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DECRETO nº 6.998, DE 20 DE MARÇO DE 2018.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

“Dispõe sobre classificação segundo a Complexidade das
unidades escolares, regulamentando o art. 3º da Lei
Complementar nº 616 de 17 de outubro de 2011.”

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018
Processo Administrativo nº 041/2018

O Prefeito do Município de Leme, no uso de suas atribuições legais, que lhe
são conferidas:
Considerando a oferta de uma educação pública na Rede Municipal de Ensino em todas as suas modalidades, para que todos os alunos tenham acesso a um
ensino público de qualidade.
Considerando que as Unidades Escolares são Básicas ou de Complexidade
I conforme o disposto nos artigos 3º e 9º, parágrafo único, da Lei Complementar nº
616 de 17 de outubro de 2011, do Município de Leme/SP.
DECRETA:
Artigo 1º- Em conformidade com a legislação serão adotados os indicadores
para a classificação das Unidades Escolares como Básicas ou de Complexidade I.
§ 1º - As Unidades Escolares com pontuação igual ou superior a 10,5 (dez
ponto e meio) serão classificadas como Unidades Escolares de Complexidade I.
§ 2º - As Unidades Escolares com pontuação igual ou inferior a 10 (dez) serão
classificadas como Unidades Escolares Básicas.
§ 3º - Para cada um dos quesitos será atribuída pontuação, conforme o grau
de complexidade apontado no Anexo I.
Artigo 2º- No cômputo geral da avaliação dos indicadores de cada Unidade Escolar não será considerada a sede vinculada para fins de pontuação, fazendo
jus, exclusivamente o servidor lotado no cargo de diretor de escola, ou seu eventual
substituto.
Artigo 3º- À vista do sistema de avaliação de gratificação ora instituído, fará
jus ao recebimento da Gratificação pela Complexidade I, o Diretor de Escola que
estiver em exercício das atribuições próprias do cargo ou ao seu eventual substituto.
Artigo 4º- Proceder-se-á a avaliação e o cômputo dos indicadores no mês de
fevereiro de cada ano, com validade para o ano letivo em curso, ou seja, de 01 de
janeiro até 31 de dezembro.
§ único - A Secretaria de Educação poderá estabelecer anualmente outros
indicadores além dos constantes no Anexo I, com sua respectiva pontuação, publicando a classificação das unidades escolares denominadas como de Complexidade
I, no Anexo II.
Artigo 5º - A percepção da Gratificação prevista no sistema de gratificação
cessará automaticamente quando o diretor de escola deixar o exercício na unidade
escolar que fundamentou sua concessão.

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Alimentação, para execução dos serviços de preparo, nutrição, armazenamento, distribuição nos locais de consumo, logística, manutenção corretiva e preventiva dos
equipamentos e utensílios, com emprego da mão de obra e treinamento do pessoal, bem como o fornecimento de todos os gêneros alimentícios e demais insumos
utilizados para atendimento dos Programas Municipais de Alimentação (merenda
escolar), (exceto os adquiridos através da agricultura familiar, conforme previsão na
lei n° 11.947/2009), em conformidade com os termos deste Edital, de seus anexos,
da legislação de regência, e em especial das normas expedidas pelo Ministério da
Saúde e ANVISA.
Considerando decisão liminar proferida nos autos do eTC´S 8155.989.18-9
e 8356.989.18-6, que suspendeu o certame, comunico que fica sem efeito a sessão
designada para 05 DE ABRIL DE 2.018.
Novas deliberações serão publicadas nos mesmos termos da publicação do
resumo de edital.
Leme, 22 de março de 2.018
Christian Claudio Alves
Diretor Departamento de Licitações

PREGÃO PRESENCIAL nº 012/18
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR
E BICO PARA VEÍCULOS DE LINHA LEVE E PESADA PERTENCENTES À
FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Considerando a regularidade do procedimento;
Considerando que os preços são compatíveis com os orçamentos;
HOMOLOGAMOS a decisão da Pregoeira e Equipe de Apoio, adjudicando
os objetos às licitantes conforme segue:
LOTE 01 – PNEUS LEME CENTRO AUTOMOTIVO LTDA – R$
123.000,00
LOTE 02 – EL ELYON PNEUS EIRELI - ME – R$ 165.240,00
LOTE 03 – EL ELYON PNEUS EIRELI - ME – R$ 2.280,00
LOTE 04 – EL ELYON PNEUS EIRELI - ME – R$ 720,00
LOTE 05 – PNEUS LEME CENTRO AUTOMOTIVO LTDA – R$ 1.998,00
Formalize-se a contratação, nos termos do edital
Leme, 21 de março de 2.018
Dr. Gustavo Antônio Cassiolato Faggion
SECRETÁRIO DA SAÚDE
Andrea Maria Begnami Mazzi
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018

Artigo 6º - As despesas decorrentes da aplicação ou execução deste decreto
devem correr à conta das dotações orçamentárias próprias.

PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO /
CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL

Artigo 7º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018, revogando-se as disposições em
contrário.
Leme, 20 de março de 2018.

Considerando exigência na Ata de sessão pública realizada em 13.03.2018;
“FICAM AS LICITANTES DESDE JÁ INTIMADAS A APRESENTAREM
PROPOSTA READEQUADA COM DESCONTO LINEAR NOS TERMOS DO
EDITAL (03 DIAS ÚTEIS) SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO”
Considerando que a licitante que ofertou o menor preço nos lotes 01 e 02,
MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP, quando convocada para apresentação, esta não o fez, reformo a decisão anterior e DESCLASSIFICO a referida empresa.

WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO
Prefeito do Município de Leme.
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Designo para o dia 02 de abril de 2.018, às 08 horas, a sessão para retomada
do pregão, a partir da fase de negociação com a licitante classificada em segundo
lugar, a realizar-se no Departamento de Licitações da Prefeitura de Leme, no endereço constante do edital, sessão para a qual ficam todos os interessados devidamente
intimados.
Publique-se
Leme, 21 de março de 2018
Daniela Regina Nascimento Cerbi
PREGOEIRA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
PORTARIA GABINETE
PORTARIA Nº 050/2018, de 02 de março de 2018
Nomeia Secretário
O Prefeito do Município de Leme, no uso de suas atribuições legais,
NOMEIA, a partir de 06 de março do corrente ano, o Sr. GUSTAVO ANTONIO CASSIOLATO FAGGION, RG 9.938.778, para o cargo de Secretário Municipal de Saúde, licenciando-o de seu cargo efetivo de Médico.
Leme, 02 de março de 2018.
WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO
Prefeito do Município de Leme

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
Secretaria de EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 101 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de ANTONIA SILVERLÂNDIA MARTINS NASCIMENTO, RG n° 44.335.264-1, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário
de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da
solicitada acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado
de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro
no artigo 4° e incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO
ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 102 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de MARIA DO CARMO ALVES BIZERRA, RG n° 25.207.743-X, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico
coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da
documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do
Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL
para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 103 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de ESTELA APARECIDA MICHELIN, RG n° 41.025.601-8, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico
coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da
documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do
Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL
para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 104 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de MARIA BERNADETE VIEIRA FERREIRA, RG n° 17.767.559, conforme declaração individual
apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada
acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após
análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de
PROFESSOR I e PROFESSOR II, nesta Secretaria Municipal de Educação, com
fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 105 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de RITA DE CÁSSIA
DA CRUZ VICENTINI, RG n° 29.700.108-5, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico
coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da
documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do
Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL
para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 106 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
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A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de LUDMILA DE
LIMA, RG n° 24.296.269-5, conforme declaração individual apresentada referente
a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC)
na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos para
o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação
apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I e PROFESSOR II, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 107 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de CLAUDINÉIA
MARCHETI, RG n° 21.568.872-7, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 108 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de PAULA HELENA
MARDEGAN LOURENÇO, RG n° 30.356.437-4, conforme declaração individual
apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada
acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após
análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de
PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 109 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de GILMARA LUIZA
BUENO, RG n° 29.084.213-X, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 110 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de SIMONE DE
QUEIROZ MAGATTI, RG n° 18.745.231-3, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico
coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da
documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do
Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL
para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 111 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de MARAÍSA MOSCARDI, RG n° 43.247.453-5, conforme declaração individual apresentada referente
a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC)
na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos para
o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação
apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 112 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de ELIANA COTRIN
DE SOUZA, RG n° 24.887.990-17, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 113 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de HELAINE IRACELIS PASSARINI, RG n° 17.765.564-8, conforme declaração individual apresentada
referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documenta-
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ção apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 114 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de DULCE HELENA
VIANA DOS SANTOS, RG n° 20.085.183-4, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico
coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da
documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do
Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL
para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 115 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de TATIANE FERNANDA SILVEIRA SANTANA, RG n° 40.824.437-9, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho
pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada
acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após
análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de
PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 116 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de POLIMARA MANARA, RG n° 41.025.197-5, conforme declaração individual apresentada referente
a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC)
na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos para
o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação
apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 117 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme

LEME, 22 de março de 2018

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de JOSIANE MIRNA
RODRIGUES DE MORAES, RG n° 23.909.244-2, conforme declaração individual
apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada
acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após
análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de
PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 118 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de MARIA DE LOURDES CABRERA, RG n° 21.246.692, conforme declaração individual apresentada
referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 119 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de DÉBORA CORTE
PAROLA, RG n° 26.874.605-9, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I e
PROFESSOR II, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 120 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de CARLA RENATA
LAGACIO, RG n° 41.025.664-X, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I e
PROFESSOR II, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.

LEME, 22 de março de 2018

ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 121 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de ÉRICA APARECIDA BENEDITO, RG n° 41.025.347-9, conforme declaração individual apresentada
referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 122 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de LINDINALVA TIMÓTEO, RG n° 33.762.426-4, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 123 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de EVELISE HELENA
PASSARINI, RG n° 24.757.336-X, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 124 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de ANA PAULA SANTOS, RG n° 27.694.405-7, conforme declaração individual apresentada referente a

Imprensa Oficial do Município DE LEME - 5

seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC)
na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos para
o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação
apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 125 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de LIDIANA CRISTINA BACCARIN, RG n° 34.859.270-X, conforme declaração individual apresentada
referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 126 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de TATIANE BARRETO MOURÃO, RG n° 26.800.640-4, conforme declaração individual apresentada
referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 127 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de FABIANA ALVES
DA CUNHA, RG n° 29.700.187-5, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 128 DE 05 DE
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MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de MABEL LORENCETTI NOGUEIRA RAMOS, RG n° 16.809.364-9, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho
pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada
acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após
análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de
PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 129 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de RENATA LOURENÇO, RG n° 32.390.674-6, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 130 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de MONALISA APARECIDA PORCENA, RG n° 42.205.854-3, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico
coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR
I e PROFESSOR II, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo
4° e incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 131 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de HELENILDA PASSARINI, RG n° 20.087.202, conforme declaração individual apresentada referente
a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC)
na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos para
o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação
apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Se-
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cretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 132 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de MARIA CECILIA
GABONE IACOBUCCI, RG n° 19.138.253, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico
coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da
documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do
Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL
para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 133 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de ANDREA MURRER SIQUEIRA, RG n° 22.978.436-7, conforme declaração individual apresentada
referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 134 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de MARIA APARECIDA SAMPAIO DE JESUS, RG n° 35.834.123-1, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho
pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada
acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após
análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de
PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 135 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
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A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de SILVIA ANDREA
DA CRUZ PINARELLI, RG n° 29.700.089-5, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico
coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da
documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do
Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL
para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 136 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de PRISCILA VIANA
NEGRO, RG n° 32.436.917-7, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 137 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de JULIANA BONVECHIO PARRA, RG n° 28.735.475-1, conforme declaração individual apresentada
referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 138 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de FLÁVIA ELAINE
DOZZI TEZZA, RG n° 27.385.365-X, conforme declaração individual apresentada
referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
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ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 139 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de KELLY CRISTINA MORAES FERNANDES, RG n° 28.735.475-1, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho
pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada
acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após
análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de
PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 140 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de RAQUEL CRISTINA ROMPATTO DE ALMEIDA, RG n° 23.909.329-X, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho
pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada
acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após
análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de
PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 141 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de ROSA MARIA
MARTINS CONFORTI, RG n° 20.491.891-1, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico
coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da
documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do
Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL
para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 142 DE 05 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de CAROLINA NUNES DA SILVA, RG n° 34.252.732-0, conforme declaração individual apresentada
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referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I e
PROFESSOR II, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 143 DE 07 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de DANIELA CORTE
PAROLA, RG n° 32.772.054-2, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação
apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR II, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 144 DE 13 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de ROBERTA APARECIDA AMINHÃO, RG n° 26.482.485-4, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico
coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da
documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do
Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL
para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 145 DE 15 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de KARINA ROBERTA KOCH FELIPPE, RG n° 23.775.162-8, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico
coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da
documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do
Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL
para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 146 DE 15 DE

LEME, 22 de março de 2018

MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de JUSTO DAVID
JUNIOR, RG n° 12.014.326 (MG), conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação
apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR II, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÂMARA DE VEREADORES
DO MUNICÍPIO DE LEME
PORTARIA Nº 1257, de 16 de março de 2018.
Incorpora gratificação por exercício de cargo comissionado
O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Leme, no uso de
suas atribuições,
INCORPORA, à remuneração do servidor Jorge Luiz Stefano o segundo décimo (2/10) da gratificação pelo exercício do cargo de Diretor Juridico, ao qual foi
nomeado pelo Ato da Mesa nº 19/16, a partir da competência de março de 2018, em
conformidade com o artigo 24, § 2º, da Lei Complementar nº 716/16.
Leme, 16 de março de 2018.
Ricardo Pinheiro de Assis
Presidente
PORTARIA Nº 1258, de 16 de março de 2018.
Incorpora gratificação por exercício de cargo comissionado
O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Leme, no uso de
suas atribuições,
INCORPORA, à remuneração da servidora Karine Marcondes de Moraes
Cruz o segundo décimo (2/10) da gratificação pelo exercício do cargo de Controle
Interno, ao qual foi nomeada pelo Ato da Mesa nº 10/16, a partir da competência de
março de 2018, em conformidade com o artigo 24, § 2º, da Lei Complementar nº
716/16. Leme, 16 de março de 2018.
Ricardo Pinheiro de Assis
Presidente
PORTARIA Nº 1259, de 16 de março de 2018.
Incorpora gratificação por exercício de função gratificada
O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Leme, no uso de
suas atribuições,
INCORPORA, à remuneração da servidora Lisânia Cristina Alves de Carli
Azevedo de Góis o segundo décimo (2/10) da gratificação pelo exercício da função
de membro da Comissão de Licitação, ao qual foi nomeada pelo Ato da Mesa nº
15/16, a partir da competência do mês de março de 2018, em conformidade com o
artigo 24, § 2º, da Lei Complementar nº 716/16.
Leme, 16 de março de 2018.
Ricardo Pinheiro de Assis
Presidente
PORTARIA Nº 1260, de 16 de março de 2018.
Incorpora gratificação por exercício de cargo comissionado
O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Leme, no uso de
suas atribuições,
INCORPORA, à remuneração da servidora Maria Virgínia do Amaral Mancini o segundo décimo (2/10) da gratificação pelo exercício do cargo de Diretor Geral, ao qual foi nomeada pelo Ato da Mesa nº 08/16, a partir da competência de março de 2018, em conformidade com o artigo 24, § 2º, da Lei Complementar nº 716/16.
Leme, 16 de março de 2018.
Ricardo Pinheiro de Assis
Presidente

