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Leis

LEI Nº 225 DE 17 DE AGOSTO DE 2022

Dispõe sobre a fixação do piso salarial para os
cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e
Agente de Combate às Endemias (ACE), e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GONGOGI, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, faz saber que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:
Art. 1º. Fixa, para os servidores municipais ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de
Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), do Município de Gongogi, o piso salarial
equivalente a 02 (dois) salários mínimos, em atendimento ao disposto no § 9º do Art. 198 da
Constituição Federal com a alteração trazida pela Emenda Constitucional n. 120 de 05 de maio de 2022.
Art. 2º. O novo piso salarial que consta no artigo anterior somente será devido a partir da
competência em que o repasse corrigido das verbas orçamentárias específicas, for feita pela União, para o
cumprimento do quanto previsto pela Emenda Constitucional n. 120 de 05 de maio de 2022.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do
mês de maio de 2022.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GONGOGI-BA, Estado Federado da Bahia, em 17 de
agosto de 2022.

ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO
Prefeito
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Portarias

PORTARIA Nº468/2022, DE 11 DE AGOSTO DE 2022.

Dispõe sobre a composição da Equipe Técnica da
Secretaria Municipal de Educação responsável pelo
suporte técnico ao processo de Monitoramento e
Avaliação do Plano Municipal de Educação, Lei nº 144
de 24 de outubro de 2016 de Gongogi-Ba.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Estado da Bahia, no uso
das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, atendendo o disposto na Lei nº 144 de 24 de
outubro de 2016 que aprova o Plano Municipal de Educação de Gongogi-Ba e considerando a
necessidade de monitoramento e Avaliação do PME.
RESOLVE:
Art.1º ‐ Nomear a Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação responsável
pelo suporte técnico, acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Educação – PME,
sob a Coordenação de Nelba Silva Costa Santos.
I. Adnildes Santana Nunes Lima ‐ Técnico responsável pelo PAR
II. Elen Caroline Silva Santos – Assessora Pedagógica
III. Milca Miranda Felix da Silva – Supervisão Escolar
IV. José Carlos Evangelista dos Santos Pereira – Gestão Escolar
V.Manoelito Paiva Faneca- Conselho Municipal de Educação
Art.2º - São atribuições da Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação do PME:
I. Atuar no levantamento e na sistematização de todos os dados e informações referentes
ao Plano Municipal de Educação e seu contexto;
II. Contribuir para a comissão desencadear suas proposições, respaldadas em fontes
oficiais e em sintonia com o Poder Executivo;
III. Respaldar as ações legítimas ao Fórum de Educação e a Coordenação de
Acompanhamento e Avaliação do PME;
IV. Zelar pela organização de documentos oficiais e de aprofundamento para consulta
da comissão e interessados, tais como: PME, Leis, Portarias, Decretos, Relatórios, peças
orçamentárias (LOA, LDO, PPA...), Plano de Ações Articuladas e outros;
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V. Constituir instrumentos para coletar os dados que subsidiarão as produções das
informações para o monitoramento e, posteriormente, os relatórios de avaliação garantindo
fluidez e efetividade ao processo;
VI. Organizar o trabalho, distribuindo funções em consonância com os aspectos do
PME em seu cotidiano, e, continuamente estudar o plano, monitorar as metas e as estratégias;
VII. Realizar leituras prévias junto ao plano de educação, de forma contínua,
relacionando as metas e estratégias de forma cronológica, possibilitando melhor visualização,
consulta e controle dos processos de execução;
VIII. Articular o monitoramento à avaliação para subsidiar a elaboração dos
instrumentos de planejamento orçamentário a serem executados, inclusive, em anos vindouros,
contemplando as metas do plano de educação;
IX. Utilizar e/ou definir indicadores para aferir cada meta, sua evolução, seus entrave;
X. Utilizar como instrumento correspondente as três etapas propostas do trabalho que
venha a ser de organização, estudo do plano e o monitoramento contínuo das metas e
estratégias, o emprego de Ficha de Monitoramento do Plano Municipal de Educação já
estruturado para o atendimento às etapas.
XI. Debater o conteúdo da ficha no interior do órgão da educação/secretaria de
educação junto aos seus pares;
XII . Encaminhar os registros de cada etapa ao Dirigente Municipal de Educação para
validar o trabalho;
XIII. Auxiliar na elaboração de Relatórios Anuais de Monitoramento.

Art..3º ‐ Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as
disposições em contrário.

Gongogi-Bahia, em 11 de agosto de 2022.

Renivaldo Santos de Souza
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021
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