preço - Objeto: aquisição de FARDAMENTO para uso do Corpo de 

Bombeiros/SJ, conforme especificações descritas no anexo I do edital. 

Início da sessão de disputa: 28/09/2022 10H 

 O Edital poderá ser retirado nos seguintes endereços eletrônicos: 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br, www.saojeronimo.rs.gov.br. Demais 
informações poderão ser obtidas junto ao Dep. De Licitações, na Rua Cel. 

Soares de Carvalho n. º 558 – São Jerônimo - Fone: (51) 3651-1744 - Ramal 

228 – e-mail: licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br. 
 

São Jerônimo, 13 de Setembro de 2022. 

Alessandra Streb Soares Azzi de Araújo 

Secretária Municipal de Governo 

 

DECRETO N° 5283, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 

 
REGULAMENTA SELEÇÃO E 

INDICAÇÃO DE DIRETORES E VICE-

DIRETORES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO 

 

O Prefeito Municipal em exercício de São Jerônimo, no uso de suas atribuições 
legais conferidas pelo Art. 73, VIII da Lei Orgânica, 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1º Este Decreto regulamenta os procedimentos relacionados ao provimento 

da função de gestor escolar de acordo com os critérios técnicos de mérito e 
desempenho.  

 

CAPITULO I 
DA SELEÇÃO 

 

Seção I 
Do Processo 

 

 Art. 2º A seleção e indicação para a função de Diretor e Vice-
Diretor das unidades escolares do Município será através da composição de 

lista tríplice. 

 
§1º A seleção referida no caput somente se aplica em unidades escolares com 

mais de 50 (cinquenta) alunos, ficando a indicação dos gestores nas demais 

unidades a cargo do Poder Executivo, respeitando os critérios técnicos de 
mérito e desempenho. 

 

§2º A designação para o exercício da função de Vice-Diretor será feita pelo 
Poder Executivo e será preenchida de acordo com os critérios técnicos de 

mérito e desempenho aqui estabelecidos, inclusive em conformidade com o 

Plano de Carreira do Magistério. 
 

 Art. 3º O procedimento de seleção será organizado pela Secretaria 
Municipal de Educação, o qual estabelecerá prazos e critérios, conforme este 

Decreto, através de edital de seleção publicado no Diário Oficial e no portal do 

município na internet. 
 

Seção II 

Da Comissão Organizadora 
Art. 4º Deverá ser designada pelo Prefeito, comissão organizadora com três 

servidores que irão executar, organizar, monitorar e fiscalizar os procedimentos 

previstos neste Decreto. 
 

§1º Compete à Comissão Organizadora: 

 

I – Requisitar da direção das escolas e à Secretaria de Educação os recursos 

humanos e materiais necessários ao desempenho de suas atribuições; 
 

 

II – Planejar, organizar e coordenar a realização da eleição e o processo de 
habilitação, lavradas em livro próprio as atas das reuniões; 

III – Convocar e orientar a eleição, divulgando amplamente as normas do 

processo através de Edital de Convocação da Formação da Lista Tríplice; 
IV – Receber, analisar, aprovar ou rejeitar, os requerimentos de inscrição dos 

candidatos conforme os critérios estabelecidos neste Decreto e no respectivo 

Edital; 
VII – Coordenar a divulgação dos candidatos inscritos e homologados; 

VIII – Receber e examinar pedidos de impugnação, de reconsideração e de 

recursos de todas as espécies, relacionados ao processo que coordena e preside; 
IX – Encaminhar formalmente o resultado final da eleição com a lista tríplice 

ou consultiva dos inscritos homologados, especificando o número de votos que 

cada candidato auferiu com o pleito, à Secretaria Municipal da Educação e ao 
Sr. Prefeito Municipal; 

X – Tomar todos os atos necessários para a implementação do processo aqui 

estabelecido. 
 

§2º Poderão, a critério da Comissão Organizadora, serem designados 

servidores para auxiliar o processo eleitoral nas unidades escolares onde 
houver a consulta a comunidade. 

 

§3º Não poderão integrar a Comissão Organizadora, os candidatos, seus 
cônjuges ou companheiros até o 2º grau, inclusive, ou qualquer servidor 

investido no cargo de Diretor e Vice-diretor. 

 

Seção II 

Da Habilitação 
 

Art. 5º Poderão ocupar a função de Diretor e Vice-Diretor de Escola e 

participar do processo de seleção os servidores que preencham os seguintes 
requisitos cumulativos: 

 

 I – Ser ocupante de cargo de provimento efetivo e estável; 
 II – Ser profissional do quadro do Magistério Municipal com 

formação em Pedagogia ou Licenciatura Plena; 

 III – Estar em efetivo exercício com pelo menos 03 anos de 
experiência no cargo; 

 IV – Ter disponibilidade para jornada de 40h semanais; 

 V – Possuir curso de gestão escolar com carga horária mínima de 
80h, realizado a no máximo 02 (dois) anos da data de inscrição. 

 VI – Comprometer-se em participar de formação continuada e 

permanente pela Secretaria Municipal de Educação; 
 VII – Apresentar alvará de folha corrida; 

 VIII – Apresentar à comissão organizadora o Plano de Trabalho a 

ser desenvolvido durante sua gestão. 
 

Seção III 

Da inscrição 
 

 Art. 6º Os servidores interessados em participar do processo de 

seleção para a função de Diretor, deverão fazer sua inscrição mediante 
formulário a ser disponibilizado pela Comissão Organizadora, indicando 

expressamente para qual unidade escolar pretende concorrer e mediante a 

entrega dos documentos estabelecidos no edital. 
 

 Parágrafo único. Os prazos, documentos comprobatórios, pedidos 

de reconsideração e recursos serão estabelecidos pelo edital de seleção. 

 

Art. 7º O Plano de Trabalho previsto o inciso VIII do art. 5º deste Decreto 

deverá apresentar as ações, metodologias, recursos e prazos em consonância 
com as políticas públicas educacionais estabelecidas pela Secretaria de 

Educação, compreendendo, no mínimo, as seguintes abordagens: 

 
I – Pedagógica: gestão do processo ensino aprendizagem; 

II – Administrativa: gestão da infraestrutura e funcionamento da escola; 

III – outras informações que o candidato entender pertinente. 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO  
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Art. 8º Fica vedada a inscrição do servidor para mais de uma unidade escolar 
simultaneamente; 

 

Seção IV 
Da Eleição 

 

 Art. 9º Haverá processo de consulta à comunidade escolar quando 
existirem 04 (quatro) ou mais interessados devidamente habilitados à função de 

Diretor. 

 
 Art. 10. A comunidade escolar apta a participar do processo 

eleitoral de formação da lista tríplice compõe-se de: 

 
 I – Profissionais do magistério e da educação em exercício efetivo 

na escola do pleito, exceto contratos temporários, cargos em comissão e 

estagiários; 
 

 II – Pais ou representantes legais; 

 
§1º Os profissionais que atuam em mais de uma escola poderão votar em cada 

uma delas. 

 
§2º Os membros da comunidade que possuam filhos em escolas diferentes 

podem participar do processo eleitoral e votar em cada uma delas. 

 
§3º Cada eleitor só terá direito a um voto em cada escola, independente de 

pertencer a mais de uma categoria ou segmento ou ter mais de um filho na 

escola. 

 

§4º O voto será secreto e facultativo. 
 

§5º Ao processo eleitoral aqui previsto aplicam-se subsidiariamente as regras 

aqui definidas e todas as leis eleitorais brasileiras. 
 

Art. 11. Em caso de empate na terceira posição na composição da lista tríplice, 

servirá como critério de desempate: 
 

I – O tempo de serviço no magistério público municipal e, 

II – A maior titulação de formação. 
 

Art. 12. Os três servidores com maior votação formarão a lista tríplice a ser 

encaminhada ao Gabinete do Prefeito para decisão. 
 

Art. 13. Se forem constatados vícios ou irregularidades que indiquem a 

necessidade de anulação da eleição, caberá à Comissão Organizadora dar 
imediata ciência do fato à Secretaria Municipal da Educação. 

 

 
CAPITULO II 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 14. A seleção e indicação prevista neste Decreto não possui caráter 

vinculativo, nem garante estabilidade ao nomeado para o cargo de Diretor e 

Vice-Diretor, sendo o provimento de livre nomeação e exoneração. 
 

Art. 15. O Município realizará, por meio da Secretaria Municipal da Educação, 

ampla divulgação nos meios de comunicação local e nas redes sociais, a fim de 
comunicar o processo de formação da lista tríplice para a escolha dos diretores 

das unidades que compõem a rede de ensino municipal, conforme previsto 

neste Decreto. 

 

Art. 16. A designação para o exercício da Função Gratificada de Diretor e 

Vice-Diretor realizada através dos procedimentos previstos neste Decreto, será 
por prazo indeterminado, sendo que para sua substituição deverá ser realizado 

novo processo de escolha. 

 
Parágrafo único. Visando proporcionar prazo para a qualificação necessária 

dos candidatos, os atuais Diretores e Vice-Diretores, seus eventuais substitutos 

e as novas gratificações de Direção/Vice eventualmente criadas, poderão 

permanecer nas funções até o dia 15 de setembro de 2023. 
 

Art. 17. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 

Júlio César Prates Cunha 

Prefeito Municipal, em exercício 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMS 09/2022 

 

“Aprova a 6ª revisão do Plano de Contingência e Ação Municipal de São 

Jerônimo para Infecção Humana COVID-19 São Jerônimo 18 de março, 2020” 
              

   O Secretário Municipal da Saúde, no uso de 

suas atribuições legais, CONSIDERANDO a decisão do Comitê de 
Emergência da Saúde, bem como a legislação do Sistema Único de Saúde, 

considerando especialmente: 

 
- A necessidade de atualização do Plano de Contingência e Ação Municipal de 

São Jerônimo para Infecção Humana COVID-19 São Jerônimo; 

 
- A necessidade de identificar e monitorar os casos positivos e ou suspeitos 

para conter o avanço de novos casos Infecção Humana COVID-19; 

 
- Os indicadores de saúde, que são monitorados diariamente pela vigilância em 

saúde; 

 
- Que o Centro de Doenças Respiratórias está tendo uma procura muito baixa 

pelo serviço especializado;  

 
RESOLVE:  

 

Art.1° - Fica aprovado e imediatamente validado a 6ª revisão do Plano de 
Contingência e Ação Municipal de São Jerônimo para Infecção Humana 

COVID-19 São Jerônimo, criado em 18 de março 2020. ANEXO I dessa IN 

  
Art. 2º - Estabeleço que a partir do presente momento todas as UNIDADES 

DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO, deverão atender 

os usuários de suas respectivas áreas de saúde que apresentem sintomas 
gripais, realizando a testagem e cuidado dos casos suspeitos ou conformados 

de COVID-19. Estabeleço ainda que os serviços de vigilância e monitoramento 

ficam em alerta máximo para identificação e isolamento domiciliar dos casos 

positivos e suspeitos, devendo os protocolos serem acionados imediatamente. 

 

Art. 5º - De ciência a todos os servidores da Saúde, e dos demais setores 
envolvidos, revogo a IN°01/2022, publique no Diário oficial do município 

                                                 

 Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, 13 de setembro de 2022. 

 

Éderson Pizio Lopes 

Secretário Municipal de Saúde  

 
Processo Administrativo Disciplinar: 007/2019 

Portaria: 14.411, de 16 de novembro de 2021 

Destinatário: DYEGO MATIELO PERES LEMOS, matricula 4971 
  

CITAÇÃO POR EDITAL  

 

A Presidente da Comissão Processante de que trata o Processo Administrativo 

Disciplinar instaurado pela Portaria nº 14.411 de 16 de novembro de 2021, nos 

termos da Lei nº 1.875 de 16 janeiro de 2001 (Regime Jurídico Único dos 
Servidores Municipais – R.J.U.), CITA, pelo presente EDITAL, o servidor 

DYEGO MATIELO PERES LEMOS, matricula 4971, ocupante do cargo de 

dentista, na condição de indiciado, para apresentar defesa no prazo de 15 

(quinze) dias, em relação aos fatos de que é acusado e que consistem nas 

irregularidades constantes na Portaria nº 13.189, com base nas informações 

repassadas no relatório final do  

http://www.saojeronimo.rs.gov.br/diario-oficial
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Processo   de Sindicância nº15/2017, e que instaurou o Processo 

Administrativo Disciplinar nº 007/2019 que se comprovadas, o tornam incurso 
nas infrações descritas no Regime Jurídico dos Servidores Municipais. Se não 

apresentar defesa escrita no prazo que lhe foi deferido, será declarado REVEL, 

prosseguindo-se os trabalhos da presente Comissão.  
 

São Jerônimo/RS, 13 de setembro de 2022 

 

Deise Gomes dos Santos 

Presidente da Comissão 
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