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INTRODUÇÃO 
 
O Relatório de Gestão, exercício 2017, é um instrumento de monitoramento e 

acompanhamento da execução das ações realizadas por esta secretária e, permite à gestão 

vislumbrar e aferir resultados esperados e alcançados, bem como, orienta eventuais 

redirecionamentos que se fizerem necessários. O presente relatório poderá ainda, sofrer 

alterações parciais de forma a responder ao seu objetivo. 

Destaca-se que este documento tem como base tornar transparente as ações realizadas por 

cada setor pertencente à Secretaria Municipal de Educação - SME e sua estrutura expressa às 

informações repassadas por cada gerência e seus respectivas departamentos, coordenações 

junto aos programas que fomentam a estrutura administrativa em sua totalidade. 

As informações estão estruturadas, por gerências e coordenações representando cada 

departamento e, compondo o de gestão encaminhado segundo a sua especificidade. 
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APRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA 

O Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Educação tem a função de, 

assessorar o titular em todos os assuntos da alçada do órgão, prestar assistência direta, pessoal 

e institucional, quando couberem, ao Secretário ou titular do órgão no que couber ao pleno 

exercício das atribuições de chefia desde último e exercer outras funções técnicas ou 

administrativas que lhe forem delegadas pelo titular do órgão. 

A equipe técnica da SME tem a função de prestar apoio e assessoramento especial à 

Secretária Municipal de Educação na resolução de demandas específicas de programas e 

projetos de âmbito estratégico para a gestão, dar suporte à Secretária e aos demais diretores de 

departamentos sobre leis, decretos e dispositivos governamentais pertinentes ao 

funcionamento da Administração Municipal, respaldando ações em apoio na execução de 

programas e projetos de âmbito estratégico para a gestão, subsidiar as instâncias superiores 

conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e processo decisório relativos 

a políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência, assessorar apoiando 

na realização de estudos, levantamento  de  dados  e  elaboração  de  propostas  de  projetos  

que   visem a melhoria do desenvolvimento das atividades da Secretaria, assessorar quando da 

assinatura de contratos, convênios e adesão a programas desenvolvidos por esta Secretaria, 

assessorar a Secretária na avaliação do desempenho da Secretaria em relação a seus objetivos 

e metas além de executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas.
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A equipe tem o compromisso com uma educação de qualidade e será sustentada por ações 

técnico-administrativas e pedagógicas (Educação Nutricional e Tecnologia Educacional) 

voltadas à dinamização e otimização do atendimento às diferentes demandas que envolvam 

Recursos Humanos e Materiais, Alimentação Escolar, Transporte Escolar, Apoio Logístico, 

Tecnológico e Técnico Administrativo, atuando de forma integrada às demais Gerências da 

SME e Unidades de Ensino, contribuindo para construção de uma Educação Cidadã na práxis 

educativa do Sistema de Ensino de Nossa Senhora das Dores-SE. 

O técnico administrativo tem o compromisso de Coordenar o planejamento das ações 

referentes à política educacional do Município, formulando o plano geral da gestão plurianual, 

os planos operacionais, anualmente, realizando a aplicação e o controle dos recursos 

destinados à educação municipal e promover a avaliação institucional da Secretaria de 

Educação, por meio das Coordenações que lhe são subordinadas. 

 

Estrutura Administrativa da Secretaria 

A Gerência Administrativa da Rede de Ensino conta com 08 segmentos assim distribuídos: 

 Departamento de Apoio Administrativo; 

 Assesoria de Gabinete; 

 Departamento de Alimentação Escolar; 

 Assessoria de Apoio ao Educando; 

 Assesoria de Inspessão escolar; 

 Assessoria de Divisão de Protocolo; 

 Assessoria de Divisão de Recursos Humanos; 

 Departamento Pedagógico. 

 

Departamento de Apoio Administrativo 

A prioridade do departamento é o atendimento adequado das demandas das unidades de 

ensino e sede administrativa da SME com recursos humanos em quantidade adequada e com 

qualidade, buscando professores e servidores por meio de análise de currículos, considerando 

os requisitos e habilitações de cada cargo, qualificando a prestação dos serviços educacionais. 

Outra prioridade é fazer cumprir o Estatuto do Magistério, Lei Complementar nº 001/2005 e o 
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Plano de Cargos e Vencimentos Lei nº002/2005, garantindo a progressão e promoção 

(mudança de nível) de acordo com a titulação. 

O maior desafio encontrado nessa dimensão foi o encaminhamento de profissionais do 

magistério para as Unidades de Ensino e sua permanência, visto que há solicitações de 

profissionais face ao índice elevado de afastamentos e solicitações de licenças, serviços de 

expedição de portarias, trazendo complicações em disciplinas em cuja área há carência de 

profissionais habilitados no mercado. 

No início do ano letivo de 2017, o quadro efetivo de professores era de 206 profissionais, 

deste quadro, 07 professores solicitaram exoneração/aposentadoria, 02 professores faleceram, 

01 solicitou Licença sem vencimentos, 02 cedidos a outros municípios sem ônus para o 

município, concluindo o ano com 193 (cento e noventa etrês) professores em efetivo 

exercício. Destes, 172 (cento e setenta e dois) possuem Especialialização em nível de pós-

graduação. 

 Convocamos através da análise de currículos, para contrato temporário vários servidores do 

magistério e do quadro técnico para suprirem as vagas existentes. Contratamos 85 

professores, 05 auxiliares administrativos, 02 nutricionistas, 01 porteiro. 

Ao longo do ano, foram promovidas orientações para as Equipes Diretivas das Unidades de 

Ensino da Rede, nos quais foram tratados assuntos referentes à frequência e recursos 

humanos. 

 Gerenciamos a Comissão Permanente de Gestão de Carreira do Magistério Municipal, 

especifica para promover a atualização do quadro funcional, no tocante aos requerimentos 

apresentados pelos docentes. Conforme estabelece o Estatuto do Magistério Público 

Municipal. 

 Recebemos, separamos, protocolamos/registramos e encaminhamos 808 (oitocentos e oito) 

correspondências e processos às Gerencias, Unidades de Ensino, Prefeitura Municipal e 

outros locais. 

Coordenamos e acompanhamos junto às unidades escolares o Censo Escolar 2017, 

alimentando o sistema dentro dos prazos previstos. 
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Assessoria de Gabinete 

A prioridade da assessoria de gabinete é o atendimento adequado das demandas da sede 

administrativa da SME com os serviços de melhorias na infraestrutura das unidades escolares, 

limpeza dos prédios e as áreas externas, fotocopias, distribuição de material de limpeza e 

expediente, registro e controle da tramitação de documentos e processos.  

Sistematicamente é feito vistoria na limpeza das instalações da SME e reposição de materiais 

de limpeza, água e café, controle de entrada e saída de materiais diversos (pedagógicos e 

manutenção) às unidades escolares que não recebem insumos do PDDE – escola, nas 

dependências da SME. 

  Atendemos aproximadamente 50.000 (cinquenta mil) cópias, fazendo o controle e 

estatística por Gerência, providenciando toner e reparos para as impressoras e copiadoras da 

SME. 

  Alimentamos a Plataforma CONVIVA, com todo o quadro funcional  por servidor, da 

Rede Municipal de Ensino.  

Foram realizadas reestruturações, revitalizações e adaptações de diversos espaços escolares: 

  Construção da fossa séptica da Escola Municipal Petronilho de Menezes Cotias; 

  Reparo no telhado de 80% das escolas da rede, dentre elas: Escola Municipal Petronilho 

de Menezes Cotias; Escola Municipal Professora Hozana Azevedo; Escola Municipal José de 

Figueiredo Barreto Escola Municipal Joel Nascimento Escola Municipal Maria Menezes 

Gois; Escola Municipal Maria Enezilde Vieira Santos; Escola Municipal Professor Carlos 

Garcia; Escola Municipal Professor Isaac Menezes; Escola Municipal Guatemala; Escola 

Municipal Anisio Teixeira; Escola Municipal Maria Rosa Costa; Escola Municipal Líbano; 

Escola Municipal Professor Osman Santos Oliveira; Escola Municipal Pedro  Alcântara de 

Andrade; Escola Municipal Elpídio Barreto; Escola Municipal Arnaldo Rolemberg Garcez . 

 Organizou e realizou manutenção do Telecentro 

  Aluguel, adaptação e revitalização de 02 (dois) imóveis, para atendimento de creche; 

  Pinturas nas Escolas: Escola Municipal Maria da Glória Santos; Escola Municipal 

Petronilho de Menezes Cotias; Escola Municipal Professora Hozana Azevedo; Escola 

Municipal José de Figueiredo Barreto; Escola Municipal Maria Menezes Gois; Escola 

Municipal Professor Isaac Menezes; Escola Municipal Guatemala; Escola Municipal Anisio 

Teixeira; Escola Municipal Arnaldo R. Garcez. 

  Reforma e ampliação da EMPOA- Professor Orestes de Andrade; 

  Construção dos reservatórios de água, com captação de água pluvial; 
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  Levantamento dos equipamentos de informática, das unidades escolares para manuteção, 

reativação dos equipamentos do Programda Linox Educacional e demais equipamntos; 

reativação do Programa Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão – GESAC, 

que disponibiliza Internet Banda Larga nas escolas que a possuiam e manutenção dos moldens 

com ampliação e instalação de aparelhos roteadores disponibilizados através do Programa 

Escolas Rurais Conectadas da Fundação Telefônica Vivo; Reativação da Internet do Programa 

Banda Larga na Escola – PBLE, nas escolas da zona urbana, quais sejam: Escola Municipal 

Arnaldo Rolemberg Garcez, Escola Municipal Petronilho de Menezes Cotias, Escola 

Municiapal José de Figueiredo Barreto e Escola Municipal Professora Hosana Azevedo.  

  Construção do muro da quadra da EMARG – Arnaldo R. Garcez; EMPOS – Professora 

Otília Santana 

 Reparo nas instalações elétricas na: Escola Municipal Petronilho de Menezes Cotias; 

Escola Municipal José de Figueiredo Barreto; Escola Municipal Maria Menezes Gois; Escola 

Municipal Professor Isaac Menezes; Escola Municipal Guatemala; Escola Municipal Otília 

Santana; 

 Aquisição de mobiliário escolar para alunos de rede (carteiras) 370 Universitárias; 27 jogos 

de mesa com 6 cadeiras pra atendimento de creche; 

  Aquisição e reparos de carteiras universitárias e para educação infantil; 

 Atendimento de demandas das unidades escolares, no que tange: pias, revestimentos, vasos 

sanitários, contra-piso, bancos de alvenaria, portas e portões, etc. 

 Aquisição de mobiliário e equipamentos para funcionamento das creches; 

 Organização do arquivo permanente da SME. 

 Acompanhamento sistemático da frequência de alunos nas unidades de ensino, através do 

Programa Bolsa Família no que se refere às condicionalidades da educação. O Bolsa Família é 

um programa Federal destinado às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com 

renda per capita de até R$ 154 mensais, que associa à transferência do benefício financeiro do 

acesso aos direitos sociais básicos - saúde, alimentação, educação e assistência social. O 

trabalho foi intensificado na busca ativa dos alunos não localizados no sistema Programa 

Bolsa Família na Escola, conseguindo zerar a lista desses alunos, atendendo 4.178 (quarto mil 

cento e setenta e oito) alunos oriundos das redes estadual, municipal e privada do município, 

obtendo 100% de acompanhamento da referida frequencia; 

 

 Participou da elaboração do Plano de Ações Articuladas-PAR. Este plano é uma estratégia 

de assistência técnica e financeira iniciada pelo Plano de Metas Compromisso Todos pela 
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Educação, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, fundamentada no Plano de 

Desenvolvimento da Educação-PDE, que consiste em oferecer aos entes federados um 

instrumento de diagnóstico e planejamento de política educacional, concebido para estruturar 

e gerenciar metas definidas de forma estratégica, contribuindo para a construção de um 

sistema nacional de ensino. Trata-se de uma estratégia para o planejamento plurianual das 

políticas de educação, e que os entes subnacionais elaboram plano de trabalho a fim de 

desenvolver ações que contribuam para a ampliação da oferta, permanência e melhoria das 

condições escolares e, consequentemente, para o aprimoramento do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica-Ideb de suas redes públicas de ensino. Assegurar o 

acesso dos estudantes às vagas escolares disponibilizadas nas instituições de ensino, em 

especial na educação básica e sua permanência com sucesso na escola, depende do 

atendimento a uma série de elementos estruturais e serviços, dentre os quais se destacam: 

materiais didáticos e pedagógicos, formação de profissionais, equipamentos e infraestrutura 

escolar. Esses produtos e serviços se relacionam a vários fatores econômicos e sociais e à 

forma de planejamento, gestão, atuação e colaboração entre os entes subnacionais, 

proporcionada pela assistência técnica e financeira, concretizada no âmbito do PAR; 

 Organizou a distribuição do livro didático da Educação Infantil, em todas as escolas da 

rede; 

 Organizou juntamente com a coordenção de patrimônio a distribuição de carteiras 

universitárias para escolares para as Unidades de Ensino, sendo assim distribuídas: 

Escola Municipal Quantidades 

José de Figueiredo Barreto 90 

Maria da Glória Santos 50 

Líbano  30 

Professora Hozana Azevedo 60 

Joel Nascimento 30 

Professor Isaac Menezes 30 

Maria Enezilde Vieira Santos 110 

Professor Osman Santos Oliveira 10 

Total  410 

 

 Organizou juntamente com a coordenação de patrimônio a distribuição de conjuntos 

infantis de mesa com 04 cadeiras, nas unidades escolares. 
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Escola Municipal Quantidades 

Elpídio Barreto 2 

Maria da Glória Santos 2 

José de Figueiredo Barreto 3 

Pedro Alcantara 4 

Petronilho Menezes Cotias 4 

Carlos Garcia 3 

Total 18 

 

 Organizou o remanejamento de bem público, entre as unidades escolares. 

 

Escola de saída Escola destino Item 

Maria da Glória 

Santos 
SME 1 guilhotina 

SME Elpídio Barreto 
1 moldem.USB.Wm31 – 

vivo 4G 

Professora Hozana 

Azevedo 
Carlos Garcia 

1 bebedouro elétrico 

1 Armário de aço 

1 Birô 

SME  - Professor 

Osman Santos 

Oliveira 

Gurada Civil 1 fogão 

SME 
Maria Vandete Gomes de 

Oliveira 

1 botijão 

1 computador de mesa 

SME Anísio Teixeira 
1 liquidificador Britania ( 

diamante) 

Marianete Rosa 

Nascimento 

(fechada em 2017) 

SME 

1 TV 32” (cce) 

1 liquidificador 

1 tacho médio 

1 cuscuzeiro médio 

2 conchas 

1 frigideira 

SME 
Professor Osman Santos 

Oliveira 
2 Birôs 
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SME Pedro Alcantara de Andrade 
1 Birô 

1 estante de aço 

SME Guatemala 1 fogão de 4 bocas s/ forno 
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Departamento de Alimentação Escolar 

 A prioridade do departamento de Alimentação Escolar, é elaborar cardápios escolares, 

organizar, supervisionar e controlar, o recebimento, o armazenamento e a distribuição dos 

alimentos pelas unidades de ensino, zelar pelas condições de higiene e preparo dos produtos 

da alimentação escolar, realizando visitas de orientação e inspeção nos locais de fornecimento 

dos mesmos. 

Esta coordenação realizou Teste de Aceitabilidade da alimentação escolar nas seguintes 

Unidades Escolares: Escola Municipal Petronilho Menezes Cotias, Escola Municipal Arnaldo 

Rolemberg Garcez e Escola Municipal José de Figueiredo Barreto, Escola Municipal Joel 

Nascimento Escola Municipal Maria Enezilde Vieira Santos. 

No decorrer do ano são dadas orientações por meio de reuniões e visitas técnicas realizadas 

nas Unidades Escolares pelas nutricionistas, bem como, por contato telefônico, endereço 

eletrônico e pessoalmente no setor. 

É realizada apenas uma Chamada Pública da Agricultura Familiar anual, que ocorre no início 

do ano, compreendendo a entrega de produtos no período de Fevereiro a Novembro do ano 

corrente. Atualizamos as especificações dos gêneros alimentícios para compra dos alimentos 

utilizados na Alimentação Escolar via Pregão Eletrônico e Chamada Pública da Agricultura 

Familiar. 

Este departamento participa da Chamada Pública da Agricultura Familiar e do processo 

licitatório Pregão Eletrônico através de: 

 Elaboração das especificações dos gêneros alimentícios; 

 Elaboração do Termo de Referência; 

 Participação na elaboração do Edital; 

 Pesquisa de preço nos estabelecimentos comerciais de gêneros alimentícios a fim de apurar 

a média de preço de mercado; 

 Análise das amostras das empresas ganhadoras e dos produtos da Agricultura Familiar. As 

amostras são analisadas conforme os critérios abaixo: 

 Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 

larvas; 

 Características organolépticas do produto (textura, aroma, cor, etc.); 
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  Embalagem íntegra com rótulo completo contendo as seguintes informações: 

Identificação do produto; Embalagem original e intacta; Identificação do produtor e contato; 

Data de embalagem; Data de validade; Peso líquido; Os produtos de origem animal deverão 

apresentar selo de inspeção do órgão competente, podendo ser o selo Municipal, Estadual ou Federal; 

Inscrição Municipal e/ou Alvará Sanitário Municipal somente para produtos manipulados; 

 Degustação. 

 A aprovação das amostras analisadas; 

 Visitas técnicas aos fornecedores para verificar as condições higiênico-sanitárias e 

atendimento às legislações vigentes; 

 Orientação e conferência das Autorizações de Fornecimento (AF’s), que é o documento 

oficial para aquisição dos gêneros alimentícios via Pregão Eletrônico, aos gestores e 

servidores das unidades escolares; 

 Elaboração de Cronograma de Entrega dos gêneros alimentícios da Agricultura familiar 

por agricultor e por escola de cada Associação e Cooperativa que forneceram produtos 

durante o ano de 2017; 

 Acompanhamento dos produtos entregues nas Unidades Escolares através de orientações 

aos servidores e às merendeiras das unidades, a fim de que o alimento entregue seja de 

qualidade, e caso houvesse alguma intercorrência, realização de orientação dos procedimentos 

a serem adotados pelas unidades escolares. 

As visitas técnicas às Unidades Escolares foram realizadas durante o ano de 2017 de acordo 

com a disponibilidade de nutricionistas e de transporte. Visto que a grande demanda de 

serviço administrativo, a falta de equipamento para a realização desses serviços e o quadro 

reduzido de nutricionista inviabilizou a maior frequência dessas visitas.  

Foram recomendados mensalmente, aos diretores escolares, o controle de estoque e validade 

dos gêneros alimentícios, através de planilhas. Os produtos de origem animal deverão 

apresentar selo de inspeção do órgão competente, podendo ser o selo Municipal, Estadual ou 

Federal; Inscrição Municipal e/ou Alvará Sanitário Municipal somente para produtos 

manipulados; 

Foi elaborado cardápio anual das diferentes modalidades de ensino, bem como as respectivas 

listas de compras para cada unidade escolar levando em consideração o número de alunos e as 

modalidades de atendimento. 

 

Assessoria de Apoio ao Educando  
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É o setor responsável por coordenar e fazer a gestão da equipe de colaboradores do setor de 

transportes.                                                                                            . 

Um assessor de apoio ao educando realiza todo o acompanhamento de desempenho de 

transportadoras e análise de fretes.                                                            . 

Está sob as responsabilidades de um assessor de apoio ao educando para atuar com 

prospecção e gestão de transportes, desenvolver indicadores, auditar transações de 

abastecimento, fazer toda administração do operacional de transportes, acompanhar métricas 

de KPIs, atuar com manutenção de contratos de fornecedores, garantir a eficiência na 

operação de transportes, monitorar e prover alto desempenho na qualidade do serviço 

prestado, garantir aproveitamento de recursos empregados na operação, estabelecer os 

contratos com alto nível de segurança junto aos prestadores de serviços e transportadores. 

Atendemos aproximadamente 11.020 (onze mil e vinte) translados, entre veículos leves e 

pesados, de servidores da SME, de professores da rede e alunos para atenderem demandas 

pedagógicas escolares e administrativas de todos os envolvidos, controlando o consumo, 

média de combustível e reparo/manutenção dos mesmos. 

As viagens de ônibus, para atender as Unidades de Ensino, no tocante as excurssões com 

alunos para atividades fora da sala de aula (extra – classe), estão conforme solicitações via 

ofício, conforme previsão nas proposta pedagógica da escola,  controlando o consumo, média 

de combustível e reparo/manutenção dos ônibus. 

Em janeiro de 2017, a SME dispunha de11 micro – ônibus. Destes, 02 totalmente sucateados 

sem condições de uso. 

São disponibilizados, 07 (sete) ônibus diariamente para atendimento de alunos universitários à 

capital, atendendo 422 (quarto centos e vinte dois) alunos. 

 

Assessoria de Divisão de Inspeção Escolar 

A Inspeção Escolar, Contibue e oferece melhores subsídios teórico-metodológicos para 

desenvolvimento de competências administrativas, técnicas, políticas e pedagógicas, na 

implementação das políticas e diretrizes da Educação Municipal. Em face às suas atribuições, 

são elencadas algumas demandas que foram realizadas: 

 

 Foram montados os processos para pedidos dos Atos Autorizativos de funcionamento de 

todas as unidades escolares, as quais se encontravam irregulares desde 2005; 

 Orientações para o preenchimento dos instrumentais escolares, com as equipes 

diretivas da rede municipal; 
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 Reformulação dos instrumentais escolares por modalidades: Fichas individuais, atas de 

apuração de resultados, históricos escolares, diários, registro de matrícula e declarações e guia 

de transferência; 

 Legalização junto ao Conselho Municipal de Educação-COMED para a implantação do 

atendimento de creches; 

 Reformulação do Regimento Escolar, (última versão 2009); 

 Acompanhamento sistemático do devido preenchimento dos instrumentais escolares, junto 

às unidades escolares, em loco; 

 Verificação e correção das atas de apuração de resultados; 

  Levantamento dos índices de aprovação, reprovação, evasão e transferidos da rede em 

2016 e 2017;  

 

Assessoria de Divisão de Protocolo 

A prioridade da Assessoria de Divisão de Protocolo é zelar pelo patrimônio da SME, emitir 

recibo de entrega de material permanente para as escolas, manter sob a guarda e promover o 

controle de uso dos equipamentos e recursos tecnológicos demandados pelos diferentes 

setores da SME, formalizar e controlar a entrada e saída dos bens patrimoniais da SME; 

realizar o levantamento e o controle periódico dos bens móveis da SME e das unidades 

escolares, primando para que todos estejam patrimoniados pelo órgão; fazer a transferência 

dos bens móveis, informando oficialmente ao órgão competente; trabalhar em cooperação 

com a Coordenação de Manutenção e Ampliação da Rede Física, especialmente em ações que 

associem questões de espaço físico com funcionamento das escolas. 

Considerando a necessidade de haver a fluidez e transparência no tocante ao Patrimônio 

Público Municipala da SME, fomenta e auxilia a Secretaria de Planejamento, no que tange a 

catalogação do Patrimônio Público Municipal. 

O Almoxarifado da Educação, atua juntamente com o almoxarifado municipal e se encontra 

com seu controle paralelo em dia (planilha de excel), com o inventário atualizado e com o 

controle de entrada e saída de materiais (físico) em pleno funcionamento.  

O patrimônio que é totalmente ligado aos serviços do Almoxarifado encontra-se os 

movimentos pertinentes aos bens móveis da Secretaria. O procedimento de tombamento de 

materiais fica a encargo do Amoxarifado Municipal.  

As demanda diárias do almoxarifado/patrimônio são: 

 Distribuição para Unidades de Ensino de  materiais; 
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 Distribuição de bens permanentes novos e em desuso, conforme solicitação das Unidades 

de Ensino; 

 Recolhimento dos bens inservíveis e desuso da SME/Unidades de Ensino; 

 Limpeza e organização do Almoxarifado e recebimento de materiais; 

 Controle de logística para empréstimos para atendimento as unidades escolares e outras 

Secretarias; 

 Controle de entrada e saída de bens, emitindo os documentos necessários e 

acompanhamento dos processos de aquisição de materiais de consumo/permanente; 

 Realização do inventário Físico das unidades escolares; 

 Organização do inventário físico da SME. 

 Fazer controle efetivo de entrada e saída de materiais no Almoxarifado, mantendo os dados 

atualizados, dando saída diária aos itens de consumo retirados do estoque. 

 

 

Departamento Pedagógico 

A Concepção do trabalho pedagogico, requer formação constante e trocas de experiência, 

visando o fortalecimento da identidade profissional, a conquista de espaço para a realização 

do trabalho e a unidade das ações nas instituições. O trabalho de coordenação de processos da 

prática educativa, buscar se pautar pelas relações institucionais na perspectiva do trabalho 

coletivo, e possibilita a ocupação de espaços políticos e de decisões institucionais; é um  

trabalho de integração entre os atores envolvidos nesse processo: professores, gestores, 

estudantes, profissionais de outros setores da instituição, famílias e comunidade externa; 

Trabalhar colaborativamente articulando na organização do processo de ensino e 

aprendizagem, fundamentado pela legislação vigente e pelas diversas e inovadoras 

concepções de ensino aprendizagem de forma a atender os  Projetos Político-Pedagógico, de 

cada instituição de ensino. 

 Assim orientados, 2017 foi um ano de muito trabalho e muitas conquistas. O Departamento 

pedagógico da SME em regime de colaboração com outros departamentos, realizou: 

 

 Elaboração do Plano de ação anual, Planejamento e processo de busca de equilíbrio entre 

meios e fins, entre recursos e objetivos, visando o melhor funcionamento das atividades 

humanas. “O ato de planejar é sempre processo de reflexão, de  tomada  de   decisão   sobre   

a   ação; processo   de   previsão   de necessidades e racionalização de emprego de meios 
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(materiais) e recursos (humanos) disponíveis visando à concretização de objetivos em prazos 

determinado e etapas definidas, a partir dos resultados das avaliações (PADILHA. 2001 p.30). 

O objetivo é  promover a atuação conjunta dos profissionais da escola nos diferentes turnos, 

desenvolver   ações   coletivas   no   sentido   de   superação   dos problemas, garantir   uma   

educação   de   qualidade, como   um   direito inalienável do educando, promover   o   diálogo   

aberto,   Secretaria Municipal de Educação - escola   na   solução   dos problemas   com   

vistas   as   sugestões   no   intercâmbio   das relações, contribuir para uma ação articulada de 

todos os envolvidos com a realidade da Secretaria Municipal de Educação; e acompanhar   o   

processo   de   ensino-aprendizagem atuando junto ao corpo docente, alunos e pais no sentido 

de analisar os resultados da aprendizagem com vistas a sua melhoria. 

 Elaboração do calendário escolar, para o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 

Adultos do Ensino Fundamental - EJAEF, com o objetivo de promover a atuação conjunta 

dos profissionais da escola nos diferentes turnos; 

  Desenvolveu ações coletivas no sentido de superação dos problemas. Garantir uma  

educação  de   qualidade, como   um   direito inalienável do educando. Promover o diálogo   

aberto   Secretaria Municipal de Educação – escola na solução dos problemas  com  vistas   às   

sugestões   no   intercâmbio   das relações;  

 Contribuiu para uma ação articulada de todos os envolvidos com a realidade da Secretaria 

Municipal de Educação;  

 Acompanhou o processo de ensino-aprendizagem atuando junto ao corpo docente, alunos e 

pais no sentido de analisar os resultados da aprendizagem com vistas a sua melhoria; 

 Realizou o I Encontro Municipal de Educação, ocorrido na EMARG – Arnaldo R. Garcez; 

 Realizou o Planejamento Pedagógico Annual. O planejamento é um processo de 

sistematização e organização das ações do professor. “É um instrumento da racionalização do 

trabalho pedagógico que articula a atividade escolar com os conteúdos do contexto social”. 

(LIBÂNEO, 1991). O ato de planejar está presente em todos os momentos da vida humana. 

“A todo o momento as pessoas são obrigadas a planejar, a tomar decisões que, em alguns 

momentos, são definidas a partir de improvisações; em outros, são decididas partindo de 

ações previamente organizadas” (KENSKI, 1995). 

 Realizou assessoria para utilização do livro didático da Educação Infantil, através da 

parceria com a Editora Leya, considerando que, quando se refere à formação continuada, são 

enfatizados os seguintes aspectos do profissional: a formação, a profissão, a avaliação e as 

competências que cabem ao profissional.                                  .  
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Cabe ressaltar que, o educador que está sempre em busca de uma formação contínua, bem 

como, a evolução de suas competências tende a ampliar o seu campo de trabalho; 

 Realizou Oficinas de Alfabetização e Letramento, através da parceria com a Editora Leya; 

 Realizou Oficinas matemáticas, para todos os professors da rede, através de parceria com a 

Universidade Federal de Sergipe - UFS; 

 Elaborou Projeto Básico, para aquisição do livro didático da Educação Infantil, atendendo 

550 crianças nesta modalidade de ensino em todas as ou escolas da Rede Municipal;  

 Elaborou 4 (quarto) Projetos Pedagógicos, 2 (dois) por semestre, direcionados às unidades 

escolares, tendo adesão de toda a rede:  

A palavra projeto é derivada da palavra latina projectu e significa lançar para frente é um 

objetivo a ser alcançado. Existem diversos tipos de projetos e eles fazem parte da vida de nós 

seres humanos. Não há modelos ideais a serem seguidos, eles necessitam serem flexíveis e se 

adaptarem às reais necessidades dos alunos no caso de projetos pedagógicos que os 

desenvolverão com o auxílio do professor. São muito interessantes porque são produzidos 

com trabalho em equipe e os envolvidos vão aprendendo e ensinando mutuamente. Os 

projetos pedagógicos são de suma importância, pois através deles conhecemos uma dada 

realidade e podemos intervir de maneira significativa de forma a transformar positivamente 

esta realidade. Podendo contribuir também para novas reflexões e problemas que devem ser 

compartilhados com outras pessoas, a fim de encontrar meios para resolvê-los. Assim produz-

se o conhecimento. No desenvolvimento de projetos pedagógicos é essencial que se leia 

bastante sobre o assunto, procurando artigos, livros, fontes diversas, a fim de amadurecer suas 

idéias e formar sua própria opinião a respeito do tema. É imprescindível também que se tenha 

um tema bem delimitado para não correr o risco de ficarmos “perdidos no caminho”. Os 

objetivos devem ser claros. A integração de conteúdos de diferentes áreas do conhecimento, 

com suporte pedagógico das mídias. A inserção das novas tecnologias nos projetos 

pedagógicos são potencializadores da interdisciplinaridade, partindo do conhecimento 

disciplinar. Foram trabalhados os seguintes temas: 

 .Água, fonte de vida. 

 Minha raiz, minha herança, minha cultura. 

 Escola Cidadã. 

 Escola Verde. 
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 Acompanha o Plano Municipal de Educação- PME, que determina diretrizes, metas e 

estratégias para a política educacional dos próximos dez anos. O primeiro grupo são metas 

estruturantes para a garantia do direito a educação básica com qualidade, e que assim 

promovam a garantia do acesso, à universalização do ensino obrigatório, e à ampliação das 

oportunidades educacionais. Um segundo grupo de metas diz respeito especificamente à 

redução das desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos imprescindíveis para a 

equidade. O terceiro bloco de metas trata da valorização dos profissionais da educação, 

considerada estratégica para que as metas anteriores sejam atingidas, e o quarto grupo de 

metas refere-se ao ensino superior, através do monitoramento das metas e estratégias 

previstas, em regime de colaboração com a Secretaria de Articulação cos os sistemas de 

Ensino-SASE e Coordenação de Gestão Democrática, Articilação e Assistências aos 

Municípios - COGEDAM; 

 Realizou formação docente, sobre Educação Empreendedora, através da parceria com o 

SEBRAE O Programa Nacional de Educação Empreendedora tem o objetivo de ampliar, 

promover e disseminar a educação empreendedora nas instituições de ensino. Essa 

disseminação se dá por meio da oferta de conteúdos de empreendedorismo nos currículos, 

com o propósito de consolidar a cultura empreendedora na educação. O Programa trabalha 

soluções educacionais em todos os níveis de ensino com professores e alunos em duas frentes 

principais: 

          Desenvolvimento de competências empreendedoras; 

          Possibilidade de inserção sustentada no mundo do trabalho; 

 Elaborou e acompanhou o Projeto de Intervenção “Educar para transformar”, na Escola 

Municipal José de Figueiredo Barreto. Esta escola, não difere de outras escolas públicas.  A 

ideia de iniciar o projeo com ela, levaem consideração que, nos últimos anos, tem enfrentado 

grandes desafios de todas as ordens sociais, econômicas, culturais, éticas, morais (entre 

outras), que de modo direto ou indireto vem refletindo no processo de ensino-aprendizagem. 

Dentre esses desafios,  o que tem mais afligido os profissionais de educação é o 

relacionamento humano e aprendizagem escolar. Neste contexto, a maior preocupação da 

equipe de profissionais da escola é focada na indisciplina que se instaurou, tendo como 

consequência o baixo rendimento escolar. 

Os professores, na ânsia de cumprirem o seu papel de educadores comprometidos, se 

defrontam com problemas em ensinar aos alunos: que fazem barulho, que falam alto, que 

gritam, que são inquietos, que não se interessam em apreender os conteúdos escolares, que 

visam “desligados” enfim, que rejeitam o que a escola e o professor têm a oferecer; 
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 Promoveu a aplicação de avaliação de aprendizagem para alunos do 1º ano do Ensino 

Fundamental, atendendo 330 alunos, objetivando identificar as habilidades relacionadas à 

leitura e à escrita, desenvolvidas pelos alunos. 

 Realizou aplicação de avaliação de aprendizagem para alunos do 3º ano do Ensino 

Fundamental, atendendo 456 alunos, objetivando a verificação das habilidades desenvolvidas 

no Bloco de alfabetização; 

 Realizou aplicação de avaliação de aprendizagem para alunos do 9º ano do ensino 

fundamental, atendendo 136 alunos, objetivando subsidiar os discentes para aplicação da 

Prova Brasil, e consequentemente melhoria dos indices; 

 Legitimar as ações do Projeto 1º estágio, Este Projeto de estágio consiste na reflexão da 

práxis do professor, e visa salientar a importância de contextualizar e interdisciplinar os 

conteúdos estudados. Bem como, elucidar e aprimorar as informações, os conhecimentos e as 

experiências acadêmicas, buscando facilidade de comunicação, norteados sob a perspectiva 

do trabalho com alunos com déficit de aprendizagem em contraturno. Baseado na Lei nº 

298/2017, que cria o Programa Municipal de Estágio e sua aplicabilidade no âmbito da 

Administração Público e da outras providências. 

 Ofertou curso de informatica no Telecentro Municipal, como ação do projeto Educar pra 

transformar, abrangendo a alunos do 9º ano das escolas José de Figueiredo Barreto, Arnaldo Garcez e 

Hosana Azevedo.  

 Assessorou e coordenou o Programa Novo Mais Educação junto às equipes diretivas no 

desenvolvimento das ações no chão da escola. O Programa Novo Mais Educação, criado pela 

Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE nº 5/2016, é uma estratégia do 

Ministério da Educação que tem como objetivo melhorar a aprendizagem em língua 

portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de 

crianças e adolescentes. 

Em 2017, o Programa foi implementado por meio da realização de acompanhamento 

pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática e do desenvolvimento de atividades nos 

campos de artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a melhoria do desempenho 

educacional mediante a complementação da carga horária em cinco ou quinze horas 

semanais no turno e contraturno escolar. O Programa tem por finalidade contribuir para a: 

 I - alfabetização, ampliação do letramento e melhoria do desempenho em língua 

portuguesa e matemática das crianças e dos adolescentes, por meio de acompanhamento 

pedagógico específico; 
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 II - redução do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano, mediante a 

implementação de ações pedagógicas para melhoria do rendimento e desempenho escolar; 

 III - melhoria dos resultados de aprendizagem do ensino fundamental, nos anos iniciais e 

finais; 

 IV - ampliação do período de permanência dos alunos na escola. 

 Acompanhou as avaliações e no processamento das informações junto ao sistema PDDE 

interativo, bem como a prestação de contas, priorizando alunos com baixo rendimento 

escolar, em contra turno, com aulas de reforço escolar nas proficiências de português e 

matemática ( obrigatórias)e oficinas de dança, teatro, futebol, artesanato, coral, etc (3 por 

escola), com duração de 8 (oito meses), atendendo 14(quatorze) escolas da rede municipal 

e 1055 (Um mil e cinquenta e cinco)alunos; 

 

 Elaborou o Sub – Projeto do Concurso - XVII Garota Caipira e VI Concurso Rainha do 

Milho 2017, ação do Projeto Pedagógico “Nossa raiz, nossa herança, nossa cultura”, que 

aconteceu no dia 09 de junho, com a participação de várias escopelas da Rede Municipal, 

tendo como Campeã a Professora Hozana Azevedo e Escola Francisco Pedro Nascimento, 

respectivamente; 

 Articulou treinamento com articuladores, mediadores e facilitadores do Programa Novo 

Mais Educação, com a finalidade de subsidiar as ações do referido programa. 

 Realizou visitas técnicas-pedagógicas às unidades escolares. O acompanhamento 

pedagógico é uma estratégia de ensino fundamental para orientação que visa trabalhar 

diretamente no processo de aprendizagem do aluno. É uma tática interventiva assistencialista 

àa alunos com pendências específicas de aprendizagem. Ele sucede em esfera individual, com 

um planejamento voltado as especificidades dos alunos, as atividades são exclusivas bem 

como, as avaliações, planejamento da rotina, estratégias de estudo, visitas às escolas, visitas 

domiciliares, além de auxilio pedagógico em adaptações curriculares.                   

 Aderiu ao Programa Profuturo – Aula digital, o qual é uma iniciativa global da Fundação 

Telefônica/vivo e Instituto Paramintas que visa melhorar as oportunidades das crianças, 

incorporando a inovação nas escolas por meio da tecnologia e de novas metodologias de 

ensino e aprendizagem.                                                  . 

Os gestores e educadores envolvidos no projeto, passaram por formação, sendo que os 

educadores tiveram 40 horas de formação presencial com temas ligados à inovação educativa 

e acesso a conteúdos pedagógicos digitais em um ambiente virtual de aprendizagem 

colaborativo. As escolas serão beneficiadas com kits compostos por uma maleta móvel 
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equipada com 1notebook, 34 tablets para alunos, 1 projetor multimedia e 1 tela de projeção 

para que os conteúdos também sejam oferecidos em locais onde não há estrutura ou conexão.  

O público alvo do referido projeto são alunos do 1º ao 3º ano, podendo as deamais séries, 

também serem beneficiadas. No total, foram 910 (novecentos e dez) alunos, de 11 (onze) 

unidades escolares, rurais e urbanas contempladas, segundo os padrões estabelecidos, através 

de parceria da  Fundação Telefônia/vivo e Instituto Paramintas; 

As Escolas Municipais contempladas foram: 

1- José de Figueiredo Barreto 

2- Arnaldo Rolember Garcez 

3- Petronilho Menezes Cotias 

4- Maria da Glória Santos 

5- Líbano 

6- Professora Hozana Azevedo 

7- Joel Nascimento 

8- Professor Isaac Menezes 

9- Professor Orestes de Andrade 

10- Maria Enezilde Vieira Santos 

11- Professor Osman dos Santos Oliveira 

 

 Coordenou e concluiu o último ciclo de formação docente Programa Nacional de 

Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, que caracteriza-se pela integração e estruturação a 

partir da formação continuada de professores alfabetizadores que lecionam do 1º ao 3º ano da 

rede municipal. Em agosto foi realizada nova adesão, agora incluindo as modalidades 

Educação Infantil, e mediadores do Programa Novo mais Educação, na modalidade já 

existente de forma a atender 1091 alunos; 

 

 Aderiu e coordena o Programa Afabetiza Mais - AMA, programa de alfabetização de 

jovens e adultos, atendendo 40 alunos, em 05 unidades escolares na zona rual do município; 

com o objetivo de oportunizar a alfabetização a jovens, adultos e idosos sergipanos que 

perderam a fase regular de escolarização. O programa tem a finalidade de contribuir com a 

erradicação do analfabetismo no estado e possibilitar a implementação da política da EJA. 

 Realizou busca ativa de matrícula para EJAEF, nas localidades dos Povoados Sucupira e 

Gentil, objetivando oportunizar educação sistemática às comunidades e implementar a 

matrícula das unidades escolares; 
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 Coordenou e assessorou as equips diretivas junto à plataforma digital PDDE interativo no 

tocante ao Programa Nacional do Livro Didático- PNLD, o qual é destinado a avaliar e a 

disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à 

prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita, às escolas públicas de educação 

básica das redes federal, estaduais, municipais e distrital e também às instituições de educação 

infantil comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o 

Poder Público. 

 

 Cooredena o AEE (Atendimento Educacional Especializado), e sala de recursos situada a 

EMPHA – professor Hozana Azevedo. É uma modalidade de ensino que perpassa todos os 

níveis e etapas e todas as modalidades da educação básica e superior. Disponibiliza o AEE e 

os recursos próprios desse atendimento. Orienta alunos e professores quanto àutilização 

desses recursos nas turmas comuns do ensino regular; 

 O Departamento Pedagógica, participa sistematicamente de formações e reuniões acerca 

das demandas e dos programas educacionais que lhe são atrbuídas; 



 

Relação das unidades escolares 2017, localização e diretores e/ou professores responsáveis. 

Nº UNIDADE DE ENSINO LOCAL                  DIRETOR(A) INEP CNPJ 

22 E.M. Anísio Teixeira Pov. Itapicuru Sidney José dos Santos 28006070 11.201.317/0001-02 

01 
E.M. Arnaldo Rolemberg Garcez 

Avenida Algusto Franco - 
Centro 

Lívia Santos Barreto  28006321 01.911.793/0001-63 

11 E.M. Elpídio Barreto Pov. Sapé Jucileide Lima Pereira 28006283 03.191.150/0001-18 

20 E.M. Francisco Pedro 
Nascimento 

Pov. Taboca Silviany Fernanda dos Santos 28006089 07.669.287/0001-96 

21 E.M. Guatemala 

 

Pov. Massaranduba 
Mª. Dalvinice M. Santana (Profª. 

Responsável) 28006097  

06 E.M. Joel Nascimento Pov. Ascenso Claudia Cristina de Oliveira Melo 28006100 02.973.505/0001-68 

15 E.M. Jorge Amado 

 

Pov. Junco 
Luiz Renilson A. Aragão (Prof. 

Responsável) 28006291  

04 E.M. José de Figueiredo Barreto Rua do Matadouro Novo – Bairro 
Matadouro Novo 

Valéria Maria da Silva Barreto 28032039 06.002.973/0001-46 

08 
E.M. Líbano Pov. Cruzes 

Lindijan Santos (Profª. 
Responsável) 28006305 03.191.144/0001-60 

05 E.M. Maria da Glória Santos Pov. Gentil Maria Herlena Leite Vieira Santos 28006186 01.904.243/0001-17 

13 E.M. Maria Enezilde Vieira 
Santos 

Pov. Sucupira Nivaldo Alves de Moura filho 28006275 03.187.369/0001-43 

12 E.M. Maria Menezes Gois Pov. Bravo Urubu Maria da Gloria (Contrato) 28006135 14.524.752/0001-66 



 

10 E.M. Pedro Alcântara de Andrade Pov. Gado Bravo Norte Jailene (Prof. Responsável)  28006224  

02 E.M. Petronilho de Menezes 
Cotias 

Conjunto Osvanda Oliveira 
Vieira - Centro 

Denize Marques dos Santos 28006160 08.870.231/0001-68 

18 
E.M. Prof. Carlos Garcia Pov. Borda da Mota 

Maria da Carmo Santos (Prof. 
Responsável) 28006178 03.188.094/0001-62 

19 E.M. Prof. Isaac Menezes Pov. Gado Bravo Sul Edilene Silva de Sousa Santana 28006259 05.767.176/0001-97 

14 E.M. Prof. Orestes de Andrade Pov. Cajueiro Luciene Vieira Dorea 28006208 07.386.898/0001-27 

17 E.M. Prof. Osman santos 
Oliveira 

Pov. Campo Grande Elma Maria Lima Barreto 28006216 
14.525.222/0001-32 

 
03 

E.M. Profª. Hozana Azevedo 
Av. Liberdade – Bairro 

Cruzeiro das Moças 
Magaly Oliveira Santana 28005996 01.907.188/0001-19 

16 E.M. Profª. Mª Vandete G.de 
Oliveira 

Pov. Volta Maria Joelma Santos 
 Técnica. Responsável) 

28006194 11.193.981/0001-57 

09 

 

E.M. Profª. Maria Rosa Costa Pov. Carro Quebrado Lindijan Santos (Profª. 
Responsável) 

28006313 03.191.144/0001-60 

07 
E.M. Profª. Otilia Santana Pov. Varginha 

Catia Silene Mota Santos (Profª. 
Responsável) 28006151  

 

 

 

 

 



 

Quadro funcional da SME – Secretaria Municipal de Educação 

Nº FUNCIONÁRIOS 
TURNO 

C. HORÁRIA FUNÇÃO OBSERVAÇÕES 
M V N 

01 Andreia Araujo dos Santos Rocha X X  PNS –III- G - 200 Dir. Dep. Pedagógico S/ redução 

02 Simone Moura da Rocha Lima X X  PNS – III – G - 200 Eq.Técnica S/ redução 
04 Iêne Souza Nascimento Jesus X X  PNS – III-G - 200 Dir.Dep. RH S/ redução 
05 Jean Carlos Carvalho de Souza X   PNS – III-G - 200 Téc. Adm. C/ redução 
06 José Luciano P. Santos Andrade X X   Eq. Técnica Cedido - Capela 
07 Luís Carlos de Jesus X   PNS – III-G – 200 Insp. Escola S/ redução 
08 Maria Simonia Souza dos Santos  X   Ass. Gabinete  
09 Thatiane  Moura Santos X X   Tec. Nutrição  
10 Maylane Mota Santana X X   Nutrição  
11 Maria Celeste Soares Santana Lima  X X   Serv. Gerais  
12 Gedalva  Oliveira L. Santos X X   Serv. Gerais LIC. PRÊMIO 
13 Genidelma Carregosa de Azevedo X    Insp. Escolar  
14 Cristiano Lima X X   Serv. Gerais  
15 Genivalda Dias de Santana X X   Tec. Adm.  
16 Genilton da Silva Costa X X  PNS-III-G-200 Insp. Escolar  
17 José Evaldo Alves de Lima X X   Serv. Gerais  
19 Josimar Lima Pereira X X   Motorista  
20 Fabio Porthela       
21 Alex X X   Motorista  
22 Nilo Sérgio Lima Santos   X  Vigilante  
23 José Roberto de Souza   X  Vigilante  
24 Silene Lima Souza Araujo X X   Sec.  De Educação  
25 Antônio Marcos Alves dos Santos X X   Téc.Pedagógico  
26        

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS - FOTOGRAFIAS
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REABERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE ALCANTARA POVOADO GADO 
BRAVO NORTE 

I ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 



28  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAÇÃO CONTINUADA :ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

AÇÃO DO PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE 
FIGUEIREDO BARRETO 
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FORMAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PRÁTICAS MATEMÁTICA PARA 
PROFESSRES DA REDE MUNICIPAL 
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PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO ANUAL 

FORMAÇÃO CONTINUADA PROGRAMA PRO FUTURO AULA 
DIGITAL 
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FORMAÇÃO CONTINUADA : ASSESSORIA PRA UTILIZAÇÃO DO 

LIVRO DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 
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REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 

 JOSÉ DE FIGUEIREDO BARRETO 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ISAAC MENEZES 
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PROJETO PEDAGÓGICO  “ÁGUA FONTE DE VIDA” 
 

VISITA TÉCNICA PEDAGÓGICA 
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PROJETO PEDAGÓGICO ESCOLA CIDADÃ 
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PROJETO PEDAGÓGICO NOSSA RAIZ, NOSSA HERANÇA, NOSSA 
CULTURA  

 

PROJETO PEDAGÓGICO “ ESCOLA VERDE” 
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XII CONCURSO GAROTA CAIPIRA 2017 



























































































































































































































SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE  NOSSA SENHORA DAS DORES
ESTADO DE SERGIPE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

     Aos TRINTA E UM ( 31 ) dias do mês de DEZEMBRO ( 12 ) do ano de DOIS MIL E DEZESSETE ( 2017 ) na sala da
Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente
no caixa nesta data. Procedida a análise dos ítens levantados, verificou-se que:

O SALDO NO CAIXA NESTA DATA É DE  R$ 0.00

///  ///

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2017

C O M I S S Ã O

Nada mais havendo para constar,

Antonio Beltran Santos - Sec. Finanças

Jackyane Azevedo Araújo - Setor Financeiro

Silene Lima Souza Araújo - Sec. Educação

























































17/04/2018 Certidao Positiva de Debito

http://cnd.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html 1/1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal do Brasil

 
 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
 DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE

TERCEIROS

Nº 087112014-88888446 
Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES - PREFEITURA 
CNPJ: 13.094.446/0001-74 
 

 
 Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é
certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa,
nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN). 

  
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se
exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a
terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os
demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as
demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 
 
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos
efeitos da certidão negativa. 

  
Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de
Julho de 1991, exceto para: 
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada,
cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de
sociedade empresária ou simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº.
10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade
empresária ou simples. 
 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à
verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br> 
 
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de
2010. 
 
Emitida em 22/04/2014 
Válida até 19/10/2014. 

  
Certidão emitida gratuitamente.

  
Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

  





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ: 13.094.446/0009-21

Av Lourival Batista - Centro

Nossa Senhora das Dores - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Múltiplas Folhas

JANEIRO/2017

02/01/2017 a 31/01/2017

Matrícula Nome do Funcionário CPF RG PIS/PASEP Dependentes

4032 SILENE LIMA SOUZA ARAUJO 584.335.545-49 1024755 17070042823 0
Cargo - Nível Símbolo Dados Bancários Carga Horária CBO Tipo do Cargo Admissão

SECRETARIO MUNICIPAL DE
EDUCACAO - UNICO

047  004  0062683 200 111415 COMISSIONADO 02/01/2017

Função Regime da Função Local de Trabalho Centro de Custo

COMISSIONADO SEC MUN DE EDUCACAO SEC MUN DE EDUCACAO-
SECRETARIO

Código Descrição Ref. Tp. Ref. Proventos Descontos

9 SUBSÍDIO 30 DIAS 4.000,00

2 I.N.S.S 11.00 % 440,00

3 I.R.R.F 15.00 % 179,20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chave de segurança: 28853d1ea9b844ef6c3da43d220df2159ce3ad45

Total Vencimentos Total Descontos

4.000,00 619,20
Valor Líquido R$ 3.380,80

Observação:

Salário Base Base INSS Base I.R.R.F

4.000,00 4.000,00 3.560,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ _________________________________________________
____Data Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ: 13.094.446/0009-21

Av Lourival Batista - Centro

Nossa Senhora das Dores - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Múltiplas Folhas

FEVEREIRO/2017

01/02/2017 a 28/02/2017

Matrícula Nome do Funcionário CPF RG PIS/PASEP Dependentes

4032 SILENE LIMA SOUZA ARAUJO 584.335.545-49 1024755 17070042823 0
Cargo - Nível Símbolo Dados Bancários Carga Horária CBO Tipo do Cargo Admissão

SECRETARIO MUNICIPAL DE
EDUCACAO - UNICO

047  004  0062683 200 111415 COMISSIONADO 02/01/2017

Função Regime da Função Local de Trabalho Centro de Custo

COMISSIONADO SEC MUN DE EDUCACAO SEC MUN DE EDUCACAO-
SECRETARIO

Código Descrição Ref. Tp. Ref. Proventos Descontos

9 SUBSÍDIO 30 DIAS 4.000,00

2 I.N.S.S 11.00 % 440,00

3 I.R.R.F 15.00 % 179,20

Chave de segurança: 23cb46cd5875dbd636b723fd121fc20fa1ac2fbc

Total Vencimentos Total Descontos

4.000,00 619,20
Valor Líquido R$ 3.380,80

Observação:

Salário Base Base INSS Base I.R.R.F

4.000,00 4.000,00 3.560,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ _________________________________________________
____Data Assinatura



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ: 13.094.446/0009-21

Av Lourival Batista - Centro

Nossa Senhora das Dores - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Múltiplas Folhas

MARÇO/2017

01/03/2017 a 31/03/2017

Matrícula Nome do Funcionário CPF RG PIS/PASEP Dependentes

4032 SILENE LIMA SOUZA ARAUJO 584.335.545-49 1024755 17070042823 0
Cargo - Nível Símbolo Dados Bancários Carga Horária CBO Tipo do Cargo Admissão

SECRETARIO MUNICIPAL DE
EDUCACAO - UNICO

047  004  0062683 200 111415 COMISSIONADO 02/01/2017

Função Regime da Função Local de Trabalho Centro de Custo

COMISSIONADO SEC MUN DE EDUCACAO SEC MUN DE EDUCACAO-
SECRETARIO

Código Descrição Ref. Tp. Ref. Proventos Descontos

9 SUBSÍDIO 30 DIAS 4.000,00

2 I.N.S.S 11.00 % 440,00

3 I.R.R.F 15.00 % 179,20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chave de segurança: c88c9c3242b56558b015d2efd547ef5566e50f23

Total Vencimentos Total Descontos

4.000,00 619,20
Valor Líquido R$ 3.380,80

Observação:

Salário Base Base INSS Base I.R.R.F

4.000,00 4.000,00 3.560,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ _________________________________________________
____Data Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ: 13.094.446/0009-21

Av Lourival Batista - Centro

Nossa Senhora das Dores - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Múltiplas Folhas

ABRIL/2017

01/04/2017 a 30/04/2017

Matrícula Nome do Funcionário CPF RG PIS/PASEP Dependentes

4032 SILENE LIMA SOUZA ARAUJO 584.335.545-49 1024755 17070042823 0
Cargo - Nível Símbolo Dados Bancários Carga Horária CBO Tipo do Cargo Admissão

SECRETARIO MUNICIPAL DE
EDUCACAO - UNICO

047  004  0062683 200 111415 COMISSIONADO 02/01/2017

Função Regime da Função Local de Trabalho Centro de Custo

COMISSIONADO SEC MUN DE EDUCACAO SEC MUN DE EDUCACAO-
SECRETARIO

Código Descrição Ref. Tp. Ref. Proventos Descontos

9 SUBSÍDIO 30 DIAS 4.000,00

2 I.N.S.S 11.00 % 440,00

3 I.R.R.F 15.00 % 179,20

Chave de segurança: 586c48dd5caad217d38df621166012e51f6540f8

Total Vencimentos Total Descontos

4.000,00 619,20
Valor Líquido R$ 3.380,80

Observação:

Salário Base Base INSS Base I.R.R.F

4.000,00 4.000,00 3.560,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ _________________________________________________
____Data Assinatura



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ: 13.094.446/0009-21

Av Lourival Batista - Centro

Nossa Senhora das Dores - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Múltiplas Folhas

MAIO/2017

01/05/2017 a 31/05/2017

Matrícula Nome do Funcionário CPF RG PIS/PASEP Dependentes

4032 SILENE LIMA SOUZA ARAUJO 584.335.545-49 1024755 17070042823 0
Cargo - Nível Símbolo Dados Bancários Carga Horária CBO Tipo do Cargo Admissão

SECRETARIO MUNICIPAL DE
EDUCACAO - UNICO

047  004  0062683 200 111415 COMISSIONADO 02/01/2017

Função Regime da Função Local de Trabalho Centro de Custo

COMISSIONADO SEC MUN DE EDUCACAO SEC MUN DE EDUCACAO-
SECRETARIO

Código Descrição Ref. Tp. Ref. Proventos Descontos

9 SUBSÍDIO 30 DIAS 4.000,00

2 I.N.S.S 11.00 % 440,00

3 I.R.R.F 15.00 % 179,20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chave de segurança: 24af3644fdf508fc6cc251cc60b154b66583cdf9

Total Vencimentos Total Descontos

4.000,00 619,20
Valor Líquido R$ 3.380,80

Observação:

Salário Base Base INSS Base I.R.R.F

4.000,00 4.000,00 3.560,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ _________________________________________________
____Data Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ: 13.094.446/0009-21

Av Lourival Batista - Centro

Nossa Senhora das Dores - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Múltiplas Folhas

JUNHO/2017

01/06/2017 a 30/06/2017

Matrícula Nome do Funcionário CPF RG PIS/PASEP Dependentes

4032 SILENE LIMA SOUZA ARAUJO 584.335.545-49 1024755 17070042823 0
Cargo - Nível Símbolo Dados Bancários Carga Horária CBO Tipo do Cargo Admissão

SECRETARIO MUNICIPAL - CC-1 047  004  0062683 200 111415 COMISSIONADO 02/01/2017

Função Regime da Função Local de Trabalho Centro de Custo

COMISSIONADO SEC MUN DE EDUCACAO SEC MUN DE EDUCACAO-
SECRETARIO

Código Descrição Ref. Tp. Ref. Proventos Descontos

9 SUBSÍDIO 30 DIAS 4.000,00

2 I.N.S.S 11.00 % 440,00

3 I.R.R.F 15.00 % 179,20

Chave de segurança: 6321d32feb2077a41c17d2656af8be8de4712b90

Total Vencimentos Total Descontos

4.000,00 619,20
Valor Líquido R$ 3.380,80

Observação:

Salário Base Base INSS Base I.R.R.F

4.000,00 4.000,00 3.560,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ _________________________________________________
____Data Assinatura



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ: 13.094.446/0009-21

Av Lourival Batista - Centro

Nossa Senhora das Dores - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Múltiplas Folhas

JULHO/2017

01/07/2017 a 31/07/2017

Matrícula Nome do Funcionário CPF RG PIS/PASEP Dependentes

4032 SILENE LIMA SOUZA ARAUJO 584.335.545-49 1024755 17070042823 0
Cargo - Nível Símbolo Dados Bancários Carga Horária CBO Tipo do Cargo Admissão

SECRETARIO MUNICIPAL - CC-1 047  004  0062683 200 111415 COMISSIONADO 02/01/2017

Função Regime da Função Local de Trabalho Centro de Custo

AGENTE POLITICO SEC MUN DE EDUCACAO SEC MUN DE EDUCACAO-
SECRETARIO

Código Descrição Ref. Tp. Ref. Proventos Descontos

9 SUBSÍDIO 30 DIAS 4.000,00

2 I.N.S.S 11.00 % 440,00

3 I.R.R.F 15.00 % 179,20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chave de segurança: 4b31e10657f197fd5c80cee156f4c79fd999ea15

Total Vencimentos Total Descontos

4.000,00 619,20
Valor Líquido R$ 3.380,80

Observação:

Salário Base Base INSS Base I.R.R.F

4.000,00 4.000,00 3.560,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ _________________________________________________
____Data Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ: 13.094.446/0009-21

Av Lourival Batista - Centro

Nossa Senhora das Dores - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Múltiplas Folhas

AGOSTO/2017

01/08/2017 a 31/08/2017

Matrícula Nome do Funcionário CPF RG PIS/PASEP Dependentes

4032 SILENE LIMA SOUZA ARAUJO 584.335.545-49 1024755 17070042823 0
Cargo - Nível Símbolo Dados Bancários Carga Horária CBO Tipo do Cargo Admissão

SECRETARIO MUNICIPAL - CC-1 047  004  0062683 200 111415 COMISSIONADO 02/01/2017

Função Regime da Função Local de Trabalho Centro de Custo

AGENTE POLITICO SEC MUN DE EDUCACAO SEC MUN DE EDUCACAO-
SECRETARIO

Código Descrição Ref. Tp. Ref. Proventos Descontos

9 SUBSÍDIO 30 DIAS 4.000,00

2 I.N.S.S 11.00 % 440,00

3 I.R.R.F 15.00 % 179,20

Chave de segurança: 9efedf12a57db74b08c3570155f79df56311db92

Total Vencimentos Total Descontos

4.000,00 619,20
Valor Líquido R$ 3.380,80

Observação:

Salário Base Base INSS Base I.R.R.F

4.000,00 4.000,00 3.560,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ _________________________________________________
____Data Assinatura



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ: 13.094.446/0009-21

Av Lourival Batista - Centro

Nossa Senhora das Dores - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Múltiplas Folhas

SETEMBRO/2017

01/09/2017 a 30/09/2017

Matrícula Nome do Funcionário CPF RG PIS/PASEP Dependentes

4032 SILENE LIMA SOUZA ARAUJO 584.335.545-49 1024755 17070042823 0
Cargo - Nível Símbolo Dados Bancários Carga Horária CBO Tipo do Cargo Admissão

SECRETARIO MUNICIPAL - CC-1 047  004  0062683 200 111415 COMISSIONADO 02/01/2017

Função Regime da Função Local de Trabalho Centro de Custo

AGENTE POLITICO SEC MUN DE EDUCACAO SEC MUN DE EDUCACAO-
SECRETARIO

Código Descrição Ref. Tp. Ref. Proventos Descontos

9 SUBSÍDIO 30 DIAS 4.000,00

2 I.N.S.S 11.00 % 440,00

3 I.R.R.F 15.00 % 179,20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chave de segurança: 668542718e42d52b8b17102b3bd1f8072285b8b2

Total Vencimentos Total Descontos

4.000,00 619,20
Valor Líquido R$ 3.380,80

Observação:

Salário Base Base INSS Base I.R.R.F

4.000,00 4.000,00 3.560,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ _________________________________________________
____Data Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ: 13.094.446/0009-21

Av Lourival Batista - Centro

Nossa Senhora das Dores - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Múltiplas Folhas

OUTUBRO/2017

01/10/2017 a 31/10/2017

Matrícula Nome do Funcionário CPF RG PIS/PASEP Dependentes

4032 SILENE LIMA SOUZA ARAUJO 584.335.545-49 1024755 17070042823 0
Cargo - Nível Símbolo Dados Bancários Carga Horária CBO Tipo do Cargo Admissão

SECRETARIO MUNICIPAL - CC-1 047  004  0062683 200 111415 COMISSIONADO 02/01/2017

Função Regime da Função Local de Trabalho Centro de Custo

AGENTE POLITICO SEC MUN DE EDUCACAO SEC MUN DE EDUCACAO-
SECRETARIO

Código Descrição Ref. Tp. Ref. Proventos Descontos

9 SUBSÍDIO 30 DIAS 4.000,00

2 I.N.S.S 11.00 % 440,00

3 I.R.R.F 15.00 % 179,20

Chave de segurança: 03649336ad92d2c5d2db4746d593b93b7d97e117

Total Vencimentos Total Descontos

4.000,00 619,20
Valor Líquido R$ 3.380,80

Observação:

Salário Base Base INSS Base I.R.R.F

4.000,00 4.000,00 3.560,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ _________________________________________________
____Data Assinatura



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ: 13.094.446/0009-21

Av Lourival Batista - Centro

Nossa Senhora das Dores - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Múltiplas Folhas

NOVEMBRO/2017

01/11/2017 a 30/11/2017

Matrícula Nome do Funcionário CPF RG PIS/PASEP Dependentes

4032 SILENE LIMA SOUZA ARAUJO 584.335.545-49 1024755 17070042823 0
Cargo - Nível Símbolo Dados Bancários Carga Horária CBO Tipo do Cargo Admissão

SECRETARIO MUNICIPAL - CC-1 047  004  0062683 200 111415 COMISSIONADO 02/01/2017

Função Regime da Função Local de Trabalho Centro de Custo

AGENTE POLITICO SEC MUN DE EDUCACAO SEC MUN DE EDUCACAO-
SECRETARIO

Código Descrição Ref. Tp. Ref. Proventos Descontos

9 SUBSÍDIO 30 DIAS 4.000,00

2 I.N.S.S 11.00 % 440,00

3 I.R.R.F 15.00 % 179,20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chave de segurança: d98eab58b5deb4b9689786f7554f02d17454d12d

Total Vencimentos Total Descontos

4.000,00 619,20
Valor Líquido R$ 3.380,80

Observação:

Salário Base Base INSS Base I.R.R.F

4.000,00 4.000,00 3.560,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ _________________________________________________
____Data Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ: 13.094.446/0009-21

Av Lourival Batista - Centro

Nossa Senhora das Dores - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Múltiplas Folhas

DEZEMBRO/2017

01/12/2017 a 31/12/2017

Matrícula Nome do Funcionário CPF RG PIS/PASEP Dependentes

4032 SILENE LIMA SOUZA ARAUJO 584.335.545-49 1024755 17070042823 0
Cargo - Nível Símbolo Dados Bancários Carga Horária CBO Tipo do Cargo Admissão

SECRETARIO MUNICIPAL - CC-1 047  004  0062683 200 111415 COMISSIONADO 02/01/2017

Função Regime da Função Local de Trabalho Centro de Custo

AGENTE POLITICO SEC MUN DE EDUCACAO SEC MUN DE EDUCACAO-
SECRETARIO

Código Descrição Ref. Tp. Ref. Proventos Descontos

9 SUBSÍDIO 30 DIAS 4.000,00

2 I.N.S.S 11.00 % 440,00

3 I.R.R.F 15.00 % 179,20

Chave de segurança: 7f5941b4811b73178086f695b00a65018642218c

Total Vencimentos Total Descontos

4.000,00 619,20
Valor Líquido R$ 3.380,80

Observação:

Salário Base Base INSS Base I.R.R.F

4.000,00 4.000,00 3.560,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ _________________________________________________
____Data Assinatura
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