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PORTARIA 4829/2019
DE 30 DE SETEMBRO DE 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o constante na Lei nº 
407 de 30 de agosto de 1998, Art. 110 e,

CONSIDERANDO as informações constantes nos autos 
do Processo Administrativo nº 02957.11.02.895.2019,

RESOLVE

SUSPENDER, a pedido, a licença sem vencimentos, 
concedida através do decreto de 28 de fevereiro de 
2018,àservidora ALBERVANIA DIAS DA SILVA 
OLIVEIRA, matrícula 63309, ocupante do cargo de 
Merendeira 40 horas, lotada na Secretaria da Educação-
SEDUC, com data retroativa a 26 de setembro de 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE SETEMBRO 
DE 2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA 
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL

PAUTA DE JULGAMENTO

De ordem do Presidente do Conselho Municipal de 
Contribuintes, Sr. MÁRIO PASCOAL HASSELMANN e 
com fundamento nos artigos 5º, II, e 18, §1º, do 
Regimento Interno aprovado pelo Decreto Municipal nº 
2.182, de 22 de maio de 1992, faço saber, a quem 
interessar possa, que no dia 15/10/2019, às 10h00, este 
colegiado julgará em sessão ordinária na Sala de 
Sessões, localizada no prédio da Secretaria Municipal da 
Fazenda, sito à Rua Francisco Drummond, s/n – Centro 
Administrativo de Camaçari, os seguintes processos:

Conselheiro Relator: Paulo Sérgio Dias Nunes
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LOTAÇÃO PERÍODO(S) 
AQUISITIVO(S)

GOZO

Nº 4836/2019

 

EDLEUZA ALVES 
DE BRITO

 

9508

 

SESAU 21/09/2009 a 
11/10/2014

A partir de  
07 de 
Outubro de 
2019

Nº 4835/2019 MARCIA SANTANA 
LOPES PEREIRA 

9584 SESAU 01/09/2009  a
31/08/2014

A partir de 
07 de 
Outubro de 
2019

 

 

 
Nº. 4651/2019

 

VERONICA 
COPQUE SILVA

 

9936

 

SESAU 05/01/2009 a 
04/02/2014

A partir de 
07 de 
Outubro de 
2019

Nº. 4811/2019

 

RAIMUNDO 
MOURA REIS 
FILHO

 

9354

 

SEDUC 07/05/2011 a
06/05/2016

A partir de 
02de 
Outubro de 
2019

Nº. 4804/2010

 

NOEMIA 
VERUCIA 
ALMEIDA 
PEREIRA

  

8655

 

SEDUC 17/02/2010 a
31/03/2017

A partir de 
01 de 
Outubro de 
2019

Nº 4749/2019

 

ANGELA MARIA 
DO 
NASCIMENTO 
ARAGÃO 

7822

 

SEDUC 07/05/20014 a
08/07/2019

A partir de 
01 de 
Outubro de 
2019

Nº 4779/2019 JANILDA 
ALMEIDA DE 
LIMA

7683 SEDUC 07/05/1994 a 
09/05/1999 e
09/05/2009 
29/07/2014

A partir de 
01 de 
Outubro de 
2019

Nº. 4782/2019 ANDRÉA MELO 
DE ARAUJO

63224 SEDUC 28/11/2013 a 
27/11/2018

A partir de 
01 de 
Outubro de 
2019

Nº. 4611/2019 RAIMUNDO 
MELO DA SILVA

7120 SESAU 17/05/2010 a
16/05/2015

A partir de 
14 de 
Outubro de 
2019

Nº 4777/2019 JOSIANE DA 
SILVA CAMPOS

62455 SEDUC 03/05/2011 a 
02/05/2016

A partir de 
01 de 
Outubro de 
2019
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Camaçari, 04 de Outubro de 2019

Mário Pascoal Hasselmann 
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

Edinalva Farias da Silva
Secretária do Conselho Municipal de Contribuintes

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de 
suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 317/94 
e fundamentado no artigo 11, inciso III, artigo 88, §1° da 

RESOLUÇÃO DE N.º 01/2018

Estabelece normas para elaboração, 
reelaboração e aprovação do Regimento 
E s c o l a r  d o s  E s t a b e l e c i m e n t o s  
Educacionais integrantes do Sistema 
Municipal de Ensino do município de 
Camaçari, dá outras providências e revoga a 
Resolução CME n.º 05/02.

Lei Federal 9394/96, na Resolução CNE nº4/2010, na Lei 
Federal 8069/90, na Resolução CNE/CP nº 2/2017 e no 
artigo 26 da Resolução CME nº 02/02:

RESOLVE

Art. 1º - O regimento escolar trata da natureza e da 
finalidade da instituição, da relação da gestão 
democrática com os órgãos colegiados, das atribuições 
de seus órgãos e sujeitos, das suas normas pedagógicas, 
incluindo os critérios de acesso, promoção, mobilidade 
do estudante, dos direitos e deveres dos seus sujeitos: 
estudantes, professores, técnicos e funcionários, 
gestores, famílias, representação estudantil e função das 
suas instâncias colegiadas.

Art. 2º - As Escolas do Sistema Municipal de Ensino têm a 
incumbência de elaborar ou reelaborar seu Regimento 
Escolar com a participação da comunidade escolar e em 
especial, de seus professores, conforme determina a 
legislação de ensino em vigor e a presente Resolução.

Art. 3º - O Projeto Político Pedagógico, concebido pela 
escola, fundamenta a construção do Regimento Escolar, 
documento legal que formaliza o conjunto de normas que 
regem a organização e o funcionamento do 
Estabelecimento de Ensino.

Art. 4º - O Projeto Político Pedagógico, o Regimento 
Escolar, os Planos de Estudo para o Ensino Fundamental 
e os Campos de Experiências para a Educação Infantil 
constituem-se em documentos com identidades distintas, 
porém harmonizadas entre si. 
§ 1º O Projeto Político Pedagógico será construído dentro 
do princípio da autonomia da escola, orientado e 
acompanhado pela mantenedora, com o objetivo de 
assegurar a qualidade do ensino.
§ 2º Caberá à escola promover a participação de todos os 
segmentos da comunidade escolar na elaboração, 
implementação e avaliação do Projeto Político 
Pedagógico, visando garantir a consolidação e o 
aperfeiçoamento da gestão democrática.
§ 3º O Regimento Escolar, construído pela Escola, deve 
disciplinar, num único documento, a oferta do Ensino 
Fundamental e da Educação Infantil e suas modalidades, 
quando oferecidos pela escola.
§ 4º Os Planos de Estudos/Campos de Experiência 
constituem documentos complementares do Regimento 
Escolar e servirão de base para a elaboração do plano de 
trabalho do professor e sua organização deve atender as 
especificidades dos níveis e modalidades de ensino.

Art. 5º - O Regimento Escolar apresentar-se-á com uma 
folha de rosto (capa) de identificação, índice, corpo do 
documento que disciplinará os elementos de caráter 
pedagógico e de gestão escolar, obedecidas as 
orientações gerais e o roteiro de Regimento, conforme 
Anexos I e II da presente Resolução.

Art. 6º - O encaminhamento do Regimento Escolar ou de 
sua alteração para análise e aprovação por este 
Conselho será feito pela instituição de ensino até a 
primeira quinzena de maio e deverá ser impresso em três 
vias idênticas e de igual teor, assinadas pelo Diretor(a) do 
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estabelecimento.
§ 1º O encaminhamento pela instituição de ensino implica 
concordância e compromisso de seu fiel cumprimento.
§ 2º Qualquer proposta de alteração deverá ser 
apresentada através de ofício indicando as modificações 
no texto original, observadas as disposições do art. 7º 
desta Resolução.

§ 3º O Regimento Escolar somente entrará em vigor no 
período letivo seguinte ao de sua aprovação por este 
Conselho.

Art. 7º - A vigência mínima de um Regimento Escolar fica 
estabelecida em três anos, ressalvados os casos em que 
houver mudança na legislação.

Art. 8º - Após análise do texto do Regimento Escolar por 
este Conselho, será emitido Parecer que poderá ser 
individualizado, por Estabelecimento de Ensino, ou 
coletivo para o conjunto de Estabelecimentos de Ensino 
cujos Regimentos Escolares foram analisados em 
determinado período de tempo.

Art. 9º - A presente Resolução entrará em vigor na data 
de sua publicação, ficando revogada a Resolução CME 
nº 05/2002.

INTRODUÇÃO

TÍTULO I - Disposições preliminares 
CAPÍTULO I - Identificação, localização e mantenedora 
CAPÍTULO II - Das finalidades e objetivos 

TÍTULO II - Da organização escolar 
CAPÍTULO I - Da organização do trabalho pedagógico 
Seção I - Da Equipe Gestora 
Subseção I - Da Direção e vice Direção 
Subseção II - Da Equipe Pedagógica 
Subseção III - Das Coordenações 
Subseção IV - Do Conselho de Classe 
Subseção V - Do Conselho de Avaliação da Educação 
de Jovens 
Seção II - Da Equipe Docente 
Seção III –Da Secretaria Escolar 
Seção V - Das instâncias colegiadas de representação 
da comunidade 
Subseção I - Do Conselho Escolar 
Subseção II - Da Associação de Pais, Mestres e 
Funcionários – 
Subseção III - Do Grêmio Estudantil 

CAPÍTULO II - Da organização didático-pedagógica 
Seção I - Das etapas e modalidades de ensino da 
Educação Básica 
Seção II - Dos fins e objetivos da Educação Básica 
Seção III - Da organização curricular, estrutura e 
funcionamento 

Camaçari, Bahia, 18 de dezembro de 2018.

Lenieverson Nascimento de Santana Santos
Presidente do CME

ANEXO

Seção IV - Da matrícula 
Seção V - Da matrícula por transferência 
Seção VI - Da matrícula em regime de progressão 
parcial 
Seção VII - Do aproveitamento de estudos 
Subseção I - Da classificação 
Subseção II - Da reclassificação 
Subseção III - Da adaptação
Subseção IV - Da revalidação e equivalência de 
estudos no exterior 
Subseção V - Da regularização de vida escolar 
Seção VIII - Da frequência 
Seção IX - Da avaliação da aprendizagem, da 
recuperação de estudos e da promoção 
Seção X - Do estágio 
Seção XI - Do Calendário Escolar 
Seção XII - Dos registros e arquivos escolares 
Seção XIII - Da avaliação institucional 
Seção XIV - Dos espaços pedagógicos 

TÍTULO III – Direitos, deveres e proibições da 
comunidade escolar 

CAPÍTULO I - Da Equipe Gestora e Docentes 
Seção I - Dos direitos 
Seção II - Dos deveres 
Seção III - Das proibições 

CAPÍTULO II – Dos Trabalhadores em educação
Seção I - Dos direitos 
Seção II - Dos deveres 
Seção III - Das proibições 

CAPÍTULO III - Dos estudantes 
Seção I - Dos direitos 
Seção II - Dos deveres 
Seção III - Das proibições 
Seção IV - Das ações pedagógicas, educativas e 
disciplinares aplicadas aos estudantes

CAPÍTULO IV - Dos direitos, deveres e proibições 
dos pais ou responsáveis 
Seção I - Dos direitos 
Seção II - Dos deveres 
Seção III - Das proibições 
TÍTULO IV - Disposições gerais e transitórias 
CAPÍTULO V - Das disposições finais 

RESOLUÇÃO CME N.º 1/2019
DE 23 DE ABRIL DE 2019

Altera a Resolução CME nº 22/16 que 
estabelece normas para a elaboração de 
P r o j e t o  P o l í t i c o  P e d a g ó g i c o  d e  
estabelecimentos de ensino integrantes do 
Sistema Municipal de Ensino do município 
de Camaçari-BA.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de 
suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 317/94 
alterada pela Lei n.º 781, de 23 de abril de 
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2007; fundamenta o artigo 11, inciso 
III, artigo 88, §1° da Lei Federal 9394/96, a Resolução 
CNE nº 4/2010, a Resolução CNE/CP nº 2/2017 e o 
Parecer CME nº 9/2019:

RESOLVE

Art. 1º  A Resolução CME n.º 22/16 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
Art. 2º Os estabelecimentos de ensino integrantes do 
Sistema Municipal de Ensino têm a incumbência de 
elaborar seus Projetos Político Pedagógicos, conforme o 
que determina a presente Resolução e as legislações 
vigentes. 

Art. 3º O Projeto Político Pedagógico deve constituir-se 
em documento que define a função social da educação e 
orienta a ação pedagógica de cada estabelecimento de 
ensino. 

Parágrafo Único O Projeto Político Pedagógico tem 
como pressupostos os referenciais teóricos que 
representam, as concepções filosóficas, política, 

e pedagógica, apontados pela 
comunidade escolar a que se destina, respeitando: 

I. nas instituições públicas, os princípios emanados dos 
Congressos Municipais de Educação, o Plano Plurianual 
da Prefeitura Municipal, o Plano Municipal de Educação, 
as normas do Sistema Municipal de Ensino e a legislação 
vigente; 

II. nas instituições privadas de Educação Infantil, o Plano 
Municipal de Educação, as diretrizes da mantenedora, as 
normas do Sistema Municipal de Ensino e a legislação 
vigente.

Art. 4º Caberá ao estabelecimento de ensino promover a 
participação de todos os segmentos da comunidade 
escolar na elaboração, implementação e avaliação do 
Projeto Político Pedagógico, visando garantir a 
consolidação e o aperfeiçoamento da gestão 
democrática no Sistema Municipal de Ensino. 

Art. 5º O Projeto Político Pedagógico concebido pelos 
estabelecimentos de ensino, integrantes do Sistema 
Municipal de Ensino, deve fundamentar a construção do 
seu respectivo Regimento Escolar. 

Art. 6º Cabe à escola, considerada a sua identidade e a 
de seus sujeitos, articular a formulação do Projeto 
Político Pedagógico com os planos de educação – 
nacional, estadual, municipal – ao contexto em que a 
escola se situa, às necessidades locais e de seus 
estudantes.

Parágrafo Único. A missão da unidade escolar, o papel 
socioeducativo, artístico, cultural, esportivo, ambiental, 
as questões de gênero, etnia, inclusão e diversidade que 
compõem as ações educativas, a organização e a gestão 
curricular devem ser componentes integrantes do Projeto 
Político Pedagógico.

considerando o que 

socioantropológica

Art. 7º O Projeto Político Pedagógico, deve ser 
constituído enquanto instância de construção coletiva 
que respeita os sujeitos das aprendizagens, entendidos 
como cidadãos com direitos à proteção e à participação 
social, contemplando: 

I. o diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do 
processo educativo, contextualizados no espaço e no 
tempo; 
II. a concepção sobre educação, conhecimento, 
avaliação da aprendizagem e mobilidade escolar; 
III. o perfil real dos sujeitos – crianças, jovens e adultos – 
que justificam e instituem a vida da/na escola, do ponto 
de vista intelectual, cultural, emocional, afetivo, 
socioeconômico, como base da reflexão sobre as 
relações vida-conhecimento-cultura-professor-
estudante-funcionários e instituição escolar; 
IV. as bases norteadoras da organização do trabalho 
pedagógico; 
V. a definição de qualidade das aprendizagens e, por 
consequência, da escola, no contexto das desigualdades 
que se refletem na escola; 
VI. os fundamentos da gestão democrática, 
compartilhada e participativa (órgãos colegiados e de 
representação estudantil); 
VII. o programa de acompanhamento de acesso, de 
permanência dos estudantes e de superação da 
retenção escolar; 
VIII. o programa de formação inicial e continuada dos 
profissionais da educação, docentes e não docentes; 
IX. as ações de acompanhamento sistemático dos 
resultados do processo de avaliação interna e externa; 
X. a concepção da organização do espaço físico da 
instituição escolar de tal modo que este seja compatível 
com as características de seus sujeitos, que atenda as 
normas de acessibilidade, além da natureza e das 
finalidades da educação, deliberadas e assumidas pela 
comunidade educacional.

Art. 8º O Projeto Político Pedagógico construído 
coletivamente por todos os atores que compõem a escola 
deve conter, no mínimo:

I. Apresentação;
II. Identificação da escola/Histórico
III. Justificativa;
IV. Visão Estratégica ( missão, visão, valores);
V. Objetivos e Metas
VI. Princípios Educativos
VII .  Fundamentação Teór ica (Pressupostos 
Educacionais)
VIII. Organização Escolar e Estrutura Organizacional
IX. Organização Curricular (Proposta curricular);
X. Plano de Atividades (Plano de Ação)
XI. Implementação e Avaliação;
XII. Referências;
XIII. Apêndices e anexos.

Art. 9º A equipe diretiva, em conjunto com o Conselho 
Escolar e a comunidade escolar, deve avaliar 
sistematicamente o Projeto Político Pedagógico, visando 
promover os ajustes e reformulações necessárias à 
adequação da realidade, para o ano letivo subsequente.
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§ 1º Os estabelecimentos de ensino, integrantes da Rede 
Pública Municipal de Ensino, deverão encaminhar as 
alterações do Projeto Político Pedagógico, quando se 
fizerem necessárias, à Secretaria Municipal de 
educação, para análise e parecer técnico.

§ 2º Os estabelecimentos de ensino, integrantes da rede 
privada de ensino, deverão encaminhar as alterações do 
Projeto Político Pedagógico, quando se fizerem 
necessárias, ao Conselho Escolar ou equivalente, 
obedecida a legislação vigente, para análise e Parecer 
Técnico.

Art. 10º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas todas as disposições em 
contrário.

Camaçari, Bahia, 23 de abril de 2019.

Lenieverson Nascimento de Santana Santos
Presidente do CME

APÊNDICE A - ORIENTAÇÕES PARA A 
ELABORAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO

(Resolução CME N.º 1/19, de 23 de abril de 2019)

PARTE I
ELABORAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO

1. Apresentação

A instituição escolar apresenta seu PPP explicitando 
suas concepções de escola, de mundo, de educação, 
dos sujeitos que compõem a escola e relata os aspectos 
que julgar importantes no processo de elaboração do 
documento, incluindo o envolvimento com os 
professores, as famílias, os funcionários e a comunidade.

2. Identificação da escola/Histórico

A escola apresenta seus dados de identificação: nome; 
endereço; entidade mantenedora; ato de criação, ato(s) 
de  au to r i zação / renovação  de  au to r i zação /  
reconhecimento/credenciamento; oferta de ensino; 
turno(s) de funcionamento; quantitativo de estudantes, 
de professores, de funcionários, de gestores, de 
coordenadores.

3. Justificativa

Por que fazer? Motivo/razão /problema/ necessidade.
É a justificativa que contempla o diagnóstico e a análise 
da educação cujas informações possibilitam desenvolver 
políticas planejadas de melhoria da escola pública, 
enquanto espaço de democratização do saber e da 
formação do cidadão enquanto protagonista da sua 
própria história.
Na justificativa fica claro a visão da escola sobre a 
importância e relevância do PPP. Este item, deve retratar 
o compromisso da comunidade escolar com o PPP, 
firmado coletivamente, que possibilite a autonomia da 

ação educacional.
Deve ficar nítido o compromisso da escola com a 
educação, como direito e de qualidade social, com 
universalização do acesso, integração dos esforços para 
a permanência e garantia das aprendizagens dos 
estudantes, por meio da mudança dos paradigmas que 
vêm orientando a sua organização e funcionamento. 
Dados que devem constar na justificativa:
 índices do IDEB;
 resultados de aprovação, reprovação, evasão escolar;
 condições físicas da escola;
 carências de recursos humanos e materiais;
 necessidade de formação (inicial e continuada) dos 
professores;
 necessidade de formação dos funcionários;
 causas que justificam situações de violência;
 ausência de participação da comunidade;
 outras situações...
Com base na análise apresentada, é indispensável 
propor estratégias com vistas à superação das 
dificuldades e a melhoria da política educacional.

4.Visão Estratégica (missão, visão, valores);

Missão – A missão é uma declaração sobre o que a 
escola é, sua razão de ser, seus clientes e os serviços 
que presta. A missão define o que é a escola hoje, seu 
propósito e como pretende atuar no dia a dia. Enquanto a 
visão de futuro sinaliza o que a escola pretende ser, a 
missão aponta para o que ela é. 
A visão de futuro - define o que a escola pretende ser no 
futuro. Incorpora as ambições da escola e descreve o 
quadro futuro que se quer atingir. Dá, assim, forma e 
direção ao futuro da escola.
Os Valores - são as ideias fundamentais em torno das 
quais se constrói a escola. Representam as convicções 
dominantes, as crenças básicas, aquilo em que a maioria 
das pessoas da escola acredita. Os valores permeiam 
todas as atividades e relações existentes na escola e da 
escola com os alunos, com as famílias e com a 
comunidade. Os valores descrevem como a escola 
pretende atuar no cotidiano enquanto busca realizar sua 
visão. 

5. Objetivos e Metas

Os objetivos são os alvos a serem alcançados ou as 
situações que a escola pretende atingir num dado 
período de tempo determinando, assim, para onde a 
escola deve prioritariamente dirigir os seus esforços. É 
preciso atentar para redação dos objetivos, para que eles 
expressem, com clareza, o que se quer atingir definindo a 
função social da educação, as ações pretendidas e tendo 
como base a LDB, as Diretrizes Curriculares Nacionais e 
a Base Nacional Comum Curricular.
Os Objetivos Educacionais correspondem às 
especificidades de cada etapa de ensino ofertada na 
educação básica. Além dos objetivos já assegurados 
pela LDB, a Escola poderá acrescentar tantos outros que 
sejam necessários. É preciso assegurar a coerência do 
projeto, relacionando os objetivos educacionais 
acrescentados a cada problema identificado. (Importante 
que os objetivos sejam adequados à modalidade 
ofertada). 
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As Metas definem os resultados quantitativos que devem 
ser atingidos conforme período estabelecido para que os 
Objetivos sejam alcançados. As Metas são 
quantificações dos objetivos, parâmetros para alcance 
dos mesmos.

6. Princípios Educativos

Entende-se por Princípios o conjunto de diretrizes com as 
quais os agentes educativos devem manter coerência de 
conduta. Por meio desses Princípios, ancorados nos 
fundamentos das leis educacionais, a escola convida os 
educadores a uma crescente compreensão das 
Diretrizes Educacionais, a fazer uma reflexão sobre sua 
prática pedagógica e sobre seu agir no mundo. 
Aqui o estabelecimento de ensino deve apresentar os 
princípios didático-pedagógicos que estão estreitamente 
ligados aos conhecimentos, além de revelar as ações 
pedagógicas desenvolvidas no dia a dia de cada sala de 
aula (as ações pedagógicas devem refletir e consolidar 
os princípios epistemológicos assumidos pela escola).
Além desses princípios educativos (gerais), a escola 
poderá definir outros princípios tais como INCLUSÃO, 
SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE, dentre outros 
conforme concepção do grupo educativo.

7. Fundamentação Teórica (Pressupostos 
Educacionais)

Entende-se por pressupostos o conjunto de conteúdos 
teóricos que explicitam a compreensão de mundo, de 
sociedade, de educação e de ser humano na sua 
totalidade. Referem-se, portanto, aos fundamentos 
norteadores do projeto, ou seja, as concepções, 
conceitos e princípios que respondem às questões de 
natureza: 

7.1 Filosófica ou das Finalidades

Alguns aspectos filosóficos e finalidades são importantes 
destacar, tais como: definir o tipo de sociedade que se 
quer construir, o tipo de ser humano que se pretende 
formar e explicitar que formação se quer colaborar; 
estabelecer a finalidade para a escola; e, apontar que 
papel se deseja que a escola assuma na realidade.

7.2 Epistemológicos ou dos Conhecimentos do 
Projeto Político Pedagógico

Destaca-se aqui como será tratado o conhecimento, o 
que pensa ser o conhecimento, como ele é 
adquirido/construído. É preciso explicitar como a escola 
entende que o sujeito se apropria do objeto do 
conhecimento e o constrói, será definida a didática da 
sala de aula. É necessário explicitar também qual a 
concepção de currículo, ensino e aprendizagem e 
avaliação, e qual teoria do conhecimento sustenta a 
proposta curricular.

7.3 Princípios ou Procedimentos Didático 
Pedagógicos

Aqui o estabelecimento de ensino deve apresentar os 
princípios didático-pedagógicos que estão estreitamente 
ligados aos conhecimentos como: O que é ensinar? 
Quais os melhores caminhos para a aprendizagem 
escolar do estudante? E como o processo de ensino e de 
aprendizagem favorece o estudante na construção do 
conhecimento? Além de revelar as ações pedagógicas 
desenvolvidas no dia a dia de aula (as ações 
pedagógicas devem refletir e consolidar os princípios 
epistemológicos assumidos pela escola).

Além dos pressupostos educacionais, o PPP precisa 
estar em consonância com as leis da educação que são 
os dispositivos legais que embasam as políticas 
educacionais, princípios esses traduzidos em: princípios 
éticos, políticos, estéticos e pedagógicos garantindo a 
unidade da ação educativa nos diversos âmbitos de 
atuação da escola. Os fundamentos legais alertam para o 
reconhecimento da identidade pessoal dos sujeitos que 
convivem no espaço escolar (estudantes, professores e 
os demais profissionais ) a identidade de cada escola e 
do sistema de ensino, tendo como referência, a 
Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010, 
Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de dezembro de 2010 e 
a Resolução CNE/CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012,

. É 
importante explicitar o ordenamento legal que ampara a 
Educação das Relações Étnico-raciais, a Educação 
Ambiental, a Educação em Direitos Humanos, a 
Educação Especial, a Educação Inclusiva e etc.

8. Organização Escolar e Estrutura Organizacional

Descrever como está estruturado o ensino em sintonia 
com o que apresenta a atual Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - LDB nº 9.394/96 – a Base Nacional 
Curricular Comum – Resolução CNE/CP nº 2/2017- as  
Diretrizes Curriculares Nacionais – Resolução CNE/CEB 
nº 4/2010 - uma concepção integrada de educação 
básica nas etapas da Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio de maneira contínua e 
articulada. Cada uma dessas etapas tem uma função 
social, uma finalidade educativa delimitada, um trabalho 
político-pedagógico a ser desenvolvido junto aos 
estudantes. Essas etapas complementam-se, integram-
se com o propósito de contribuir na formação do 
indivíduo, ou seja, no seu processo de aquisição 
gradativa e integralizada do saber.

A estrutura organizacional consiste no detalhamento dos 
diferentes serviços, com competências específicas, de 
tal forma que reflita o trabalho da escola de forma 
articulada e em parceria com todos que compõem o 
ambiente escolar descrevendo  sobre:
Constituição da Equipe Gestora e Pedagógica – 
organograma;
Caracterização (descrever o que é cada serviço 
expresso no organograma); 
Demonstrativo de pessoal (apresentar um quadro 
contendo a relação de todos os funcionários, suas 
funções por categoria). 

 
Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, 
Resolução CME n.º 3, de 15 de dezembro de 2015
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Cabe também apresentar o espaço físico, destacando a 
funcionalidade dos ambientes relacionados com a 
fundamentação pedagógica definida pela equipe escolar.

9. Organização Curricular (Proposta Curricular)

Na proposta curricular é importante traçar diretrizes que 
assegurem a interação entre os processos de 
conhecimento, linguagem e afetivo, como consequência 
das relações entre os diferentes grupos de participantes 
do contexto escolarizado. É indispensável conter um 
breve texto sobre currículo e a composição curricular, ou 
seja, como o currículo está estruturado: uma base 
nacional comum e uma parte diversificada, indicando a 
concepção das áreas de conhecimento e dos 
componentes curriculares, definindo as competências, 
habilidades e conteúdos, articulando as ações do PPP 
com os projetos estruturantes, da Secretaria Municipal 
da Educação.
Na orientação metodológica, deve-se destacar as linhas 
teóricas e práticas relativas à interdisciplinaridade, 
transdisciplinaridade e contextualização entre os 
componentes curriculares (evitando-se exclusiva visão 
teórico-metodológica). Deve-se incluir propostas, tópicos 
regionais e atividades do interesse de suas 
comunidades.

10. Plano de Atividade (Plano de Ação)

É uma proposta operacional que especifica o que precisa 
ser feita para o alcance dos objetivos e das metas. Cada 
meta deve ser acompanhada de ações que contenham:

a) Prioridades – considerar os problemas mais urgentes 
ou mais graves detectados no diagnóstico, em relação a: 
contexto e características da escola, resultados 
educacionais e convivência na escola.

b) Objetivos – definir objetivos gerais e específicos em 
relação aos problemas definidos quanto a: contexto e 
características da escola, resultados educacionais e 
convivência na escola.

c) Metas – para cada objetivo específico, definir metas, 
ou seja, desdobramentos dos objetivos que indicam os 
resultados esperados em termos quantitativos e em 
determinados prazos.

d) Previsão e provisão de recursos – definir a 
necessidade de recursos para o alcance de objetivos e 
metas. Considerar aqui os recursos federais que a escola 
recebe.

e) Avaliação e acompanhamento – definir quais as 
formas de avaliar e monitorar a implementação das 
atividades realizadas.

11. Implementação e Avaliação

a) Acompanhamento e assistência à execução – prevê o 
modo pelo qual a equipe gestora da escola deverá 
acompanhar a execução do PPP, bem como o trabalho 
dos professores, apoiando-os nas dificuldades que 

surgirem, provendo os recursos necessários, além de 
definir quais serão as estratégias utilizadas para 
acompanhar a execução do PPP.

b) Avaliação – Além de avaliar a aprendizagem dos 
estudantes, é preciso também avaliar o desenvolvimento 
do PPP. É o momento de descrever como gestores, 
professores, funcionários estão acompanhando e 
avaliando as ações definidas por todos que compõem o 
ambiente escolar. 

12. Referências

Neste item, o estabelecimento de ensino deve relacionar 
os livros, publicações, documentos, entre outros que 
foram citados para a fundamentação do Projeto Político 
Pedagógico.

13. Apêndices e Anexos

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 208/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preço para 
aquisição de materiais, equipamentos e acessórios de 
uso hospitalar (banqueta, tampa oclusora, dispositivo 
adaptador, torneira 03 vias e berço aquecido) para 
atender as necessidades dos usuários e profissionais da 
UPA Arembepe, Centro de Atenção a Saúde da Criança - 
CASC, PA Monte Gordo, PA Dr. Arthur Sampaio, Centros 
de Especialidades, SAMU 192, Centro de Parto Normal 
(CPN) do município de Camaçari-BA. Acolhimento: 
29/10/2019 a partir das 08h00min; Abertura: 
30/10/2019, às 09h00min; Disputa: 30/10/2019, às 
14h00min. (Horário Brasília).  Edital/Informações: 

www.licitacoes-e.com.br. Licitação n.º: 788543. Tel.: 
(71) 3621-6776/6880 – Priscila Lins dos Santos – 
Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO “INTERNACIONAL” N° 
209/2019 – COMPEL – AVISO DE ABERTURA Objeto: 
Registro de Preço para eventual aquisição de a) Laptop 
Educacional (Chromebooks), b) Gabinete para recarga 
de Laptop Educacional, c) Access Point, e d) Projetor 
Interativo para o atendimento da Rede Municipal de 
Ensino do município de Camaçari. Acolhimento: 
21/10/2019 a partir das 08h00min; Abertura: 
22/10/2019, às 09h00min; Disputa: 22/10/2019, às 
10h00min. (Horário Brasília).  Edital/Informações: 
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www.licitacoes-e.com.br. Licitação n.º: 788530. Tel.: 
(71) 3621-6880 – Wadna Cheile Melo Aragão – 
Pregoeira.

LICITAÇÃO FRACASSADA

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos in teressados que foram 
FRACASSADOS os Lotes de 01 á 04 do PREGÃO N.º 
116/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 
Registro de Preços para aquisição de material de 
expediente (Clips em aço niquelado nº 2/0, Clips em 
aço niquelado nº 4/0, Clips em aço niquelado nº 6/0, 
Clips em aço niquelado nº 8/0, para futuras 
contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal. 
08/10/2019. Jussara Souza de Oliveira – Pregoeira da 
COMPEL.

RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0144/2019

A Comissão Central Permanente de Licitação – 
COMPEL, informa que na publicação realizada no Diário 
Oficial do Município de Camaçari Nº 1268 de 08 de 
outubro de 2019.

 
Onde se lê:

 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 
O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 
0144/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 
registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, devido a necessidade da continuidade das 
ações em saúde. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
09/09/2019. ELIAS NATAN MORAES DIAS.

Leia-se:

 
O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 
0144/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 
registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, devido a necessidade da continuidade das 
ações em saúde. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
09/09/2019. ELIAS NATAN MORAES DIAS.

EXTRATO DA ATA DA 171ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 
INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 171ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 03 de setembro de 
2019, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 05 de setembro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 172ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 
INFRAÇÕES – JARI
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O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 172ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 05 de setembro de 
2019, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 05 de setembro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 173ª SESSÃO ORDINÁRIA 
DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 
INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso 
de Infrações – JARI, do Município de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber o resultado dos julgamentos dos recursos de 
infrações de trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 173ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 09 de setembro 
de 2019, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, 
Loteamento Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, 
CEP:42802-590, neste município, onde se reuniram 
em sessão pública, os membros da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, para 
proceder os julgamentos dos processos de recursos 
de infrações de trânsito relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 11 de setembro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 174ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 
INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 174ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 11 de setembro de 
2019, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 11 de setembro de 2019.
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MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 175ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 
INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 175ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 13 de setembro de 
2019, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 17 de setembro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 176ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 
INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 176ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 17 de setembro de 
2019, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 

processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 17 de setembro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 177ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 
INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 177ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 19 de setembro de 
2019, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá 
interpor recurso em 2ª Instância junto ao Conselho 
Estadual de Trânsito – CETRAN/BA, observando o 
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que dispõe os artigos 288 e 289 do Código de 
trânsito Brasileiro.

Camaçari, 25 de setembro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 178ª SESSÃO ORDINÁRIA 
DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 
INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de 
Recurso de Infrações – JARI, do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber o resultado dos 
julgamentos dos recursos de infrações de trânsito 
interpostos.

Extrato da Ata da 178ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 25 de 
setembro de 2019, às 12:00h, na Avenida Jorge 
Amado, Loteamento Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, 
S/Nº, CEP:42802-590, neste município, onde se 
reuniram em sessão pública, os membros da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, 
para proceder os julgamentos dos processos de 
recursos de infrações de trânsito relacionados 
abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá 
interpor recurso em 2ª Instância junto ao Conselho 
Estadual de Trânsito – CETRAN/BA, observando o 
que dispõe os artigos 288 e 289 do Código de 
trânsito Brasileiro.

Camaçari, 25 de setembro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº. 0245/2019

 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019 

“Altera a padronização dos veículos 
integrantes da frota do Sistema de 
Transpor te  de Táx i  Comumde 
Passageiros do Município de Camaçari 
e dá outras providências”. 

O  D I R E TO R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas 
nos termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 
730, de 18 de maio de 2006; Decreto nº. 4521, de 05 
de outubro de 2007; Lei nº 774, de 22 de janeiro de 
2007; Lei nº 807, de 24 de julho de 2007; Lei nº 
1.143, de 18 de março de 2011; Lei nº 1.271, de 24 
de julho de 2013; 

Considerando as normas aplicáveis aos Serviços 
de Transporte por Táxi e de Transportes Especiais 
de Passageiros do Município de Camaçari, 
notadamente o Decreto Municipal nº. 3.142, de 20 
de abril de 1999, alterado pelo Decreto n° 5612 de 
17 de janeiro de 2014; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Alterar padronização dos veículos 
integrantes da frota do Sistema de Transporte de 
Passageiros por Táxi, na seguinte modalidade: 

I  Táxi Comum; 

Parágrafo Único: As padronizações dos veículos, 
de acordo com a modalidade, deverá seguir o 
modelo estabelecido no Anexo I desta Portaria. 

Essa Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, com prazo final de adequação até a 
próxima vistoria anual prevista para março de 2020, 
revogando todas as disposições em contrário. 

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE 
DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE OUTUBRO 
DE 2019.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente
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EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
DA LIMPEC

T E R M O  D E  D I S P E N S A  N º .  0 1 2 / 2 0 1 9 ;  
CONTRATADA: DATAC COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELI OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em serviços com recarga e 
manutenção de extintores para serem utilizados pelas 
unidades da LIMPEC. VALOR GLOBAL: R$ 7.640,30 
(sete mil, seiscentos e quarenta reais etrinta 
centavos).Fundamentada no Artigo 24, Inciso II, §1° 
da Lei Federal nº 8.666/93. Data da RATIFICAÇÃO: 
07/10/2019. ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO - 
DIRETOR PRESIDENTE.
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LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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