
PORTARIA SEMED Nº 24, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020. 

Divulga calendário para recebimento e análise de 

processos de remoção dos servidores efetivos da Rede 

Municipal de Ensino, na forma que indica e dá outras 

providências. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAURO DE 

FREITAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, considerando o estabelecido no inciso III do 

art. 60 da Lei Nº 1375, de 23 de junho de 2010, 

RESOLVE: 

Art. 1º Fixar o período de 05 a 30 de novembro de 2020 para a entrega de requerimento de 

remoção dos profissionais efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º Os critérios e exigências para deferimento ou indeferimento dos pedidos são os 

estabelecidos nos artigos 55 a 65 da Lei Municipal nº 1.375, de 23 de junho de 2010, cujo texto consta 

transcrito no Anexo Único. 

Art. 3º Os processos deverão ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura, situado na 

Secretaria de Administração - SECAD, devidamente instruídos. 

Art. 4º Em razão da realização de processo de recadastramento para identificar as vagas reais, 

os requerimentos serão analisados durante o mês de janeiro e a publicação dos resultados dar-se-á até dia 21 

de janeiro de 2021. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação 

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Lauro de Freitas, 4 de novembro de 2020. 

Vânia Maria Galvão de Carvalho 
Secretária Municipal de Educação 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,  

André Marter Primo  

Secretário Municipal de Governo 
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ANEXO ÚNICO - PORTARIA SEMED Nº 24, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020. 

Transcrição dos artigos 55 a 65 da Lei Municipal nº 1.375, de 23 de junho de 2010 

Art. 55 Remoção é a movimentação do (a) servidor (a) integrante da carreira do 

Magistério de um para outro localidade trabalho, condicionada à existência de vaga. 

Art. 56 É facultado ao servidor (a) municipal solicitar nova lotação, mediante remoção, 

que poderá ser atendida, a critério da administração, desde que: 

I - tenha cumprido o estágio probatório; 

II - não traga prejuízo ao funcionamento da unidade onde estiver lotado (a) o servidor (a) 

público municipal; 

III - exista vaga na unidade para onde é solicitada a nova lotação. 

Art. 57 A remoção poderá ocorrer anualmente, conforme o disposto nesta Lei Municipal; 

Art. 58 Terá preferência, em caso de haver mais de um candidato à mesma vaga, o que 

contar mais tempo de serviço público municipal e, em caso de empate, o mais idoso; 

Art. 59 Para os casos de dedicação exclusiva aplicam-se os mesmos critérios. 

Art. 60 A remoção processar–se–á:

I – a pedido, respeitando-se os critérios de prioridade, no caso do número de candidatos 

ser superior ao de vagas existentes; 

II - por permuta, mediante pedido escrito de ambos os interessados, sendo que não poderá 

ser removido o servidor que estiver licenciado ou suspenso disciplinarmente; conveniência 

para o serviço, pela Secretária (o) Municipal de Educação. 

Art. 61 A remoção mediante critérios de prioridade conforme trata o inciso I do art. 51 

desta Lei Municipal, será realizada anualmente, sempre anterior à convocação de 

candidato aprovado em Concurso público de ingresso, se houver. 

Parágrafo único - Para efeito da remoção, os candidatos serão escolhidos obedecendo aos 

seguintes critérios de prioridade: 

I - maior tempo de serviço público efetivo no Magistério Municipal; 

II - maior tempo de serviço público efetivo prestado ao município; 

III - proximidade da residência à unidade de ensino pleiteada; 

IV - motivo de saúde, comprovada por inspeção médica municipal; 

V - ordem cronológica de entrada do pedido de remoção. 

Art. 62 A remoção a pedido, de que trata o inciso I do Artigo 60 desta Lei Municipal será 

processada até o final do mês de fevereiro de cada ano pela Secretaria Municipal de 

Educação. 
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§ 1º O (a) servidor (a) público (a) municipal deverá requerer a remoção durante o período 

01 a 30 de novembro de cada ano letivo. 

§ 2º Para concorrer à remoção, o (a) servidor (a) público (a) Municipal terá que contar 

com o mínimo de 02 (dois) anos de efetivo exercício na sua unidade de lotação, salvo em 

relação a situações especiais cuja 

decisão caberá a Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 63 Serão considerados, para efeito de preenchimento por remoção, os cargos vagos 

decorrentes de afastamento do titular em virtude de: 

I – aposentadoria; 

II – falecimento; 

III – exoneração; 

IV – demissão; 

V - readaptação; 

VI – perda do cargo por decisão judicial. 

Art. 64 Além dos casos previstos nos incisos do artigo anterior, serão incluídas para a 

remoção, as vagas surgidas em decorrência da ampliação da rede escolar municipal, 

alteração da matriz curricular ou na hipótese de efetivo afastamento do titular. 

Art. 65 As vagas decorrentes de afastamento provisório do (a) servidor (a) integrante da 

carreira do Magistério não poderão ser preenchidas através de remoção. 
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AVISO DE HABILITAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019  

 

A Comissão de Avaliação Técnica do presente Chamamento Público da Prefeitura 

Municipal de Lauro de Freitas/ Bahia, devidamente autorizada pela Portaria Nº 

016/2019, para conhecimento de todos os representantes legais das empresas 

interessadas no Chamamento Público nº 002/2019, cujo objeto é: Contratação de 

serviços médicos (consultas especializadas) e procedimentos de saúde (média e alta 

complexidade ambulatorial) com base nas necessidades complementares de sua rede, 

nos preços fixados pela Tabela do Sistema Único de Saúde – SUS e Tabela diferenciada 

no Município Lauro de Freitas,   torna público que, após análise de documentos 

apresentados na sessão realizada no dia 19 DE OUTURO DE 2020, às 10:00 horas na 

sala da Comissão de Licitação (COPEL), após realização da VISITA TÉCNICA para 

avaliação das estruturas físicas e técnicas das empresa pré-habilitadas, o relatório da 

visita concluiu pela HABILITAÇÃO das empresa: INTITUTO PROVIDA, A.M.O 

FISIOTERAPIA e CLÍNICA MULTCARDIO. Susana Maria Sobreira – Pregoeira. 

Lauro de Freitas, 04/11/2020 
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AVISO DE RECURSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020. 

 
A COPEL torna público o pedido de RECURSO da PE Nº 025/2020. Tipo: Menor Preço global. 

Objeto: Contratação de Empresa especializada para o fornecimento de solução integrada 

específica para o ensino fundamental na modalidade à distância, destinada às escolas da rede 

municipal de educação, composta por tablets contendo aplicativo do aluno, tablets para uso dos 

professores, ambiente web para professores e administradores escolares, com suas respectivas 

licenças de uso, incluindo os serviços de disponibilização de treinamento para o uso dos 

sistemas na modalidade EAD para os agentes de educação envolvidos, bem como os serviços de 

suporte técnico, customização, parametrização e aperfeiçoamento periódico dos sistemas. 

Conforme termo de referência e planilha no edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de 

Educação. Impetrado pela empresa: Conceito Rep. Imp. e Exp. de Peças para Aparelhos 

Eletrônicos e Publicidade Ltda. - Processo Administrativo - Nº 13143/2020, o inteiro teor do 

Recurso encontra-se à disposição dos interessados, exclusivamente via e-mail: 

copel2017@yahoo.com. Manoela Cristina Vieira do Nascimento - Pregoeira. Lauro de 

Freitas, 04 de novembro de 2020.  
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 027/2020. 

 

A COPEL, torna público, a licitação na Modalidade PE SRP Nº 027/2020. Tipo: Menor Preço 

Por Lote. Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de 52 Brinquedotecas para atender 

demanda das Creches e Pré-Escolas dos Alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino 

desta Prefeitura. Conforme Edital. Período de Vigência:  12 meses. Sessão Dia: 18/11/2020 às 

09h00min. O Edital estará disponível nos endereços eletrônicos: www.licitacoes-e.com.br e 

www.transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br. Informações: (71) 3288-8790. Manoela Cristina 

Vieira do Nascimento - Pregoeira. Lauro de Freitas, 04 de novembro de 2020. 

 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: H+198OUMZFLSABJJ2K8PRW

Quarta-feira
4 de Novembro de 2020

23 - Ano VIII - Nº 1831


