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ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
PORTARIA (Nº 003/2021)

PORTARIA º

/
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE
PREGOEIRO OFICIAL E DA EQUIPE DE
APOIO
DO
CONSÓRCIO
PÚBLICO
INTERFEDERATIVO DE SAÚDE -RECONVALE,
E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO
ANTONIO DE JESUS E CRUZ DAS ALMAS, BAHIA – RECONVALE, o uso de suas at i uiç es legais, e
o side a do a e essidade de ealização de p o essos li itat ios pa a a uisição de e s e se viços,
os te os da Lei .
/ ;
RESOLVE:
A t. º - No ea P egoei o Ofi ial e E uipe de Apoio de P eg es do Co s
I te fede ativo de Saúde – RECONVALE, a sa e :
I.

P egoei o: Se vido Mau í io Aguia Silva B aga, CPF º.

II.

E uipe de Apoio:
a) Me

o: Se vido Ga

b) Me

o: Se vido Jadso Ba

iel Ri ei o Neiva Li a, CPF
osa dos Sa tos, CPF

.

.

io Pú li o

-

.

.

-

.

.

.

-

.

A t. º. - A Co issão a ui i stituída, se á espo sável pela ealização dos p o essos li itat ios
ele ados pela Lei .
/ e de ais legislação o elata.
Pa ág afo Ú i o – Pa a efeito do disposto o caput deste a tigo a Co issão pode á se vale de
assesso a e to té i o de p ofissio ais da Re o vale e/ou de seus o so iados.
A t. º - Esta Po ta ia e t a e vigo a data de sua pu li ação, evoga do-se as disposiç es e
o t á io, e fi a do seus efeitos vige tes a pa ti de . .
.
Regist e-se, Pu li ue-se e Cu p a-se.
Sa to A t

io de Jesus,

de ja ei o de

.

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
P eside te do Co s io I t. de Saúde –
RECONVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTONIO DE JESUS E
CRUZ DAS ALMAS, BAHIA – RECONVALE.
CNPJ: 29.551.521/0001-19 / Telefone: (75) 3632-4032
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PORTARIA (Nº 004/2021)

PORTARIA Nº

/
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DO
CONSÓRCIO
PÚBLICO
INTERFEDERATIVO DE SAÚDE -RECONVALE,
E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO
ANTONIO DE JESUS E CRUZ DAS ALMAS, BAHIA – RECONVALE, o uso de suas at i uiç es legais, e
o side a do a e essidade de ealização de p o essos li itat ios pa a a uisição de e s e se viços,
os te os da Lei .
/ ;
RESOLVE:
Art. º - No ea Co issão Pe
– RECONVALE, a sa e :

a e te de Li itação do Co s

io Pú li o I te fede ativo de Saúde

a) Preside te - Se vido Mau í io Aguia Silva B aga, CPF º.
.
.
b) Me
ro: Se vido Ga iel Ri ei o Neiva Li a, CPF
.
.
- .
c) Me
ro: Se vido Jadso Ba osa dos Sa tos, CPF
.
.
- .

-

.

Art. º. - A Co issão a ui i stituída, se á espo sável pela ealização dos p o essos li itat ios
ele ados pela Lei .
/ e alte aç es, e de ais legislaç es o elatas.
Parágrafo Ú i o – Pa a efeito do disposto o caput deste a tigo a Co issão pode á se vale de
assesso a e to té i o de p ofissio ais da Re o vale e/ou de seus o so iados.
Art. º - Esta Po ta ia e t a e vigo a data de sua pu li ação, evoga do-se as disposiç es e
o t á io, e fi a do seus efeitos vige tes a pa ti de . .
.
Regist e-se, Pu li ue-se e Cu p a-se.
Sa to A t

io de Jesus,

de ja ei o de

.

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
P eside te do Co s io I t. de Saúde –
RECONVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTONIO DE JESUS E
CRUZ DAS ALMAS, BAHIA – RECONVALE.
CNPJ: 29.551.521/0001-19 / Telefone: (75) 3632-4032
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TERMO DE CESSÃO 2021

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR

TERMO DE CESSÃO DO SERVIDOR, MAURÍCIO
AGUIAR SILVA BRAGA, QUE ENTRE SI FAZEM, DE
UM LADO, O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
ALMEIDA E, DO OUTRO, CONSÓRCIO PÚBLICO
INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - RECONVALE.

O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº. 13.695.028/0001-32, com endereço na Praça Edgar Tupinambá, s/n, Centro,
Conceição do Almeida - Bahia, neste ato representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Adailton
Campos Sobral, doravante denominado CEDENTE, e, de outro lado, o CONSÓRCIO PÚBLICO
INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - RECONVALE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o n°. 29.551.521/0001-19, com sede na Avenida Barros e Almeida, nº 452, 1º Andar,
Centro, Santo Antônio de Jesus -BA, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito,
Adailton Campos Sobral, doravante denominado CESSIONÁRIO, com base nos termos das normas
estatutárias vigentes, acordam em celebrar o presente termo de cessão de servidor, mediante as
cláusulas e condições seguintes:
CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - O presente termo tem por escopo a cessão do servidor Maurício
Aguiar Silva Braga, CPF nº. 049.958.825-88, servidor do Município de Conceição do Almeida, ocupante
do cargo de Supervisor de Controle e Contratos Administrativos, na Secretaria Municipal de
Administração e Finanças, para prestar seus serviços em processos licitatórios no Consórcio Público
Interfederativo de Saúde da Região de Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus, Bahia - RECONVALE.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ÔNUS – O ônus pelo pagamento da remuneração mensal e dos
consequentes encargos decorrentes desta cessão ficará sob a responsabilidade do CESSIONÁRIO, salvo
eventuais despesas com diárias que serão custeadas pela Reconvale, quando couber.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO – A presente cessão se funda nos termos dos artigos 14
e 38 do Estatuto da ora Cessionária.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO – A presente cessão tem prazo de vigência de 01(um) ano, podendo
ser prorrogada mediante manifestação expressa entre as partes.
Parágrafo único. A presente cessão poderá ser rescindida a qualquer tempo, por qualquer das partes,
mediante aviso com trinta dias de antecedência, caso o CEDENTE venha a necessitar do servidor cedido
ou o CESSIONÁRIO não necessite mais dos seus serviços ou ainda se o interesse público o exigir.

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
NPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com
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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO - As questões relativas à presente cessão do servidor serão dirimidas
pelo foro da Comarca de Justiça de Conceição do Almeida - Bahia.
E, por estarem justos e acordados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma
para uma só finalidade, a fim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.
Conceição do Almeida, Bahia, 12 de janeiro de 2021.

____________________________________________
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
CEDENTE
____________________________________________
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - RECONVALE
CESSIONÁRIO
_____________________________________________
SERVIDOR CEDIDO

TESTEMUNHAS
1._________________________________________
2. ________________________________________

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
NPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com
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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR

TERMO DE CESSÃO DO SERVIDOR, GABRIEL
RIBEIRO NEIVA LIMA, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
E,
DO
OUTRO,
CONSÓRCIO
PÚBLICO
INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - RECONVALE.

O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº. 13.695.028/0001-32, com endereço na Praça Edgar Tupinambá, s/n, Centro,
Conceição do Almeida - Bahia, neste ato representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Adailton
Campos Sobral, doravante denominado CEDENTE, e, de outro lado, o CONSÓRCIO PÚBLICO
INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - RECONVALE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o n°. 29.551.521/0001-19, com sede na Avenida Barros e Almeida, nº 452, 1º Andar,
Centro, Santo Antônio de Jesus -BA, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito,
Adailton Campos Sobral, doravante denominado CESSIONÁRIO, com base nos termos das normas
estatutárias vigentes, acordam em celebrar o presente termo de cessão de servidor, mediante as
cláusulas e condições seguintes:
CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - O presente termo tem por escopo a cessão do servidor, Gabriel
Ribeiro Neiva Lima, CPF 034.097.555-51, servidor do Município de Conceição do Almeida, ocupante do cargo de
Educador Físico, na Secretaria Municipal de Saúde, para prestar seus serviços em processos licitatórios no
Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus,
Bahia - RECONVALE.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ÔNUS – O ônus pelo pagamento da remuneração mensal e dos
consequentes encargos decorrentes desta cessão ficará sob a responsabilidade do CESSIONÁRIO, salvo
eventuais despesas com diárias que serão custeadas pela Reconvale, quando couber.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO – A presente cessão se funda nos termos dos artigos 14
e 38 do Estatuto da ora Cessionária.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO – A presente cessão tem prazo de vigência de 01(um) ano, podendo
ser prorrogada mediante manifestação expressa entre as partes.
Parágrafo único. A presente cessão poderá ser rescindida a qualquer tempo, por qualquer das partes,
mediante aviso com trinta dias de antecedência, caso o CEDENTE venha a necessitar do servidor cedido
ou o CESSIONÁRIO não necessite mais dos seus serviços ou ainda se o interesse público o exigir.

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
NPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com
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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO - As questões relativas à presente cessão do servidor serão dirimidas
pelo foro da Comarca de Justiça de Conceição do Almeida - Bahia.
E, por estarem justos e acordados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma
para uma só finalidade, a fim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.
Conceição do Almeida, Bahia, 12 de janeiro de 2021.

____________________________________________
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
CEDENTE
____________________________________________
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - RECONVALE
CESSIONÁRIO
_____________________________________________
SERVIDOR CEDIDO

TESTEMUNHAS
1._________________________________________
2. ________________________________________

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
NPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com
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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR

TERMO DE CESSÃO DO SERVIDOR, JADSON
BARBOSA DOS SANTOS, QUE ENTRE SI FAZEM, DE
UM LADO, O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
ALMEIDA E, DO OUTRO, CONSÓRCIO PÚBLICO
INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - RECONVALE.

O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº. 13.695.028/0001-32, com endereço na Praça Edgar Tupinambá, s/n, Centro,
Conceição do Almeida - Bahia, neste ato representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Adailton
Campos Sobral, doravante denominado CEDENTE, e, de outro lado, o CONSÓRCIO PÚBLICO
INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - RECONVALE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o n°. 29.551.521/0001-19, com sede na Avenida Barros e Almeida, nº 452, 1º Andar,
Centro Santo Antônio de Jesus -BA, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito,
Adailton Campos Sobral, doravante denominado CESSIONÁRIO, com base nos termos das normas
estatutárias vigentes, acordam em celebrar o presente termo de cessão de servidor, mediante as
cláusulas e condições seguintes:
CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - O presente termo tem por escopo a cessão do servidor, Jadson
Barbosa dos Santos, CPF 036.823.875-01, servidor do Município de Conceição do Almeida, ocupante do cargo de
Diretor de Departamento na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para prestar seus serviços em

processos licitatórios no Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Cruz das Almas e
Santo Antônio de Jesus, Bahia - RECONVALE.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ÔNUS – O ônus pelo pagamento da remuneração mensal e dos
consequentes encargos decorrentes desta cessão ficará sob a responsabilidade do CESSIONÁRIO, salvo
eventuais despesas com diárias que serão custeadas pela Reconvale, quando couber.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO – A presente cessão se funda nos termos dos artigos 14
e 38 do Estatuto da ora Cessionária.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO – A presente cessão tem prazo de vigência de 01 (um) ano, podendo
ser prorrogada mediante manifestação expressa entre as partes.
Parágrafo único. A presente cessão poderá ser rescindida a qualquer tempo, por qualquer das partes,
mediante aviso com trinta dias de antecedência, caso o CEDENTE venha a necessitar do servidor cedido
ou o CESSIONÁRIO não necessite mais dos seus serviços ou ainda se o interesse público o exigir.

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
NPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com
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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO - As questões relativas à presente cessão do servidor serão dirimidas
pelo foro da Comarca de Justiça de Conceição do Almeida - Bahia.
E, por estarem justos e acordados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma
para uma só finalidade, a fim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.
Conceição do Almeida, Bahia, 12 de janeiro de 2021.

____________________________________________
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
CEDENTE
____________________________________________
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - RECONVALE
CESSIONÁRIO
_____________________________________________
SERVIDOR CEDIDO

TESTEMUNHAS
1._________________________________________
2. ________________________________________

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
NPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
DECRETO MUNICIPAL (Nº 005/2021)

1

ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
Decreto Municipal nº 005/2021
De 21 de Janeiro de 2021.
“Altera o nível de vencimentos do servidor que
especifica, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, respaldado na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município, na Lei Municipal nº.
437/2009, de 28 de dezembro de 2009, na Lei Municipal nº 438/2009, de 28 de dezembro de 2009 e demais
legislações pertinentes, e com base em procedimento administrativo,

DECRETA:
Art. 1º - Fica alterado o nível de vencimentos do professor abaixo especificado, lotado na Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, uma vez comprovada a titulação exigida, e observados os
requisitos legais.
I – Progressão Funcional por mudança para o nível III, conforme determina o artigo 10, §1°, inciso III,
da Lei Municipal n° 438/09:
a.

Jaqueline dos Santos Ribeiro Amorim;

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Cumpra-se. Publique-se. Registre-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição do Almeida-Bahia, 21 de Janeiro de 2021.

ADAILTON CAMPOS SOBRAL,
Prefeito Municipal de Conceição do Almeida.

Praça Edgar Tupinambá, s/n – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefax: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com
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Diário Oficial do
EXECUTIVO

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
PORTARIA (Nº 001/2021)

1

ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
PORTARIA EDUCAÇÃO Nº 001, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.
“Dispõe sobre as Diretrizes e Procedimentos Gerais para a Realização de
Matrículas na Educação Infantil, Ensino Fundamental e suas Modalidades
no Sistema Municipal de Ensino do Município de Conceição do Almeida,
Bahia, para o ano letivo de 2021, bem como utilização da Busca Ativa
Escolar.”

A Secretaria Municipal de Educação do Município de Conceição do AlmeidaBahia, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Federal nº 9.394/96 e
demais legislações em vigor, com o objetivo de estabelecer normas para a organização
das matrículas para o ano letivo de 2021,
CONSIDERANDO:
a Constituição Federal de 1988, em especial, os artigos 205 a 214, com a
redação dada pelas Emendas Constitucionais nº 53/06 e nº 59/09, definindo a educação
básica obrigatória dos 4(quatro) aos 17(dezessete) anos de idade;
a Lei federal nº 9.394/96 LDB e alterações posteriores, em especial, a Lei nº
12.796/13, que assegura a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4
(quatro) anos de idade;
a Lei federal nº 13.005/14, que aprova o Plano Nacional de Educação,
especialmente as metas 1, 2, 3 e 8 (incluindo as estratégias de Busca Ativa Escolar);
a Lei federal nº 14.040/20, Estabelece normas educacionais excepcionais a
serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de
2009;
a Resolução CNE/CEB nº 3/16, que define as Diretrizes Nacionais para o
atendimento escolar de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas
socioeducativas;
a Resolução CNE/CEB nº 2/18, que define as diretrizes operacionais
complementares para a matricula inicial na Educação Infantil e no Ensino fundamental,
respectivamente, aos 4(quatro) e aos 6(seis) anos de idade;
a Resolução CEE/Ba nº 50/2020- Validar as atividades curriculares do Regime
Especial, integralizar a carga horária mínima e reorganizar o calendário escolar do ano
letivo de 2020 a perspectiva de contribuir para o Busca Ativa Escolar e para o
enfrentamento à exclusão escolar,
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ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
RESOLVE:
Art. 1º. Ficam regulamentadas as diretrizes, os procedimentos e cronograma para
matrícula, rematrícula e transferência e recepção de alunos transferidos de outras
unidades, no sistema Municipal de Ensino, obedecerão ao princípio do Direito à
Educação, ao qual devem estar subordinados todos os procedimentos administrativos e
pedagógicos da escola, de forma a propiciar que nenhuma criança, adolescente, adulto e
idoso fique fora da escola.
Parágrafo Único: Esta Portaria de Matrícula definirá as diretrizes gerais para a
realização da matrícula, rematrícula, transferência e recepção de alunos, no âmbito do
Sistema Municipal de Ensino de Conceição do Almeida, Bahia e que será realizada nas
Unidades Escolares da sede do município e nos Núcleos das Escolas do Campo, no
período de 18 a 28 de janeiro de 2021.
Art. 2º. Será assegurada a matrícula de todo e qualquer educando nas classes
comuns, sendo reconhecida, considerada, respeitada e valorizada a diversidade humana,
sendo vedadas quaisquer formas de discriminação.
§ 1º Aos educandos que buscarem a matrícula fora do período regular
estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer será
possibilitada a matrícula, conforme condições e critérios estabelecidos pela escola, em
consonância com as condições objetivas de atendimento.
§ 2º. A Secretaria Municipal de Educação realizará levantamento junto as
unidades escolares a fim de realizar a organização e a definição das vagas iniciais de
matrícula observando os procedimentos estabelecidos para cada etapa/modalidade de
ensino, conforme Diretrizes Nacionais e normas complementares do Sistema de Ensino.
§ 3º A Secretaria Municipal de Educação, deverá prever vagas adicionais e
procedimentos específicos, para a recepção de alunos, em casos excepcionais, de
matrículas fora do período regular estabelecido, de forma a assegurar que nenhum aluno
fique fora da escola.
Art. 3º. A matrícula na Rede Municipal de Ensino, obedecerá ao cronograma
específico para cada etapa/modalidade da Educação Básica, no período regular de
matriculas e possibilidade de matricula extemporânea para os casos específicos de
enfrentamento à exclusão escolar.
Art. 4º. No decorrer do ano letivo, conforme condições objetivas de cada unidade
escolar e demandas da Busca Ativa Escolar, será concedida a oportunidade de
compatibilização de matrícula de forma ininterrupta em todas as etapas/modalidades de
ensino, inclusive na Educação de Jovens e Adultos-EJA regular.
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ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
Art. 5º. As rematrículas deverão ser efetivadas na perspectiva da garantia da
continuidade de atendimento aos educandos frequentes no ano anterior e que estarão
assegurados na ficha de matrícula.
Parágrafo Único: havendo a impossibilidade de atendimento na mesma Unidade
Escolar, a Secretaria Municipal de Educação assegurará a continuidade de estudos na
unidade mais próxima do endereço residencial ou endereço indicativo.
Art. 6º. Na ocasião da matrícula ou rematrícula, deverão ser confirmados todos os
dados necessários para a formalização da matrícula, a fim de viabilizar o cadastramento
as informações necessárias nos Sistemas de controle institucional, como Censo Escolar.
Parágrafo Único: na hipótese de inexistência de algum documento, competirá à
gestão da escola, as devidas orientações e direcionamentos para que os pais/mães ou
responsáveis, ou ainda, os próprios estudantes (em caso de maior idade), quanto aos
procedimentos para que consigam atender aos requisitos necessários.
Art. 7º. No ato da matrícula de estudantes novos ou transferidos, serão
necessários os seguintes documentos.
§1º. No ato da matrícula o aluno que nunca frequentou a escola deverá
apresentar cópia com os respectivos originais para conferência: I. Certidão de Registro
Civil; II. RG e CPF III. 02 fotos ¾ recentes; IV. Comprovante de residência atualizado; V.
Cartão do SUS; VI. Cartão de vacina atualizado; VII. Documento comprovando a
deficiência do aluno quando houver; VIII. Cartão do Bolsa Família (quando beneficiário)
IX. Documento de identificação do responsável. X. Antecedentes criminais (quando maior
de idade);
§2º. O aluno transferido deverá apresentar o Histórico Escolar com assinatura e
carimbo do diretor da escola ou vice-diretor.
§3º. O aluno que já estuda na Unidade Escolar deverá apenas confirmar a
matrícula até o dia 31 de março de 2021.
§ 4º. O aluno novo deverá ser matriculado do dia 1 a 30 de abril de 2021.
§ 5º. O aluno transferido de outra Unidade de Ensino poderá ser matriculado
mediante atestado do diretor. Ele ou seu responsável terá até 30 dias para apresentar o
Histórico Escolar, caso contrário, automaticamente haverá o cancelamento da matrícula.
§ 6º No ato da matrícula, todo aluno maior de idade ou responsável deverão
assinar o Termo de Responsabilidade, comprometendo-se a zelar e preservar o
patrimônio escolar.
Art. 8º. A matrícula para os alunos de Educação Infantil obedecerá aos seguintes
agrupamentos, conforme a idade:
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Município de Conceição do Almeida
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I - Creche: 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses e 29 dias completos até 31 de
março de 2021.
II - Pré-escola: 4 anos até 5 anos e 11 meses e 29 dias completos até 31 de
março de 2021.
Art. 9º Para ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental, o aluno deverá ter 6
anos completos ou que venha a completar até 31 de março de 2021.
Art. 10. Determinar que o aluno na faixa etária de 06 a 14 anos ou que venha
completar 06 anos até 31 de março do ano letivo, tenha prioridade para matricular no
período diurno no Ensino Fundamental.
§ 1º. O aluno que for transferido de outro Sistema de Ensino deverá na Unidade
Escolar efetivar sua matrícula de acordo com a equivalência estabelecida nas Resoluções
do CME e a Lei 14.050/2020.
Art. 11. Determinar que o aluno na faixa etária dos 15 aos 17 anos seja
matriculado, preferencialmente, nas classes da Educação de Jovens e Adultos no período
diurno e, a partir dos 18 anos de idade seja matriculado no período diurno ou noturno.
§ 1º. As aulas deverão ser ministradas de segunda à sexta-feira e aos sábados
(determinados no calendário escolar), com aulas dinâmicas, atividades pedagógicas
presenciais e atividades pedagógicas não presenciais, projetos, palestras e reforço de
Língua Portuguesa e Matemática no modelo presencial, podendo ser realizadas
atividades pedagógicas não presenciais total ou atendendo 50% dos estudantes no
modelo escalonado/híbrido, enquanto durar o período da pandemia do coronavírus.
Art. 12. As classes da EJA se organizarão em cinco anos letivos correspondentes
ao Ensino Fundamental:
I. EJA I Equivalência: Alunos não alfabetizados, 1º ano e 2º ano;
II. EJA II Equivalência: 3ª ano e 4º ano;
III. EJA III Equivalência: 5º ano;
IV. EJA IV Equivalência: 6º ano e 7º ano;
V. EJA V Equivalência: 8º ano e 9º ano.
§ 1º. A Unidade de Ensino Municipal fará a devida equivalência dos estudos do
educando de acordo com a Resolução nº XXX/20xx do CME.
Art. 13. O número de alunos por classe deverá respeitar sempre que possível os
seguintes limites:
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MODALIDADE

EDUCAÇÃO BÁSICA

Prefeitura Municipal
ETAPA DE ENSINO

CLIENTELA

EDUCAÇÃO INFANTIL

Creche
Pré I e Pré II
1º ano
2º ano
ENSINO
FUNDAMENTAL
3º ano
SÉRIES INICIAIS
4º ano
5º ano
6º ano
ENSINO
FUNDAMENTAL
7º ano
SÉRIES FINAIS
8º ano
9º ano
EJA I (1º e 2º ano)
EJA
EJA II (3º e 4º ano)
EJA III (5º ano)
EJA IV (6º e 7º ano)
EJA V (8º e 9º ano)

Nº
20
20
25
25
30
30
30
35
35
35
35
30
30
30
30
30

Art. 14. Determinar que os alunos com deficiências sejam identificados na
matrícula e informados ao Atendimento Educacional Especial AEE, de acordo com o
laudo apresentado pelo pai ou responsável pelo aluno.
§ 1º. O aluno com deficiência deverá ser comunicado ao NAP- Núcleo de Apoio
Pedagógico para que seja realizado o Atendimento Educacional Especializado ou nas
salas de recursos multifuncionais - SRM que serão disponibilizadas pelo MEC, bem como
de acordo com a proposta pedagógica da Secretaria de Educação. (Art. 28, da Lei de
Inclusão 13.146/2015).
Art. 15. Fica vedado, a qualquer época, o condicionamento da matrícula ou
rematrícula a qualquer procedimento que obstaculize ou impeça o acesso do aluno à
escola, bem como a cobrança de taxas ou contribuições, a qualquer título, ou a exigência
de uniforme escolar.
Parágrafo Único: Os casos de educandos que moram distante da unidade
escolar serão atendidos por Transporte Escolar Gratuito, nos moldes da legislação
vigente.
Art. 16. Havendo a necessidade, a Secretaria Municipal de Educação autorizará,
excepcionalmente e conforme a necessidade de atendimento da demanda existente, a
criação de novas turmas, de forma a garantir que todos os estudantes sejam atendidos no
ensino obrigatório.
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Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
Art.17. As informações detalhadas da oferta de vagas serão definidas na Portaria
de Matrícula /SEC, elaborada em consonância com as orientações e deliberações do
Conselho Municipal de Educação, conforme normativas nacionais e normas
complementares do Sistema de Ensino.
§ 1º A Portaria de Matrícula deve ser amplamente divulgada no âmbito municipal,
em todos os meios disponíveis da imprensa oficial local e meios alternativos de
comunicação popular.
§ 2º A definição de prazos regulares para a matrícula e rematrícula dos alunos,
não inviabilizará, em casos de excepcionalidade, a matrícula extemporânea, de forma a
garantir que nenhum aluno fique fora da escola.
Art. 18. Para efetivação da matrícula, a Direção da Unidade Escolar deverá
providenciar o preenchimento da “Ficha de Matrícula” e demais informações necessárias
ao acompanhamento escolar dos estudantes, em parceria com a família.
Art. 19. Nas Unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental, e nas turmas
de Educação de Jovens e Adultos - EJA, a matrícula será efetivada pelos pais/mães ou
responsáveis legais, ou pelo próprio educando, se maior de idade, mediante
apresentação dos documentos constantes na Portaria de Matrícula.
I Na falta de um ou mais documentos mencionados na Portaria de Matrícula, o
aluno deverá ser matriculado e os responsáveis orientados quanto à sua obtenção em
prazo compatível, e posterior apresentação à Direção da Escola.
II Durante o período em que os pais/mães ou responsáveis estejam em processo
de aquisição dos documentos em falta, a escola deverá estar em constante contato com
os mesmos, visando contribuir para a solução de possíveis obstáculos à concretização da
referida matrícula e continuidade dos estudos da criança ou adolescente.
III Nos casos de estudantes em maioridade, de igual modo, a escola deverá estar
em constante contato com os mesmos, visando contribuir para a solução de possíveis
obstáculos à concretização da referida matrícula e continuidade dos estudos.
IV Em casos de necessidade, o aluno poderá ser submetido a processos de
classificação e reclassificação, conforme previsto na LDB 9394/1996 (Art. 23, § 1º) e
normas complementares dos sistemas de ensino.
Art. 20. As Unidades Escolares terão a responsabilidade de preparar suas
equipes para acolher, orientar e informar as famílias de forma clara sobre as questões
que envolvem o direito de matrícula dos educandos nas Unidades do Sistema de Ensino,
observadas as Diretrizes Nacionais, as normas complementares dos Sistemas de Ensino,
bem como esta Instrução Normativa e documentos dela decorrentes.
§ 1º é responsabilidade de toda a equipe que está responsável pelos processos
de matrícula e rematrícula, zelar pela garantia do direito à educação e pela inclusão de
todos (as) os (as) alunos (as) na escola.
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§ 2º é responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e
Lazer planejar e garantir as condições adequadas para um Sistema Educacional
Inclusivo, onde a matrícula seja a porta de entrada para a garantia do direito à educação.
§ 3º é responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação orientar as
Unidades Escolares quanto aos corretos registros dos alunos de matrícula Regular e
Extemporânea, zelando pela fidedignidade dos dados e garantia do percurso escolar dos
mesmos.
Art. 21. As Escolas Municipais poderão oferecer turmas específicas do Projeto de
aceleração da Aprendizagem e Correção do Fluxo Escolar, com o objetivo de corrigir a
distorção idade-ano dos alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais.
§ 1º. A escola deverá elaborar proposta pedagógica específica, com o objetivo de
reorganizar/replanejar/readequar o calendário 2020/2021 apresentando e executando
plano de intervenção pedagógica para recuperação de aprendizagem e corrigir a
distorção idade/ano e, que atenda às necessidades e características das crianças,
adolescentes e jovens.
Art. 22. A Secretaria Municipal de Educação deverá estabelecer o Calendário
Escolar para o Ano Letivo de acordo com o Artigo 12, o Artigo 14, o Artigo 23 e Artigo 24,
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996, os princípios legais
instituídos pela Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que define em seu Artigo 6º a
observância das diretrizes nacionais editadas pelo CNE e as normas dos sistemas de
ensino, no que se refere as atividades pedagógicas não presenciais, considerarão as
especificidades de cada faixa etária dos estudantes e de cada modalidade de ensino, em
especial quanto à adequação da utilização de tecnologias da informação e comunicação,
e a autonomia pedagógica.
Art. 23. O estabelecimento de ensino (dirigentes de ensino) deve informar pai e
mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre
a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta
pedagógica da escola, conforme Lei nº 12.013/2009 que altera dispositivo da Lei
9.394/1996 em seu artigo 12 inciso VII.
§ 1º. Sempre que constatada a infrequência reiterada do aluno às aulas
presenciais e do não retorno das atividades pedagógicas não presenciais por cinco dias
letivos consecutivos ou sete alternados, no período de um mês o professor regente do
Ensino Fundamental, deverá registrar no monitoramento de frequência e de atividades
pedagógicas não presenciais e comunicar o fato à direção da unidade escolar.
§ 2º. Na hipótese de, após esgotarem-se todos os procedimentos administrativos
cabíveis, os dirigentes do estabelecimento de ensino deverão notificar ao Conselho
Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de
30% (trinta por cento) ou 15 faltas do percentual permitido em lei, conforme a Lei Nº
13.803/2019 que altera dispositivo da Lei 9.394/1996 em seu artigo 12 inciso VIII (LDB).
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Art. 24. Os casos excepcionais ou omissos serão resolvidos pela Secretaria
Municipal de Educação, após ouvir o Conselho Municipal de Educação, se necessário.
Art. 25 – A unidade escolar deverá dar conhecimento ao aluno ou seu
responsável, dos dispositivos regimentais do estabelecimento de ensino no qual se
matriculou e, na aceitação dos mesmos, assumir o compromisso de cumpri-los
integralmente.
Art. 26. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e a sua
observância será necessária para a definição e implementação de todos os processos
relativos à matrícula e rematrícula dos alunos no âmbito do Sistema Municipal de Ensino,
revogando-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição do Almeida – Bahia, 20 de Janeiro de
2021.
Aila Lobo Rosa
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
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