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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA FÉ DE GOIÁS- 

FMS 

PORTARIA 604 

 

PORTARIA Nº 604/2022 Santa Fé de Goiás, 25 de Agosto de 2022. 

  

“Dispõe sobre concessão de diárias e da outras 

providencias” 

  

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA FE DE 

GOIÁS, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e as 

concedias através do Decreto nº 016/2022 de 11 de Janeiro de 2022, 

tendo em vista o interesse do Município. 

  

RESOLVE: 
  

Art. 1º - Tendo em vista que a servidora publica municipal Sra. 

APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS, portador do CPF nº 

764.555.301-44, ocupante do cargo de Assessor Especial II, 

empreendeu viagem no dia 25 de Agosto de 2022, à cidade de 

Goiânia, para levar pacientes, conforme comprovante em anexo. 

  

Art. 2º - Fica a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento 

autorizada a disponibilizar o Valor de uma diária a quantia de R$ 

65,00 (sessenta e cinco reais), conforme o Art. 1º do Decreto nº 

016/2022. 

  

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições contrárias. 

  

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

SANTA FE DE GOIÁS, aos 25 dias do mês de Agosto de 2022. 

  

Publique-se e registre. 
  

CARLOS ANTONIO SIQUEIRA DIAS 
Secretario Municipal  

Publicado por: 
Max Miller Mendes Lima 

Código Identificador:4DF8E6A0 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA FÉ DE GOIÁS- 

FMS 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

EXTRATO DE CONTRATO 
  

CONTRATO N°043/2022 
  

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

SANTA FÉ DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, 

devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.322.181/0001-96. 

. 

  

CONTRATADA: ALLYNE BORGES DE SOUZA, Brasileira, 

solteira, CPF: n° 039.253.301-43, COREN -GO nº 605441 E RG 

6056366 2ª VIA. 

  

OBJETO: Serviços de Enfermagem 

  

PRAZO: O período do presente contrato será de 12 de agosto de 2022 

a 31 de dezembro de 2022. 

  

VALOR: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) 

  

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal Lei Federal n. Lei Federal nº 

8666/93, e alterações posteriores 

  

Santa Fé de Goiás (Go), 12 de agosto de 2022. 

 

VALÉRIO ANDRÉ VILELA SILVA 
Secretário de Administração 

Publicado por: 
Max Miller Mendes Lima 

Código Identificador:CEED893F 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DE GOIÁS 

DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DE 

DIRETORES DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA FÉ DE GOIÁS/GO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

LEI Nº 624/2022 . DE 25 DE AGOSTO DE 2022. 

  

DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DE 

DIRETORES DE UNIDADES EDUCACIONAIS 

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA 

FÉ DE GOIÁS/GO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

  

O Prefeito Municipal de Santa Fé de Goiás, Estado de Goiás, no uso 

de suas atribuições legais contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica do Município, apresenta à judiciosa apreciação da Colenda 

Câmara de Vereadores o seguinte Projeto de Lei: 

  

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  

Art. 1º O processo de escolha de diretores de unidades educacionais 

previsto nesta Lei observará os princípios de autonomia, cidadania, 

dignidade da pessoa humana, gestão democrática do ensino público, 

pluralismo político, igualdade perante a lei, valorização dos 

trabalhadores na educação, promoção da integração escola-

comunidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

eficiência e melhoria da qualidade social da educação básica pública. 

Parágrafo Único. As unidades educacionais de que trata o caput são 

constituídas pelas escolas e centros de educação infantil da Rede 

Municipal de Ensino de Santa Fé de Goiás/GO. 

  

CAPÍTULO II -DA ELEIÇÃO 
  

Art. 2º O processo de escolha de diretores compreende a eleição 

direta com a participação da comunidade escolar e os eleitos terão 

mandato de dois anos, permitida uma reeleição. 

Parágrafo único. O Edital deverá trazer as regras para inscrições das 

chapas. 

  

Art. 3º As eleições serão realizadas no quarto trimestre do ano em que 

se encerram os mandatos, em um único dia, em todas as unidades 

educacionais. 

  

§1º As eleições serão realizadas em cada unidade educacional por 

urna própria ou por meio eletrônico. 

§2º O Processo de Eleição será deflagrado com, no mínimo, vinte dias 

de antecedência do final de mandato, por Edital a ser publicado no 

Diário Oficial e na página eletrônica do Município, bem como afixado 

em todas as unidades educacionais. 

  

Art. 4º O Edital conterá, no mínimo: 

  

I - cronograma da eleição; 

II - prazo para inscrição, análise e homologação dos inscritos; 

III - prazos para interposição e resposta dos recursos; 

IV - condutas permitidas e vedadas aos candidatos; 

V - forma de fiscalização; 

VI - da mesa receptora e a forma de apuração dos votos; 

VII - do curso de capacitação; 

VIII - nomeação, posse e exercício. 

  

Parágrafo único. Os casos omissos em relação ao Edital serão 

decididos pela Comissão Eleitoral Central. 

  

Art. 5º O processo de escolha será fiscalizado pela Comissão Eleitoral 

Central. 

  

Art. 6º A Comissão Eleitoral Central será constituída por: 
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I - dois representantes indicados pelo Conselho Municipal de 

Educação; 

II - três representantes indicados pela Secretaria Municipal de 

Educação. 

  

Parágrafo Único. Constituída a Comissão Eleitoral Central, o 

Secretário de Educação providenciará a nomeação de seus membros. 

  

Art. 7º Compete à Comissão Eleitoral Central a fiscalização e 

coordenação geral do processo de escolha dos diretores e a resolução 

dos recursos porventura interpostos, além da organização, 

coordenação, execução e fiscalização do processo de escolha no 

Município. 

  

Seção I 

Dos requisitos para inscrição 
  

Art. 8. Poderá inscrever-se no processo de escolha de diretores o 

servidor público municipal estável, ocupante de cargo de provimento 

efetivo, integrante dos quadros permanente de pessoal do Magistério 

Público Municipal que preencher os seguintes requisitos: 

  

I – possuir habilitação em Curso Superior de Licenciatura 

Curta/Plena, na área de Educação; 

II – ter concluído Especialização (latu sensu) em Gestão Escolar ou 

cursar, no prazo máximo de um ano após sua nomeação, devendo para 

tanto apresentar documentos comprobatórios de matrícula 

Especialização (latu sensu) em Gestão Escolar; 

III – ter disponibilidade de trabalho durante 08 (oito) horas diárias, de 

acordo com o horário de funcionamento da Unidade de Ensino; 

IV - não tenha sofrido penalidade disciplinar prevista na legislação 

municipal, até a data de inscrição no processo de escolha; 

V – Residir no Município por no mínimo 06 (seis) meses a contar da 

data de início de inscrições. 

Parágrafo primeiro. Somente será admitida a inscrição de candidato 

no processo de escolha de diretores para uma única unidade 

educacional. 

  

Parágrafo segundo. O professor em licença-prêmio ou em interesse 

particular não poderá ser candidato a vaga da diretor. 

Seção II 

Dos segmentos votantes 
  

Art. 9. A comunidade escolar com direito a voto será constituída: 

I - nas unidades do ensino fundamental, pelos segmentos: 

a) professores, coordenadores pedagógicos e demais servidores em 

efetivo exercício na Unidade há, pelo menos, noventa dias anteriores 

ao pleito; 

b) educandos com, no mínimo, doze anos de idade completos e que 

estejam matriculados e frequentando há, pelo menos, noventa dias 

anteriores à sua realização; 

c) um dos responsáveis legais pelos educando regularmente 

matriculados e frequentando há, pelo menos, noventa dias anteriores 

ao pleito; 

  

II - nas unidades da educação infantil, pelos segmentos: 

  

a) professores, educadores, coordenadores pedagógicos e demais 

servidores em efetivo exercício no respectiva Unidade, há pelo menos, 

noventa dias anteriores ao pleito; 

b) um dos responsáveis legais pelos educandos regularmente 

matriculados e frequentando, há pelo menos, noventa dias anteriores 

ao pleito. 

  

§1º Os segmentos votantes de que trata o inciso I terão os seguintes 

pesos: 

  

I - quarenta por cento para o segmento correspondente à alínea "a"; 

II - vinte por cento para o segmento correspondente à alínea "b"; 

III - quarenta por cento para o segmento correspondente à alínea "c". 

  

§2º Os segmentos votantes de que trata o inciso II terão os seguintes 

pesos: 

I - cinquenta por cento para o segmento correspondente à alínea "a"; 

II - cinquenta por cento para o segmento correspondente à alínea "b". 

  

Seção III 

Dos Recursos 
  

Art. 10. Os recursos oriundos do processo de escolha serão 

interpostos perante a Comissão Eleitoral Central. 

Parágrafo único. Os prazos para interposição dos recursos serão 

determinados no Edital de Convocação. 

  

Seção V 

Dos Eleitos 
  

Art. 11. Será considerado eleito o candidato que obtiver, no somatório 

dos segmentos votantes, o maior percentual de votos válidos. 

  

Art. 12. Havendo empate será considerado eleito o candidato que 

tiver mais tempo de serviço efetivo na Rede Municipal de Educação. 

  

Art. 13. Na hipótese de candidatura única, o candidato somente será 

considerado eleito se o somatório de votos de cada segmento votante 

for superior a cinquenta por cento mais um dos votos válidos. 

  

CAPÍTULO III 

DA POSSE 
  

Art. 14. Em data preestabelecida o eleito assinará o livro de posse, 

após nomeação, via decreto, feito pelo Prefeito Municipal. 

  

Parágrafo Único. O diretor entrará em exercício no mês de janeiro do 

ano subsequente àquele em que se realizarem as eleições. 

  

CAPÍTULO IV 

DA VACÂNCIA 
  

Art. 15. A vacância dar-se-á por pedido de exoneração, 

aposentadoria, falecimento ou destituição da função, observado o 

devido processo legal. 

  

Art. 16. Nas hipóteses de vacância da direção, de a unidade 

educacional não ter participado do certame ou de não ter sido eleito 

diretor, o Secretário de Educação designará servidor para ocupar a 

função de diretor ou de diretor adjunto, conforme o caso, para cumprir 

o mandado, ou para terminá-lo, desde que este preencha os requisitos 

do artigo 8 desta Lei. 

  

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
  

Art. 17. Os atuais diretores poderão concorrer à reeleição para mais 

um mandato de dois anos, desde que preencham os requisitos do art. 8 

desta Lei. 

  

§3º A não apresentação dos documentos solicitados no §2º dentro dos 

prazos especificados acarretará ao servidor eleito a perda do mandado. 

  

§4° O disposto no caput e nos §§ 2° e §3° deste artigo aplica-se às 

indicações previstas no art. 16 desta Lei realizadas durante o próximo 

mandato. 

  

Art. 18. O diretor atual deverá cumprir todas as normas relativas à 

transição determinadas pela Secretaria Municipal de Educação, 

permanecendo na direção da unidade educacional até o início do 

exercício do novo diretor. 

  

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se a disposição em sentido contrário. 

  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA FÉ DE 

GOIÁS/GO, aos 25 dias do mês de agosto de 2022. 

  

EDIMILSON ALVES DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

  


