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Decretos
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ N.º 13.658.158/0001-03

DECRETO Nº 567 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.
“Nomeia novos membros para o
Conselho de Acompanhamento e
Controle Social do CACS-FUNDEB,
deste
municípo. E
dá
outras
providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARATACA, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, e nos termos dos incisos I e IV, do Art. Nº 66 da Lei Orgânica do
Município de Arataca observando o disposto da Lei Federal nº 14.113/2021 e da Lei
Municipal nº 192/2021 - CACS-FUNDEB,

DECRETA:
Art. 1º - Ficam neste ano, nomeados os novos membros do CONSELHO DE
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB - CACS, deste muncipio,
representante das respectivas entidades que compõem o CONSELHO DE
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB-CACS e por elas
indicadas:

I – Representantes do Poder Executivo:
1 – Maylan Mamédio Reis dos Santos - Titular
2 – Maria Renailda Batista dos Santos - Suplente
3 – Jenilton Santos Alves - Titular
4 – Evanoela Alves Silva - Suplente
II – Representantes dos docentes da Educação Básica Pública:
1 – Gerficiane Mota da Silva - Titular
2 – Cosmira Gama dos Santos de Jesus - Suplente
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pmgabinetearataca@hotmail.com
CNPJ: 13.658.158/0001-03

Arataca-Bahia

www.arataca.ba.io.org.br
Fone: (73) 3673-1337

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C1UQCBKJKVM6VGNJAZVYSQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
9 de Fevereiro de 2022
3 - Ano - Nº 2759

Arataca

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ N.º 13.658.158/0001-03

III – Representantes dos diretores do Ensino Básico Público do
Municipio:
1 – Hidebrando de Souza Humberto - Titular
2 – Damila Menezes Pellegrine - Suplente
IV – Representantes dos servidores Tecnicos Administrativos:
1 – Gilvan Apostolo de Macedo - Titular
2 – Antônio Carlos Alves Araújo - Suplente
V – Representantes dos pais ou responsáveis dos discentes da
Educação Básica Pública:
1 – Catiuça Sampaio Rodrigues - Titular
2 – Elizângela de Jesus Silva - Suplente
VI – Representantes dos discentes:
1 – Antony Gabriel Freitas dos Santos - Titular
2 – Jeiquison Pereira Viana - Suplente
3 – Adrielly Silva de Jesus - Titular
4 –Ana Luisa Silva Pereira - Suplente
VII – Representantes do Conselho Municipal de Educação - CME:
1 – Raimundo Nunes de Oliveira – Titular.
2 – Raimunda Pereira Saldanha – Suplente.
VIII – Representantes do Conselho Tutelar de Arataca:
1 – Gildecy Ribeiro de Andrade -Titular.
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2 – José Raimundo Gama dos Santos - Suplente.
IX – Representantes de Organizações da Sociedade Civil:
1 – Sandoval Alves da Silva -Titular (Associação Amigos do Feijão
Semeado)
2 – Sandra Miranda Barbosa – Suplente (Associação Amigos do Feijão
Semeado)
3 – Andreia Possera Lima – Titular (Associaçãod dos Trabalhadores
Rurais do Assentamento Santo Antônio)
4 – Erick da Silva Loiola - Suplente (Associaçãod os Trabalhadores Rurais
do Assentamento Santo Antônio)
X – Representantes das Escolas do Campo:
1 – Jaciara Magalhães dos Santos - Titular.
2 – João de Jesus Soares - Suplente.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
disposições contrárias

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Arataca - Bahia, 09 de fevereiro de 2022.

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL DE ARATACA - BA
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“Educação se faz com diálogo e parceria”

PORTARIA SME Nº. 001/2022, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.

“Estabelece as diretrizes para realização de
matrículas no Sistema Municipal de Ensino
para o ano letivo de 2022 e dá outras
providências.”

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Arataca – SME, no uso de
atribuições e competências legais,
CONSIDERANDO a existência de Pandemia do novo Coronavírus e as orientações
das autoridades sanitárias no tocante às medidas temporárias e emergenciais de
prevenção de contágio pelo Covid-19, adotadas nas esferas Federal, Estadual e
Municipal;
CONSIDERANDO a necessidade de orientar o processo de abertura e renovação de
matrícula nas Unidades Escolares Municipais e estabelecer normas e procedimentos
para realização do Plano de matrícula para o ano de 2022.
CONSIDERANDO a importância da coleta de dados para o Censo Escolar como
principal instrumento de coleta de informações e captação de recursos da Educação
Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental) e modalidades de ensino ofertadas
pelo Sistema de Ensino.
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - Tornar público, para conhecimento dos interessados, o Plano de Matrícula
para o ano letivo de 2022, das unidades de ensino do Sistema Municipal de Ensino,
conforme instruções e cronograma estabelecidos nesta Portaria. O período de
matrícula e rematrícula escolar no município de Arataca – Estado da Bahia, será
realizado de 08 de fevereiro de 2022 até o período de início das aulas, conforme
Calendário que será publicado posteriormente em todas as Unidades de Ensino.
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CAPITULO II
DA ORGANIZAÇÃO DA MATRÍCULA
Art. 2º - Ficam regulamentadas por esta Portaria, as normas, procedimentos e
cronograma atinentes à renovação de matrícula, transferência de estudantes nas
modalidades Educação Infantil, Ensino Fundamental: Anos Iniciais e Finais e
Educação de Jovens e Adultos - EJA nas Unidades.

CAPÍTULO III
DA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
Art. 3º - Será garantida a renovação da matrícula no mesmo turno em que o
estudante foi matriculado no ano letivo de 2021, e quando de interesse do
estudante. A mudança de turno ficará condicionada à existência de vaga.
§ 1º - A renovação de matrícula do estudante em débito com documentação fica
condicionada a quitação das pendências junto à Secretaria Escolar.
§ 2º - O estudante, se menor de 18 anos, seus pais ou responsável legal, deverá
sinalizar no momento de Renovação de Matrícula, junto a Secretaria Escolar, sua
intenção em permanecer na Unidade Escolar, pela opção renovar matrícula.

CAPÍTULO IV
DA TRANSFERÊNCIA DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL
Art. 4º - A transferência do estudante que foi matriculado em 2021 será realizada na
mesma unidade escolar que realizou a matricula.

CAPÍTULO V
DA NOVA MATRÍCULA DE CANDIDATO À REDE MUNICIPAL
Art. 5º - Considera-se nova matrícula o ingresso (estudante oriundo da Rede
Particular e Estadual ou de outro Município) ou regresso (estudante já matriculado
e/ou desistente do Sistema Municipal de Ensino em qualquer ano da Educação
Fundamental ou Educação de Jovens e Adultos – EJA).
Art.6º - A educação pública é direito fundamental, por isso a Administração Pública,
por meio da SME, assegurará sua oferta gratuita e de qualidade, sem requisito de
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seleção ou discriminação, para alunos da Educação Infantil (creche e pré-escola) e
Ensino Fundamental. Sendo a oferta de vagas, obrigatória, a para Educação Infantil
creche – crianças bem pequenas 02 e 03 anos, Infantil I Infantil II – 04 e 05 anos, a
criança deverá ter idade completa ou a completar até 31 de março de 2022.
§ 1º - Existindo dúvidas ou situações específicas passíveis de análise, a avaliação
de cada caso deve ser encaminhada ao Conselho Municipal de Educação (CME),
antes da decisão da matrícula ou não do aluno.
§ 2º - No caso de o aluno não atender as exigências expressas nesse artigo e
mesmo assim for matriculado, o Gestor da Unidade Escolar assumirá a
responsabilidade.

CAPÍTULO VI
CRITÉRIO DE COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS
Art. 7º - O número de estudantes por classe deverá respeitar os limites
estabelecidos por oferta de ensino, atentando-se para a capacidade física de cada
sala de aula. A composição de turmas atenderá os seguintes parâmetros:
I

- Educação Infantil:

a) Creche: crianças bem pequenas de 02 e 03 anos - 15 alunos
b) Educação Infantil I e Educação Infantil II: 04 e 05 anos - 20 alunos:
II

- Ensino Fundamental de Nove Anos:

a) 1º ao 3º Ano – mínimo de 20 e máximo de 25 alunos.
b) 4º ao 5º Ano – mínimo de 25 e máximo de 30 alunos;
c) 6º ao 9º Ano – mínimo de 25 e máximo de 35 alunos;
III

- Ensino Fundamental (anos iniciais) Educação de Jovens e Adultos

a) Mínimo de 25 e máximo de 30 alunos.
IV

- Ensino Fundamental (anos finais) Educação de Jovens e Adultos

a) Mínimo de 25 e máximo de 35 alunos.
V

VI

- Fica condicionada, exclusivamente, a Secretaria Municipal de Educação
- SME a autorização de abertura de turmas com número de alunos
diferente do disposto nessa Portaria.
- A abertura de turmas em novo turno de funcionamento da escola
dependerá de autorização prévia da Secretaria Municipal de Educação.
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VII

- A abertura de turmas de Educação Infantil I E II (04 e 05 anos) nas
escolas, fica condicionada a prévia aprovação da Secretaria Municipal de
Educação.

VIII

- O estudante de zona rural terá prioridade de matrícula no turno em que
a Prefeitura Municipal disponibilize Transporte Escolar.

IX

- O estudante na faixa etária de 06 (seis) a 13 (treze) anos, 11 (onze)
meses e 29 (vinte e nove) dias será matriculado obrigatoriamente no turno
diurno.

X

- O estudante na faixa etária de 14 (quatorze) a 17 (dezessete) anos, 11
(onze) meses e 29 (vinte e nove) dias será matriculado preferencialmente
no turno diurno.

§ 1º - A matrícula de estudantes no período noturno poderá ser realizada,
excepcionalmente, a partir de 15 (quinze) anos de idade, mediante expressa
autorização dos pais ou responsável legal, observando-se as situações específicas e
excepcionais das ofertas disponíveis no Sistema Municipal de Ensino.
XI

- Fica estabelecido que o estudante com necessidades especiais
deverá ser matriculado em Unidade Escolar regular.

a) Considerar-se-á estudante com necessidades especiais aquele/a que
apresentar laudo médico e/ou relatório.
b) Será assegurada a oferta de matrícula aos alunos portadores de
necessidades especiais, da Educação Infantil e estende-se ao longo da
vida, observados o inciso III do art. da LDB.
c) Será assegurada a oferta de transporte adaptado para os alunos com
deficiências,
transtornos
globais
do
desenvolvimento,
altas
habilidades/superdotação, matriculados na rede.
Art. 8º - Cabe à Unidade Escolar proceder à reorganização das turmas, até 40
(quarenta) dias após o início do ano letivo, assegurando o número de estudantes
estabelecido nesta Portaria.

CAPÍTULO VII
DOCUMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA
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Art. 9º - São documentos obrigatórios para
efetivação da matrícula nas escolas do Sistema Municipal de Ensino:
a) Documento que comprove a escolaridade no ato da matrícula, podendo
ser: atestado ou histórico escolar.
b) Cópia legível da certidão de nascimento;
c) Cópia legível da Carteira de Identidade para alunos a partir de 12(doze)
anos;
d) Cópia legível do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
e) Cópia legível de comprovante de residência;
f) Cópia legível do cartão do Sistema Único de Saúde – SUS;
g) Cópia legível da Carteira de Vacinação atualizada com carimbo da
respectiva Unidade de Saúde Família, em atendimento à Portaria Conjunta
SESAB/SEC nº 01/2018 ou declaração do histórico de vacinação;
h) Número de Identificação Social – NIS do aluno;
i) Cópia legível do título para alunos maiores de 18 anos;
j) Cópia legível do certificado de reservista para alunos maiores de 18 anos,
do sexo masculino;
k) Cópia legível da certidão de casamento (do aluno), se for caso. Sendo
desnecessário apresentar a cópia da certidão de nascimento;
§ 2º - O Atestado de Escolaridade deverá ser substituído pelo Histórico Escolar,
impreterivelmente, em até 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da data de entrega da
documentação, sob pena de não validação da matrícula.
§ 3º - O Atestado de Escolaridade só será aceito no período formal da matrícula e,
após este período, a matrícula só será efetivada mediante entrega do Histórico
Escolar.
§ 4º - O original do Histórico Escolar e as cópias dos documentos devem ficar retidos
na Unidade Escolar e mantidos na pasta do estudante.

CAPÍTULO VIII
O ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS
Art. 10º - O Ensino Fundamental Anos Iniciais será organizado da seguinte maneira:
dos 05 (cinco) anos iniciais, os 02 (dois) primeiros constituem o ciclo da
alfabetização e letramento, não devem ser passíveis de interrupção e serão
ministrados por no máximo 02 (dois) professores com formação específica em
Pedagogia e que tenha afinidade nessa etapa de ensino. O 3º (terceiro), 4º (quarto)
e 5º (quinto) anos serão voltados para o aprofundamento das competências e
habilidades de leitura, produção escrita e operações matemáticas próprias dessa
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etapa. Para tanto, o ensino será desenvolvido,
preferencialmente, por professores habilitados em Pedagogia.

I

- As Escolas do Campo que atendem alunos em turmas multisseriadas
(do 1º ao 5º ano), quando houver número suficiente de alunos e
viabilidade, as turmas poderão ser nucleadas com outras unidades de
ensino que ofertem o atendimento em classe organizada pelo critério
idade/ano (idade/série).

II

- No Ensino Fundamental Anos Finais, do 6º (sexto) ao 9º (nono) ano, tem
por finalidade assegurar a consolidação das aprendizagens previstas para
este ciclo, contemplando todo o currículo escolar, conforme estabelecido
nas diretrizes educacionais vigentes.

III

- Caberá a equipe escolar (professores, coordenadores, gestores e
secretário escolar) juntamente com a família identificar os alunos que
necessitam de atendimento especial no processo de ensino e
aprendizagem para concluir seus estudos dentro do tempo regular
previsto na legislação vigente, buscando meios para corrigir a distorção
idade/ano (idade/série).
CAPÍTULO IX
PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA

Art. 11º - Os procedimentos para a matrícula são os seguintes:
I

- Matrícula Automática - garantir a vaga ao aluno de creche e Educação
Infantil, no Ensino Fundamental regular e na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos, Educação Especial na mesma unidade de ensino do
ano letivo anterior, ressalvado, os casos em a unidade escolar, por
motivos operacionais e/ou administrativos, não oferecer a série/ano ou a
modalidade de ensino pleiteada;

II

- A Matrícula Automática para os alunos aprovados no ano letivo de
2020/2021 que permanecerão na mesma unidade escolar. A matrícula
será efetivada no ano/série seguinte a que lograram aprovação.
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III

- No caso de Matrícula Automática
haverá apenas a atualização de dados do aluno, a ser solicitado pela
unidade escolar.

IV

- A matricula dos alunos novos será efetuada pelos pais ou
responsáveis, ou pelo aluno,

se

maior

de idade,

por

meio

de

assinatura da ficha de

matrícula, na unidade escolar, conforme o modelo utilizado pela unidade
escolar.
V

- Entende–se por alunos novos, aqueles ingressantes no Ensino
Fundamental regular, os transferidos de escolas localizadas dentro
munícipio ou fora dele, os alunos da modalidade da Educação de Jovens
e Adultos (casos de estudo interrompido ou sem escolaridade anterior) e
os alunos sem matrícula no ano letivo anterior.
CAPÍTULO X
DOS OBJETIVOS

Art. 12º - O plano de matrícula regido por esta portaria, tem por objetivos:
I

- Como objetivo geral, assegurar matrícula e rematrícula no Sistema
Municipal de Ensino às crianças e adolescentes em idade escolar
obrigatória, aos alunos de Creche e Educação Infantil, do Ensino
Fundamental e os alunos das modalidades da Educação Especial e
Educação de Jovens e Adultos.

II

- Maximizar a divulgação desta portaria, inclusive em redes sociais, a fim
de garantir a matrícula conforme o cronograma estabelecido, visando
atender o público alvo do Sistema Municipal de Ensino;

III

- Possibilitar a matrícula inicial aos alunos de 02 e 03 anos de idade
completos ou a completar até 31 de março de 2022 na Educação Infantil,
conforme resolução nº 02 de 09 de outubro de 2018.

IV

- Assegurar a matrícula aos alunos na faixa etária de 6 (seis) anos
completos ou a completar até 31 de março de 2022 o ingresso
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obrigatório no 1º ano do Ensino
Fundamental, conforme resolução nº 02 de 09 de outubro de 2018.
V

- Garantir a renovação de matrícula dos alunos que já estudam na
Unidade Escolar, automaticamente;

VI

- Efetuar a matrícula de alunos novos, cumprindo o que dispõe esta
portaria;

VII

- Efetuar a matrícula em qualquer época do ano letivo, atendidas as
disposições legais;

VIII

- Garantir a prioridade de matrícula para o aluno que reside próximo à
escola (inciso V, art. 53 da Lei Federal nº. 8.069/90 (Estatuto da Criança e
do Adolescente) e art. 2º., inciso VI do Decreto Federal nº. 6.094/07),
caso não haja disponibilidade da oferta da etapa de ensino em
conformidade com os dispositivos legais, o aluno será matriculado na
unidade escolar que tiver disponibilidade de vaga.

IX

- Fazer levantamento em parceria com a Secretaria de Saúde e
Secretaria de Assistência Social, junto à comunidade escolar, para
verificar o número de crianças e jovens em idade escolar, cujos pais ou
responsáveis

não

tenham

feito

matrícula

em

nenhuma

escola,

conscientizando-os de seu dever constitucional;
X

-

Realizar

levantamento

de

alunos

com

defasagem

idade/ano

(idade/série), de no mínimo dois anos de distorção, para execução de
proposta pedagógica diferenciada, assegurando meios específicos para o
êxito de sua aprendizagem.
CAPÍTULO XI
DOCUMENTAÇÃO DO ALUNO
Art. 13º - A vida escolar do aluno deve ser documentada e arquivada na unidade
escolar, obedecendo os seguintes procedimentos:
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I

- É dever de o secretário escolar
manter a regularidade da documentação escolar dos alunos, cabendo-lhe
também a constante atualização dos registros ao longo do ano letivo.

II

- O histórico escolar, atestados e declarações deverão ser originais, sem
rasuras e/ou emendas, devidamente assinado e carimbado pelo diretor ou
vice-diretor e secretário.

III

- Fica vedado o recebimento de qualquer documento do aluno por meio
eletrônico.

IV

- Em toda a documentação escolar do aluno deverá ser registrado o nome
completo, a série/ano em curso ou cursada, sem abreviações, rasuras
e/ou emendas.

V

- Será nula de qualquer efeito a matrícula ou rematrícula que for realizada
com apresentação de documentação falsa, adulterada ou inautêntica,
ficando o responsável passível às penas que a lei determinar.

CAPÍTULO XII
DO CRONOGRAMA DE MATRÍCULA
Art. 14º – O cronograma de matrículas na Rede Pública Municipal de Ensino será
organizado da seguinte maneira:
Unidade Escolar
Escola Josefa Ferreira de Almeida

Escola Joviniano Fonseca
Escola Maria Ivany dos Santos
Instituto Municipal de Educação de Arataca

Escola Olímpio Antônio
Escola Muniz Sodré

Oferta de Matrícula
Educação Infantil (04 e 05 anos) e 1º
Ano
Anos Iniciais (2º ao 5º ano)
EJA – Tempo Formativo I
Creche (02 e 03 anos)
Ano Finais (6º ao 9º ano)
EJA – Tempo Formativo I e II
Anos Iniciais (1º ao 5º ano)
Anos Finais (6º ao 9º ano)
Creche (02 e 03 anos)
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Educação Infantil (04 e 05 anos)
Educação Infantil (04 e 05 anos)
Escola Filadelfo Almeida

Anos Iniciais (1º ao 5º ano)
EJA - Tempo Formativo I e II

Escola Rural de Anurí

Creche (02 e 03 anos)

Escolas do Campo

Anos Iniciais (1º ao 5º ano)

Parágrafo único: A unidade escolar poderá, conforme sua realidade/necessidade,
organizar, de maneira escalonada e/ou agendada, o atendimento da matrícula de

modo a evitar aglomeração em obediência as normas sanitárias no contexto da
Pandemia do COVID – 19.
CAPITULO XIII
CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Art. 15º – O cancelamento de matrícula ocorre quando:
I

- O desligamento definitivo do aluno da unidade escolar decorre da iniciativa
do próprio aluno, quando maior de idade, ou a pedido de seu responsável
legal, através de requerimento preenchido na secretaria da escola, com
exposição de motivos para o cancelamento, sujeito as implicações legais e
notificação dos órgãos competentes.

II

- Fica vedado o cancelamento de matrícula por iniciativa da unidade, exceto
no caso de matrícula efetuada com documentação falsa, adulterada ou
inautêntica. Para tanto, será dado ciência ao pai/responsável oportunizando a
apresentação de nova documentação fidedigna para a continuidade do
vínculo escolar.
CAPITULO XIV
FREQUÊNCIA ESCOLAR

Art. 16º – O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no
seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência
mínima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação,
conforme art. 24, inciso VI da Lei 9394/96.
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Art. 17º – Caberá a unidade escolar notificar ao
Conselho Tutelar do Município enviando a relação dos alunos que apresentem
quantidade de faltas acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei,
conforme inciso VIII do art. 12 da Lei 9394/96;
I

- O aluno que se enquadrar no disposto do caput desse artigo, o secretário
escolar deverá:

a) alertar a direção escolar, para que seja realizada a Busca Ativa Escolar

II

– O aluno, menor de 18 de anos, que permanecer infrequente ou ausente da
unidade escolar, mesmo após a notificação ao

Conselho

Tutelar, será

obrigatório o preenchimento da Ficha de Comunicação de Aluno Infrequente –
FICAI, e seu envio ao respectivo Conselho.
Parágrafo único: O servidor incumbido de notificar a baixa frequência, infrequência
e/ou

possível

abandono

escolar,

aos

Órgãos

Competentes,

poderá

ser

responsabilizado, respondendo às penalidades previstas na legislação vigente,
quando não adotar as medidas previstas neste artigo.
CAPITULO XV
DIVULGAÇÃO DO CALENDÁRIO DE MATRÍCULAS
Art. 18º – Fica sob a responsabilidade da Secretarias Municipal de Educação
juntamente com as unidades escolares a DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DE
MATRÍCULAS no Sistema Municipal de Ensino.
I

- Serão utilizados todos os meios de comunicação disponíveis no município
para atingir os objetivos propostos nesta Portaria.

Art. 19º -. A escola deverá a partir do ato de matrícula assegurar à comunidade
escolar acesso ao regimento interno, às normas da escola e ao Projeto Político
Pedagógico;
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Art. 20º - A Secretaria Municipal de Educação e
as unidades escolares deverão promover a busca ativa da população em idade
escolar, articulando-se com as Secretarias Municipais de Assistência Social e
Saúde, juntamente com os demais órgãos de proteção à infância, adolescência e
juventude.
Art. 21º - A matrícula e a frequência às aulas não poderão fazer qualquer alusão a
discriminação, conforme previsão constitucional. Sendo também vedada à exigência
de qualquer tipo de contribuição financeira ou imposição de condições relativas a
material escolar ou equivalentes;
Art. 22º - A transferência do aluno para outro turno somente ocorrerá, mediante
solicitação dos pais/responsável legal, ou do aluno, maior de idade, condicionado a

parecer da equipe gestora, observada a adequação didático pedagógica e a
existência de vaga;
Art. 23º - É vedada a transferência compulsória do aluno da escola em que tiver
matriculado sem o devido procedimento, fundamentação e amparo legal.
Art. 24º - É de responsabilidade do secretário escolar e dos gestores escolares
manter a atualização dos dados dos alunos matriculados na unidade escolar.
Art. 25º – As atividades pedagógicas no Sistema Municipal de Ensino serão
organizadas em conformidade, com as orientações das autoridades sanitárias no
contexto da Pandemia do COVID-19, sabendo que é compromisso da Administração
Pública Municipal e da SME a primazia da defesa do Direito à Vida.
Art. 26º – O ano letivo de 2022 será organizado conforme calendário escolar a ser
publicado pela SME, obedecendo à legislação vigente e as normatizações advindas
do Conselho Municipal de Educação – CME.
Art. 27º - Esta Portaria fica sob a análise e parecer dos Órgãos e Conselhos
vinculados a Educação Pública Municipal.
Art. 28º - Os casos omissos nesta portaria serão dirimidos pela Secretaria Municipal
de Educação.
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Art. 29º - Esta portaria entra em vigor no ato de
sua publicação.

Arataca – BA, 09 de fevereiro de 2022.

Conceição Maria dos Santos
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Decreto Nº 511/2022
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