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“DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA INTERVENÇÃO
DO MUNICIPIO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
LEME E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Prefeito do Município de Leme, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas por Lei e;
Considerando que a Santa Casa de Misericórdia de Leme, mantedora do
Hospital de Leme, encontra-se sob intervenção do Município de Leme, nos
termos do Decreto n° 6335 de 31 de julho de 2013, prorrogado pelos Decretos
6378 de 24 de Outubro de 2013 , 6415 de 15 de Janeiro de 2014 , 6430 de 08 de
Abril de 2014, 6472 de 30 de Setembro de 2014,6527 de 25 de Março de 2015 e
6.609 de Setembro de 2015;
Considerando que as razões que julgaram necessárias ainda persistem;
Considerando que o Decreto de n° 6335 de 31 de Julho de 2013, autoriza a
prorrogação do prazo da intervenção, por quantas vezes e pelo prazo necessário
à plena adequação da Santa Casa de Misericórdia de Leme às possibilidades de
H¿FD]DWHQGLPHQWRDSRSXODomREHPFRPRjVQRUPDVHDRVSULQFtSLRVDSOLFiYHLV
jHVSpFLHQRVQtYHLV)HGHUDO(VWDGXDOH0XQLFLSDOUHODWLYRj6D~GH
DECRETA:
Artigo 1º - Fica prorrogada a intervenção do Município de Leme na Santa
Casa de Misericórdia de Leme, estabelecimento hospitalar inscrito no CNPJ/
SP: 51.381.903/0001-09, sito Rua: Padre Julião, 1213, com a manutenção da
requisição de seus bens e serviços;
Artigo 2º - Esta prorrogação perdurará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
prorrogáveis se necessário, cessando-se antes desse prazo, se cumprido seu objetivo.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Leme, 16 de março de 2016.
PAULO ROBERTO BLASCKE
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LEME
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ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 88 DE FEVEREIRO DE 2016
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 a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
CAMILA MARIA PENTEADO RG n.º 33.762.539-6, conforme declaração
individual apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar onde exerce seu
horário de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC)
na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargo para
o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR II, e PROFESSOR I nessa
Secretaria com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10 de fevereiro de
2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.
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FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 89 DE FEVEREIRO DE 2016
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 a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
AGUIDA LIMA RG n.º 42.206.030-6, conforme declaração individual apresentada
e expedida pelo diretor da Unidade Escolar onde exerce seu horário de trabalho
docente e Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) na unidade escolar, para
o deferimento da solicitada acumulação de cargo para o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, e PROFESSOR SUBSTITUTO nessa Secretaria com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10 de
fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 90 DE FEVEREIRO DE 2016
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 a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
ESTER ALEIXO VILLA RG n.º 33.675.412-7, conforme declaração individual
apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar onde exerce seu horário
de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) na
unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargo para o
exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, e PROFESSOR SUBSTITUTO nessa Secretaria com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10 de
fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 91 DE FEVEREIRO DE 2016
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 a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
EVELISE DE OLIVEIRA CASTRO RG n.º 17.767.641-3, conforme declaração
individual apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar onde exerce seu
horário de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC)
na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargo para
o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, em Santa Cruz da Conceição
e PROFESSOR I nessa Secretaria com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º
5.744, de 10 de fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o
ano letivo de 2016.
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FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
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FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
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ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 92 DE FEVEREIRO DE 2016
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor
da Rede Municipal de Ensino de Leme

ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 96 DE FEVEREIRO DE 2016
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 a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
FERNANDA CARDOSO RG n.º 32.772.125-X, conforme declaração individual
apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar onde exerce seu horário
de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) na
unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargo para o
exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, e PROFESSOR SUBSTITUTO nessa Secretaria com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10 de
fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede
o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS RG n.º 45.607.319-X, conforme declaração
individual apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar onde exerce seu
horário de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC)
na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargo para
o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, em Pirassununga e PROFESSOR I nessa Secretaria com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10 de
fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.

FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
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ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 93 DE FEVEREIRO DE 2016
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor
da Rede Municipal de Ensino de Leme

ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 97 DE FEVEREIRO DE 2016
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 a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
MARIANE DE CARLI ZAGUETTI RG n.º 26.642.931-2, conforme declaração
individual apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar onde exerce seu
horário de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC)
na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargo para
o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, em Santa Cruz da Conceição
e PROFESSOR I nessa Secretaria com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º
5.744, de 10 de fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o
ano letivo de 2016.

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede
o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
THAISE PEDRO BOM DE BARROS RG n.º 45.959.636, conforme declaração
individual apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar onde exerce seu
horário de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC)
na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargo para
o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR II, junto ao Estado e PROFESSOR I nessa Secretaria com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10 de
fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.

FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 94 DE FEVEREIRO DE 2016
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 a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
CLAUDINÉIA MARCHETI RG n.º 21.568.872-7, conforme declaração individual apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar onde exerce seu
horário de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC)
na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargo para
o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, e PROFESSOR SUBSTITUTTO nessa Secretaria com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10 de
fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 98 DE FEVEREIRO DE 2016
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 a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
JULIANA CRISTINA SARTORE THOMAZ RG n.º 24.296.439-4, conforme
declaração individual apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar
onde exerce seu horário de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico
Coletivo (HTPC) na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargo para o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR II, junto ao Estado e PROFESSOR I nessa Secretaria com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10 de
fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.
FLÁVIA ELIZABETH TEROSSI DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS N.º 95 DE FEVEREIRO DE 2016
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 a autorização de acumulação remunerada de cargos nesta muQLFLSDOLGDGHYHUL¿FRXVHDWUDYpVGDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSHODVHUYLGRUD
ÉRICA APARECIDA BENEDITO RG n.º 41.025.347-9, conforme declaração
individual apresentada e expedida pelo diretor da Unidade Escolar onde exerce seu
horário de trabalho docente e Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC)
na unidade escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargo para
o exercício no ano de 2016.
Em face ao exposto, após a análise da documentação apresentada solicitando
acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, e PROFESSOR SUBSTITUTTO nessa Secretaria com fulcro no artigo 4º, II do Decreto n.º 5.744, de 10 de
fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2016.
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