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PORTARIA Nº007/2020 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020

“Dispõe
sobre
a
suspensão
de
concessões de Licença Prêmio por
Assiduidade aos Profissionais em
Educação e dá outras providências”.

Considerando a situação de fragilidade econômico-financeira que assola a
municipalidade, inviabilizando a contratação de novos profissionais para suprirem a
lacuna dos profissionais em gozo Licença Prêmio por Assiduidade;
Considerando a necessidade de reavaliação dos atos administrativos
atinentes ao quadro de servidores da Secretaria Municipal de Educação;
Considerando que a concessão de licenças impõe à administração a
reposição de profissionais, para efetiva solução de continuidade das ações
essenciais de educação, comprometendo, ainda mais, o financiamento do sistema;
Considerando o efetivo atendimento aos Princípios da Legalidade, Eficiência
e Publicidade que norteia os atos dessa gestão.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA
CRUZ DA VITÓRIA, Estado Federado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,
mediante exercício de competência delegada

RESOLVE:
Art. 1º - Fica determinada a suspensão de concessões de Licença Prêmio por
Assiduidade, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, pelo prazo de 180
(Cento e oitenta) dias.
Art. 2º - Oficiem-se os Setores de protocolo e de pessoal para o efetivo
atendimento ao conteúdo deste ato.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete da Secretária Municipal de Educação de Santa Cruz da Vitória/BA, 27
de Fevereiro de 2020.

CRISTIANE ROCHA SILVA
Secretária Municipal de Educação
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