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DECRETO DE 15 DE JUNHO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela constituição federal e pela lei orgânica do 
município,
Considerando a Decisão Judicial no Processo nº 
0504252-95.2016.8.05.0039, resolve:
NOMEAR, por ordem judicial, em regime estatutário, 
para o cargo público de provimento efetivo da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, o(a) candidato(a) no concurso 
público 001/2013 abaixo relacionado(a), e que atendeu 
ao chamamento na forma do edital acima mencionado:

Processo nº 0504252-95.2016.8.05.0039

TÉCNICA DE ENFERMAGEM

Nº.      Nome 	 	                               Insc.	 Clas.	
01      ROSANA DA PENHA DA SILVA CARNEIRO      80959552	     15ª 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM  15 DE JUNHO DE 2021

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 530/2021
 DE 01  DE JUNHO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 

DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 

4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 

Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 

	DECRETO N° 7559/2021
	DE 15 DE JUNHO DE 2021

Nomeia os membros da Comissão Especial 
para julgamento da nota técnica da 
Concorrência Pública nº 002/21 e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e 
considerando a necessidade de formalizar comissão 
especial, conforme estabelece a Lei nº 14.133/21,

DECRETA

Art. 1º - Fica nomeada a Comissão Especial de 
Julgamento da Nota Técnica da Concorrência Pública nº 
002/21, cujo objeto é contratação de empresa para 
execução de serviços técnicos especializados de 
Engenharia Consultiva para coordenação de projetos e 
supervisão técnica, ambiental e social das obras do 
Programa de Integração e Desenvolvimento Urbano, 
Social e Ambiental, no Município de Camaçari, Bahia.

Art. 2º - A Comissão fica composta dos seguintes 
membros:

  a) Jeferson Costa Marinho – Cad. 832902 - Presidente;
  b) Edgard de Oliveira Gonzaga – Cad.832905 – Membro;
  c) Sandra Cristina Cerqueira Reis – Cad. 832904 - Membro.

Art. 3º - O mandato dos membros da Comissão Especial 
será até o término da Concorrência Pública nº 002/21, 
considerando sua finalidade exclusiva para julgamento 
da nota técnica neste certame.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DOPREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE JUNHO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETOS
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Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal 

nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, Parecer Normativo 

nº 003/2017 e Lei Municipal nº 1601/2019,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 77/2021,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) MARIA JOSÉ 

MAGALHÃES BORGES, matricula 7960, ocupante do 

cargo de provimento efetivo/estatutário de Professor II, 

lotado (a) na Secretaria da Educação - SEDUC, Licença 

Prêmio pelo período de 06 (seis) meses referente aos 

quinquênios aquisitivos de 11/10/2004 a 13/10/2009 e 

14/10/2009 a 13/10/2014, após compensação dos 

afastamento, os períodos aquisitivos serão de e 

14/10/2009 a 25/07/2015 , a partir de 01 de Junho de 

2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01  DE JUNHO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA N° 532/2021
DE 02 DE JUNHO DE 2021

    
Dispõe sobre a revogação da licença prêmio 
concedida ao servidor municipal nos termos da 
Portaria n° 03059/2019, de 13 de Fevereiro de 
2019 e dá outras providências.

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal 
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, Parecer Normativo 
nº 003/2017, Lei Municipal nº 1601/2019 e Lei Municipal 
1620/2020,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo n°1591/2020

RESOLVE

Revogar a   licença prêmio concedida a servidora 
MARIA APARECIDA COUTO COSTA, matrícula n°7656, 
ocupante do cargo de PROFESSOR II lotada na 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SEDUC, publicada no 
DOM n° 1533, de 29 de Outubro de 2020, referente aos 
períodos aquisitivos 07/05/2004 a 06/05/2009, a partir de 
03 de Agosto de 2020

   
GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE JUNHO DE 
20201.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 19/2021
 DE 09 DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre o processo de Reclassificação de 
estudantes  do Ensino Fundamenta l  e  o  
funcionamento das turmas de Regularização de 
Fluxo, no âmbito da Rede Municipal de Ensino de 
Camaçari-BA, durante o período que durar o ensino 
não presencial, em decorrência da pandemia - 
Covid19.

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso das suas atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e, 

CONSIDERANDO, o artigo 214 da Constituição Federal, 
que determina a universalização do atendimento escolar;

CONSIDERANDO, o inciso I do artigo 3º da Lei Federal nº 
9.394, 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação), que tem como princípio a igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola e o 
inciso III do art. 11 da mesma lei, que incumbe os 
municípios a baixarem normas complementares para o 
seu sistema de ensino;

CONSIDERANDO, a Lei nº 14.040 de 18 de agosto de 
2020, que 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;
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CONSIDERANDO, os Pareceres do Conselho Nacional 
de Educação nº 05/2020, nº 11/2020, nº 19/2020;

CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº 317, de 27 de 
dezembro de 1994, que institui o Sistema Municipal de 
Educação e cria o Conselho Municipal de Educação de 
Camaçari;

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal nº 7363, de 20 
de junho de 2020, que dispõe sobre a prorrogação de 
medidas temporárias de prevenção e controle para 
enfrentamento do Covid19, incluindo o toque de 
recolher, no âmbito do município de Camaçari/BA, e dá 
outras providências;

CONSIDERANDO, o Projeto Municipal Reconstruindo 
Saberes, respaldado nas Resoluções 02/2011 e 04/2015 
do Conselho Municipal de Educação, pela Resolução 
03/2011 do Conselho Municipal de Camaçari;

CONSIDERANDO, a necessidade de corrigir a distorção 
idade-série/ano dos estudantes regularmente 
matriculados no âmbito municipal;

RESOLVE

Art. 1º. Reclassificação é o processo pelo qual a escola 
avalia o grau de experiência do estudante matriculado, 
levando em conta as normas curriculares gerais e o 
previsto no seu Regimento Escolar e na sua Proposta 
Pedagógica, a fim de encaminhá-lo à etapa de estudo 
compatível com sua experiência e desempenho, 
independentemente do que registre o seu Histórico 
Escolar, tendo como referência o Projeto de 
Regularização de Fluxo da Rede Municipal de Ensino de 
Camaçari e as Resoluções 02/2011 e 04/2015 do 
Conselho Municipal de Educação. 

Art. 2º. Em qualquer série, exceto no 1º ano do ciclo de 
alfabetização, além da utilização dos critérios de 
promoção e transferência, poderá ser efetuada a 
reclassificação do estudante, tomando por base sua 
experiência e seu grau de desenvolvimento pessoal. 

§ 1º. Ao receber estudantes transferidos de outras 
instituições, procedentes do País ou do exterior, a escola 
poderá efetuar a sua reclassificação, para série ou 
período adequado ao seu efetivo desenvolvimento 
escolar, conforme previsto na legislação em vigor.
§ 2º. A reclassificação do estudante observará o limite de 
14 anos para conclusão do ensino fundamental.
§ 3º. Os procedimentos de reclassificação devem ser 
coerentes com a proposta pedagógica da instituição de 
ensino e constar do Regimento Escolar, para que 
produzam efeitos legais.
§ 4º. O estudante poderá, por meio da reclassificação, 
avançar em mais de uma série letiva ou ser promovido 
dos anos iniciais para os anos finais do ensino 
fundamental, desde que tenha cursado o 1º ano do ciclo 
de alfabetização.
Art. 3º. A reclassificação deve ser realizada, 
presencialmente, de forma individual pelo estudante e 
acompanhada pelo professor da turma, coordenador 

pedagógico escolar ou gestor escolar.
§ 1º. Este formato de reclassificação ocorrerá devido ao 
cenário de pandemia, para não gerar aglomeração, 
respeitando todos os protocolos sanitários;
§ 2º. A reclassificação, no ano letivo de 2021, deverá 
ocorrer até o último dia letivo do mês de julho, deste 
mesmo ano;
§ 3º. A Regularização da Vida Escolar do estudante da 
Educação Básica (Ensino Fundamental) e suas 
modalidades é de responsabilidade de cada 
estabelecimento de ensino.

Art. 4º. Para as atividades de reclassificação deverão ser 
produzidos instrumentos de avaliação da aprendizagem, 
tendo como referências as Diretrizes Curriculares 
Nacionais – DCN – para o Ensino Fundamental, a Base 
nacional Curricular Comum – BNCC – e a Proposta 
Pedagógica e o “currículo prioritário” da Escola, aonde o 
estudante estiver matriculado, devendo observar o que 
prevê o Projeto Mais e Melhor educação, em casa: 
I- Articulação com as práticas sociais de leitura e escrita, 
considerando os diferentes gêneros textuais;
II- Linguagem e proposição de atividades adequada ao 
ano de escolarização e perfil do grupo de estudantes;
III- Promoção da alfabetização de forma contextualizada, 
tendo o texto como referência;
IV- Desenvolvimento das diferentes habilidades 
linguísticas: escuta, fala, leitura e escrita, enfatizando a 
criatividade e a imaginação do estudante;
V- Exploração dos diferentes eixos da matemática: 
números, álgebras, grandezas e medidas, geometria e 
probabilidade/estatística, considerando situações-
problema do cotidiano;
VI- Promoção do letramento científico e tecnológico, 
articulando conteúdo das áreas de Ciências Humanas e 
Ciência da natureza.

Art. 5º. Para fins de comprovação do processo de 
reclassificação deverão ser assegurados os seguintes 
documentos: 
I- Avaliação escrita;
II- Ficha da reclassificação (em anexo) assinada pelo 
profissional que acompanhou o processo e o gestor 
escolar;
III- Ata de reclassificação (em anexo) assinada pelo 
profissional que acompanhou o processo e o gestor 
escolar.
Parágrafo único: Os documentos supramencionados, 
para Regularização de Vida Escolar devem ser anexados 
à pasta individual do estudante e servirá de base para a 
emissão do Ato de Regularização, que ficará à 
disposição do sistema de ensino e das partes legalmente 
interessadas.

Art. 6º. Após o processo de reclassificação e 
regularização da Vida Escolar os estudantes deverão ser 
enturmados na série correspondente, considerando as 
especificidades das modalidades de ensino, quando for o 
caso.
 
Art. 7º. Para o processo de enturmação as escolas 
deverão considerar: 

I- O levantamento de todos os estudantes 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
17 de Junho de 2021 - Ano XVIII

Nº 1689 - Pagina. 03 de 29



regularmente matriculados, com idade igual ou maior 
que dois anos em distorção idade – série/ano até a 
data de corte para o censo escolar: 31 de março; 
II- O agrupamento dos estudantes com distorção 
idade-série/ano, respeitando o número de estudantes 
determinado no Projeto Municipal Reconstruindo 
Saberes, que é de no mínimo 15 estudantes para 
todas as turmas de Etapas e no máximo 20 para a 
Etapa I e 25 para as demais.
III- A necessidade de informar à Diretoria Pedagógica 
e a Coordenação de Matrículas sobre os estudantes 
reclassificados ou em distorção idade – série/ano, 
para a devida enturmação.

Art. 8º. Esta portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação e perdurará por todo o tempo de pandemia.

Camaçari, 11 de junho de 2021.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAMAÇARI

DIRETORIA PEDAGÓGICA

UNIDADE ESCOLAR ____________________

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAMAÇARI

DIRETORIA PEDAGÓGICA

UNIDADE ESCOLAR _____________________

ATA DE RECLASSIFICAÇÃO

O  ( A )  e s t u d a n t e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n o m e  d o  
estudante___________________, matriculado (a) na 
__________________nome da escola , no escrever o 
ano/série ano, foi submetido (a) ao processo de 
Reclassificação no ano letivo de 2021, de acordo com a 
Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Artigo 23, 
Parágrafo 1º, sendo avaliado (a) pelo conjunto dos 
componentes curriculares, obtendo o Conceito 
____escrever a sigla e por extenso o conceito, de acordo 
com a Matriz do município ___, sendo considerado (a) 
apto (a) a cursar o ___escrever o ano regular_____.
(Descrever aqui como ocorreu o processo de 
reclassificação)
Assinaturas dos profissionais que realizaram as 
avaliações de reclassificação e do (a) gestor (a).
Caso o estudante não regularize a distorção idade/série, 
continuar a ata e acrescentar: e será inserido (a) na 
classe da Etapa _____(I, II, III ou IV) dos Anos ________ 
(Iniciais ou Finais) do Ensino Fundamental, por estar com 
idade igual ou superior a dois anos de distorção da 
idade/série/ano para a classe regular.
(Descrever aqui como ocorreu o processo de 
reclassificação)
Assinaturas dos profissionais que realizaram as 
avaliações de reclassificação e do (a) gestor (a).

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2021

Dispõe sobre a regulamentação do Regime 

Especial das atividades pedagógicas remotas e 

semipresenciais para o cumprimento do 

Calendário Escolar do ano letivo de 2021 no 

âmbito da Rede Municipal de Ensino de 

Camaçari-BA em decorrência da legislação 

específica sobre a pandemia causada pelo 

COVID-19.

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, no uso de suas atribuições que lhe são 

conferidas pelo Decreto de 02 de janeiro de 2017, com 

base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDB, nº 9.394/96, de 20/12/1996, a Lei Municipal nº 317, 

de 27 de dezembro de 1994, que institui o Sistema 

Municipal de Educação e cria o Conselho Municipal de 

Educação de Camaçari, o Parecer CME/CAMAÇARI nº 

03/2020, o Parecer CME/Camaçari nº 13/2021 e,

CONSIDERANDO, o artigo 214 da Constituição Federal, 

que determina a universalização do atendimento escolar; 
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CONSIDERANDO, o inciso I do artigo 3º da Lei Federal 

nº 9.394, 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação), que tem como princípio a igualdade 

de condições para o acesso e permanência na escola e o 

inciso III do art. 11 da mesma lei, que incumbe os 

municípios a baixarem normas complementares para o 

seu sistema de ensino;

CONSIDERANDO, a Lei nº 14.040 de 18 de agosto de 

2020, que 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; 

CONSIDERANDO, a nota do Conselho Nacional de 

Educação, emitida em 18 de março de 2020, que 

esclarece as implicações da pandemia da COVID-19 no 

fluxo do calendário escolar, tanto na educação básica 

quanto na educação superior, vem a público elucidar aos 

sistemas e às redes de ensino, de todos os níveis, etapas 

e modalidades, que porventura tenham necessidade de 

reorganizar as atividades acadêmicas ou de 

aprendizagem em face da suspensão das atividades 

escolares por conta de ações preventivas à propagação 

da COVID-19; 

CONSIDERANDO, o PARECER CNE/CP Nº: 5/2020 de 

28 de abril de 2020 que trata da Reorganização do 

Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de 

atividades não presenciais para fins de cumprimento da 

carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da 

COVID-19; 

CONSIDERANDO, a RESOLUÇÃO CEE/BA N.º 27, de 

25 de março de 2020 que orienta as instituições 

integrantes do Sistema Estadual de Ensino sobre o 

desenvolvimento das atividades curriculares, em regime 

especial, enquanto permanecerem os atos decorrentes 

do Decreto Estadual nº. 19.529, de 16 de março de 2020, 

que estabelece as medidas temporárias para o 

enfrentamento de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional - ESPIN, para fins de 

prevenção e enfrentamento à COVID19; 

CONSIDERANDO, a RESOLUÇÃO CEE/BA N.º 34 de 

28 de abril de 2020 que Altera o caput do Art. 9º da 

Resolução CEE Nº. 27/2020 enquanto persistirem as 

medidas temporárias adstritas à situação de Emergência 

em Saúde Pública de Importância Internacional - ESPIN, 

para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19; 

CONSIDERANDO, a RESOLUÇÃO CEE/BA N.º 37 de 

18 de maio de 2020 que Dispõe sobre as Normas 

Complementares à Resolução CEE/BA Nº. 27 de 25 de 

março de 2020; 

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal nº 7363, de 20 

de junho de 2020, que dispõe sobre a prorrogação de 

medidas temporárias de prevenção e controle para 

enfrentamento do COVID-19, incluindo o toque de 

recolher, no âmbito do município de Camaçari/BA, e dá 

outras providências; 

CONSIDERANDO, o Parecer CME/Camaçari nº 

04/2020, de 03 de agosto de 2020, que aprova o volume I 

do Referencial Curricular Municipal de Camaçari – 

RCMC – para os anos iniciais do Ensino Fundamental; 

CONSIDERANDO, o Parecer CME/Camaçari nº 

13/2021, de 05 de abril de 2021, que aprova o Calendário 

Letivo de 2021 - Adaptado aos contextos da pandemia 

COVID-19 da Rede Pública Municipal de Educação do 

Município de Camaçari/BA; 

CONSIDERANDO, a necessidade de regulamentar o 

Regime Especial de atividades pedagógicas remotas e 

semipresenciais para cumprimento do Calendário 

Escolar do ano letivo de 2021 no âmbito da Rede 

Municipal de Ensino de Camaçari em decorrência da 

legislação específica sobre a pandemia causada pelo 

COVID-19.

RESOLVE

CAPÍTULO I

DO PROJETO MAIS E MELHOR EDUCAÇÃO: EM 

CASA E AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REMOTAS 

E SEMIPRESENCIAIS.

Art.1°. O Projeto Mais e Melhor Educação: em Casa, 

prevê a interação com os estudantes e suas famílias, 

enquanto persistirem restrições sanitárias para presença 

dos estudantes nos ambientes escolares, através da 

realização de atividades pedagógicas não presenciais 

(mediadas ou não por tecnologias digitais de informação 

e comunicação) e semipresenciais, com a oferta de 

material pedagógico e orientação de estudo impressos, 

bem como por meio de Plataforma Digital, com a 

utilização de diferentes objetos de aprendizagem (textos, 

animações, vídeos, jogos, imagens, aplicações, páginas 

Web, etc.), considerando a pertinência, relevância, 

significado, contextualização e possibilidades de 

articulação com os conteúdos e saberes próprios das 

diversas áreas de conhecimento/componentes 
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curriculares para a Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e 

Educação Especial.

Art. 2°. O desenvolvimento do Ensino Remoto e 

Semipresencial, enquanto perdurar as medidas 

restritivas, se dará através das atividades pedagógicas 

não presenciais e semipresenciais, ofertadas pelos 

Comitês Escolares aos estudantes da Educação Infantil, 

do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e 

Educação Especial, obedecendo ao disposto no Parecer 

CNE/CP Nº: 5/2020 de 28 de abril de 2020, no Parecer 

CME/Camaçari Nº. 03/2020 de 15 de julho de 2020 e no 

Parecer CME/Camaçari nº 13/2021, de 05 de abril de 

2021, considerando os Currículos Prioritários e tendo 

como referências pedagógicas norteadoras as Trilhas 

Pedagógicas.

§ 1º. Tais Trilhas Pedagógicas constituem-se como um 

conjunto integrado, sistemático e contínuo de atividades 

e seleção de conteúdos digitais, destinados ao 

desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem e 

habilidades dos estudantes da Rede Municipal de Ensino 

de Camaçari da Educação Infantil, Ensino Fundamental 

e Educação de Jovens e Adultos em consonância com as 

definições da Base Nacional Comum Curricular – BNCC.

§ 2º. Para Educação Infantil, com oferta especializada e 

incluindo as turmas que estão nos espaços das demais 

Escolas Municipais e das Escolas Comunitárias 

Conveniadas, a Secretaria Municipal de Educação 

emitirá por meio de Trilhas Pedagógicas publicadas no 

Site da SEDUC, sugestões de rotinas, em consonância 

com os Direitos de Aprendizagem e os Campos de 

Experiências, pautadas nas interações e brincadeiras, a 

fim de proporcionar o desenvolvimento de objetivos de 

aprendizagem, de acordo com a Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC.

§ 3º. Para o Ensino Fundamental, as Propostas 

Pedagógicas dos Comitês Escolares, deve considerar a 

BNCC, o Documento Curricular Referencial da Bahia, o 

volume I do Referencial Curricular Municipal para os 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o Currículo 

Prioritário elaborado pelo Comitê Escolar, as Trilhas 

Pedagógicas disponibilizadas no site da SEDUC, o 

Material Estruturado dos Programas Educar pra Valer e 

Aprova Brasil e os Livros Didáticos.

§ 4º. Para a Educação de Jovens e Adultos, os Comitês 

escolares deverão considerar na elaboração das 

atividades pedagógicas, as Diretrizes da Educação de 

Jovens e Adultos, os Temas Contemporâneos da Base 

Nacional Comum Curricular, os Indicadores de 

Acompanhamento da EJA, as Trilhas Pedagógicas da 

EJA disponibilizadas no site da SEDUC, os currículos 

prioritários organizados pelas escolas, as Propostas 

Pedagógicas das Unidades Escolares atualizadas para o 

ano letivo 2021 e os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS).

§ 5º. Para a Educação Especial, modalidade que 

perpassa todas as etapas da Educação Básica, deverão 

ser considerados, no trabalho remoto e semipresencial, 

as especificidades do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE).

Parágrafo único: Entende-se por Currículos Prioritários 

as aprendizagens essenciais instituídas por cada 

unidade escolar, através dos seus respectivos comitês, 

que responda ao desafio de atuar juntos às 

crianças/estudantes e suas famílias neste contexto de 

distanciamento social e o subsequente retorno à escola, 

buscando a reestruturação e a ampliação das ações 

educativas a partir do que preconiza a BNCC e os 

documentos oficiais da rede de Camaçari e deve ser 

organizado por campos de experiências para a 

Educação Infantil ou componentes curriculares para o 

Ensino Fundamental.

Art. 3º. Entende-se por ensino remoto aquele que 

preconiza a interação do professor com o estudante em 

diversos tempos e estratégias pedagógicas, através de 

atividades síncronas e assíncronas, ou seja, garante a 

manutenção de uma rotina de estudos, contemplando a 

carga horária prevista. Para esse modelo de ensino são 

necessárias adaptações e inovações no processo de 

ensino e aprendizagem.

Art. 4º. Entende-se por atividades pedagógicas remotas, 

aquelas não presenciais que preveem a realização de 

atividades escolares em casa, com ou sem uso de 

internet, respeitando os decretos municipais. Tais 

atividades devem envolver a manutenção do vínculo 

entre a família, o estudante e a Unidade Escolar e devem 

garantir rotinas pedagógicas que assegurem o direito de 

aprendizagem.

Art. 5º. Entende-se por ensino híbrido aquele que ocorre 

através de uma abordagem pedagógica que mescla 

atividades presenciais, remotas, assíncronas e 

síncronas, as quais proporcionam o desenvolvimento 

dos estudantes e de suas aprendizagens. No 

alinhamento dos objetos do conhecimento os 

professores devem garantir que os conteúdos abordados 

estejam articulados.
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Parágrafo único: As metodologias desenvolvidas por 

meio de atividades pedagógicas remotas e 

semipresenciais são aquelas realizadas pelo professor, 

considerando os saberes e conhecimentos, os 

componentes curriculares, as possibilidades de 

interação com a criança/estudante para mediação e 

orientação das atividades impressas (atividades de 

estímulo ao desenvolvimento, estudos dirigidos ou 

roteiros, indicação de leituras, projetos, pesquisas e 

exercícios para realização nos materiais didáticos), e por 

meios digitais (quizzes, plataformas virtuais, correio 

eletrônico, blogs, redes sociais, chats, fóruns, 

videoaulas, chamadas de vídeo e áudio e outras 

assemelhadas), bem como de orientação aos pais ou 

responsáveis legais, para o desenvolvimento das 

atividades com as crianças/estudantes em casa e na 

escola.

Art. 6º. Os materiais impressos a serem utilizados nas 

atividades pedagógicas remotas, deverão ser 

disponibilizados aos pais ou responsáveis legais, sob a 

orientação dos profissionais, de acordo com cronograma 

previamente elaborado pela Unidade Escolar e 

corroborado pelo Comitê Escolar com registro em Ata, 

evitando aglomerações e respeitando os decretos 

municipais e as orientações de distanciamento social.

Parágrafo único: Em relação às atividades pedagógicas 

remotas, compete às Unidades Escolares:

I- Análise das trilhas pedagógicas de cada etapa/fase e 

ano de escolarização, disponibilizadas no site da 

SEDUC;

II- Disponibilização das trilhas pedagógicas publicadas 

no site da SEDUC, para os pais ou responsáveis legais e 

estudantes, que não consigam acessar os arquivos 

diretamente do site;

III- Produção e envio de atividades pedagógicas remotas 

(roteiros de estudos dirigidos, indicação de leituras, 

projetos, pesquisas e exercícios para realização nos 

materiais didáticos), complementares às Trilhas 

Pedagógicas, publicadas no site da SEDUC, 

considerando os saberes e conhecimentos dos 

estudantes da escola no âmbito do Projeto Mais e Melhor 

Educação: em Casa;

IV- Disponibilização de impressos (livros didáticos, 

cadernos dos programas Educar pra Valer e Aprova 

Brasil, cadernos de atividades produzidos pelo Comitê 

Escolar);

V- Utilização de aplicativos (como o Classroom, 

WhatsApp e outros);

VI – Recepção, correção, feedback, registro de entrega 

das atividades impressas devolvidas à escola, para 

análise das mesmas, por parte do professor, observando 

as orientações sanitárias de combate à propagação da 

Covid-19.

Art. 7°. Os pais ou responsáveis legais deverão receber e 

devolver as atividades pedagógicas impressas na 

Unidade Escolar na qual a criança/estudante está 

matriculado/a, conforme cronograma definido pela 

escola/turma e horário.

§ 1º. Caso os pais ou responsáveis legais não procurem a 

escola para receberem o material, caberá ao gestor 

escolar, após esgotadas todas as possibilidades de 

contato com base nas buscas ativas, deverá oficializar ao 

Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Educação, 

enviando cópia de relatório com os registros das ações 

realizadas no contexto escolar.

§ 2º. Após ser oficializada, a Secretaria Municipal de 

Educação acompanhará os desdobramentos, juntos às 

famílias e aos órgãos de proteção dos direitos da criança 

e do adolescente.

§ 3º. Entende-se que Busca Ativa é uma estratégia que 

visa identificar, registrar, controlar e acompanhar as 

crianças/estudantes que estão afastados da escola 

buscando dados verdadeiros que possibilitem planejar e 

desenvolver ações que contribuam para assegurar os 

seus direitos.

Art. 8º. Os profissionais atuantes nas Unidades 

Escolares permanecerão, preferencialmente, em 

trabalho remoto, enquanto estiverem suspensas as 

atividades presenciais, ou até que seja convocado pela 

Equipe Gestora ou determinado o retorno às suas 

atividades pela Secretaria Municipal de Educação.

§ 1º. Durante o período de atividades não presencias, os 

profissionais da educação quando convocados para as 

atividades de suporte e manutenção na Escola deverão 

seguir todas as medidas de preventivas contra a COVID 

19. 

§ 2º. Entende-se por atividades de suporte e manutenção 

às atividades não presenciais:

a. Plantões pedagógicos para atendimento das famílias;

b. Entrega e recepção de atividades dos estudantes, na 

Escola;
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c. Entrega de Vale Merenda, na Escola;

d. Outras ações emanadas da SEDUC e ou dos Comitês 

Escolares.

§ 3º Mantém-se o trabalho, exclusivamente remoto, aos 

servidores públicos acima de 60 (sessenta) anos, 

gestantes, lactantes, pessoas com doenças previstas no 

Decreto municipal nº 7312/2020 que estabelece 

orientações aos órgãos e entidades integrantes da 

Administração Pública Municipal direta e indireta, quanto 

às medidas de proteção para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus (COVID -19).

§ 4º Deverá ser respeitada a jornada de trabalho do 

servidor que permanecer em trabalho remoto.

CAPÍTULO II

DA GOVERNANÇA E DAS COMPETÊNCIAS

Art. 9º. A governança do Regime Especial das atividades 

pedagógicas remotas e semipresenciais, deve 

considerar o Projeto Mais e Melhor Educação: em casa, 

bem como as portarias que instituem os comitês.

Art. 10. São competências dos comitês, dos profissionais 

da educação e dos pais ou responsáveis legais:

I- Comitê Gestor: aprovar o planejamento dos 

Currículos Prioritários e das atividades propostas para 

cada período letivo estabelecido; assessorar 

tecnicamente os comitês de curadoria; analisar e avaliar 

o relatório geral das avaliações dos estudantes da Rede 

Municipal de Ensino, apontando indicadores para os 

devidos ajustes;

II- Comitê de Curadoria: planejar, elaborar roteiros com 

conteúdos e atividades a serem desenvolvidos em cada 

período letivo proposto; monitorar e validar os conteúdos 

pedagógicos publicados na Plataforma Digital da Seduc; 

monitorar e assessorar os comitês escolares; monitorar a 

abrangência do Projeto nas diferentes fases, territórios e 

modalidades; sistematizar e publicar relatórios que 

permitam a avaliação processual e ajustes das 

estratégias e ações; acompanhar as práticas de 

formação continuada de educadores, considerando os 

objetivos do Projeto; aplicar formulários eletrônicos ou 

impressos, com avaliações dos estudantes em relação 

aos conteúdos trabalhados no período e a análise dos 

relatórios das avaliações dos estudantes, por cada 

comitê de curadoria;

III- Comitê Escolar: interagir com as famílias; 

acompanhar e monitorar o acesso dos estudantes e suas 

famílias; aplicar instrumentos de avaliação e 

diagnósticos, registrar, acompanhar e dar o suporte 

necessário para a realização das ações pedagógicas a 

serem desenvolvidas pela Unidade Escolar; organizar a 

distribuição e recebimento do material elaborado pela 

equipe de profissionais; manter a gestão democrática 

nas decisões tomadas;

IV- Profissional do Magistério e Servidores: do quadro 

geral atuantes nas Unidades Escolares realizar as 

atribuições descritas no perfil profissiográfico do cargo, 

preferencialmente de forma remota;

V-  Pa is  ou  Responsáve is  Lega is  pe las  

crianças/estudantes: buscar e/ou acessar e devolver 

as atividades nas Unidades Escolares, conforme 

orientações pré-estabelecidas; observar as maiores 

dificuldades encontradas durante a realização das 

mesmas e relatar aos professores e/ou equipe 

pedagógica; registrar os momentos de estudo por meio 

de fotos, vídeos ou relatos escritos, conforme orientação 

recebida; zelar pelo material físico recebido, garantindo 

utilização adequada pela criança/estudante durante todo 

o processo.

Parágrafo Único: Caberá aos Comitês Gestor, de 

Curadoria e Escolares estabelecerem diálogos 

contínuos, bem como registros sobre todos os processos 

encaminhados, visando o monitoramento das escolas e 

dos estudantes, que auxiliará nas tomadas de decisões 

pedagógicas. 

CAPÍTULO III

DAS ETAPAS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA

Art.11. Visando a qualidade do atendimento de todos os 

estudantes nas etapas e modalidades da educação, 

ofertadas pela Rede Municipal de Ensino, a SEDUC e as 

Unidades Escolares, através dos seus comitês farão a 

gestão das questões pedagógicas, administrativas e 

sociais em diálogo com os Comitês Escolares, de 

Curadoria de Conteúdos e Atividades e Gestor, bem 

como junto às famílias e os órgãos colegiados da 

educação pública municipal.

Art. 12. Para atender e garantir os direitos das 

crianças/estudantes que não têm acesso à internet e/ou 

redes sociais, as Unidades Escolares entrarão em 

contato com os responsáveis, definindo cronograma ou 
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agendando horário para realizar a entrega das propostas 

e orientações de atividades impressas para o período 

estabelecido, além de disponibilizar computador com 

acesso à internet para uso dos estudantes, desde que 

devidamente agendado com antecedência se seguindo 

os protocolos sanitários e de não gerar aglomeração. 

Parágrafo único. As Unidades Escolares criarão meios 

de manter a comunicação eficiente com os pais ou 

responsáveis legais, seja por Plantões Pedagógicos 

presenciais e/ou virtuais, garantindo atendimentos 

individualizados ou por pequenos grupos, obedecendo 

os protocolos de segurança sanitária.

Art. 13. Haverá a entrega dos kit's pedagógicos, 

contendo materiais escolares para as crianças/ 

estudantes de todas as etapas e modalidades, 

necessários para o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas remotas e semipresenciais.

Art. 14. As atividades pedagógicas remotas e 

semipresenciais deverão ser elaboradas pelos Comitês 

escolares/professores, respeitando a Matriz Curricular 

da Unidade Escolar, as orientações dos Comitês de 

Curadoria, e as Trilhas Pedagógicas disponibilizadas no 

site da Secretaria Municipal de Educação e no 

Repositório Escolar.

§ 1º As atividades pedagógicas remotas e 

semipresenciais deverão considerar as condições de 

aprendizagem das crianças/estudantes e as 

contribuições de suas famílias, de modo a promover 

interações possíveis, sem com isso, transferir as 

responsabilidades da escola para as famílias;

§ 2º O Repositório Escolar é um espaço formal para a 

publicação da documentação pedagógica produzida 

pelos Comitês Escolares, no âmbito do Projeto Mais e 

Melhor Educação em Casa. Apresenta-se como 

estratégia para a produção da memória institucional das 

práticas pedagógicas realizadas do ponto de vista das 

atividades remotas e semipresenciais ofertadas, bem 

como dos portfólios dos estudantes.

CAPÍTULO IV

DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Art.15. Na Educação Infantil, o desenvolvimento e a 

aprendizagem da criança têm como eixos estruturantes a 

brincadeira e a interação, levando em conta sua 

multidimensionalidade. As atividades propostas não 

devem ser organizadas a partir de conteúdos ou 

componentes curriculares, o planejamento precisa estar 

articulado com as vivências da criança na rotina familiar, 

os direitos de aprendizagem e os campos de 

experiências preconizados pela BNCC, atuando como 

complementação da ação familiar.

Art. 16 - As trilhas pedagógicas, indutoras dos Currículos 

prioritários, consideram como indicadores de 

acompanhamento das atividades pedagógicas do ano 

letivo de 2021:

I- Linguagem e proposição de atividades adequada para 

a etapa da educação infantil e faixa etária das crianças;

II- O reconhecimento e a escrita do nome próprio, em 

diferentes contextos e plataformas, fortalecendo a 

identidade e o ingresso na cultura do escrito; 

III- Exploração da criatividade e livre expressão da 

criança, com uso de traços, sons, cores e formas; 

IV- Foco nas interações e brincadeiras, tendo como 

referência os princípios indissociáveis o “cuidar e 

educar”; 

V- Vivências que trabalhem o corpo, os gestos e os 

movimentos; 

VI- Promoção do desenvolvimento da escuta, da fala, do 

pensamento e da imaginação;

VII- Promoção de experiências que explorem espaços, 

tempos, quantidades, relações e transformações.

Parágrafo Único: As trilhas pedagógicas fornecidas no 

site da SEDUC podem ser adequadas e/ou adaptadas às 

necessidades e especificidades das crianças atendidas 

pela escola, sem no entanto, descaracterizá-las.

Art. 17. No ano letivo de 2021 a Educação Infantil começa 

com atividades não presenciais e, de acordo com a 

liberação das autoridades, passará para atividades 

semipresenciais/híbridas. Quanto às atividades 

semipresenciais/híbridas, o Comitê Escolar precisa 

estruturar suas rotinas escolares quanto a organização 

dos tempos, espaços, materiais e estratégias de atuação 

junto às crianças, seguindo as MEDIDAS A SEREM 

ADOTADAS PARA SEGURANÇA SANITÁRIA EM 

AMBIENTES ESCOLARES, publicada no Diário Oficial Nº 

1596 datado em 08 de fevereiro de 2021 e as 

determinações do Comitê de Governança para garantir a 

segurança sanitária das crianças e dos profissionais.

Art. 18. A proposta curricular para Educação Infantil 

deverá ser organizada a partir dos campos de 

experiências, por meio de interações e brincadeiras 

considerando a escuta,  contextual ização e 
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reorganização do planejamento. O currículo prioritário 

deve oportunizar/ampliar as experiências das crianças 

junto às famílias criando condições de acesso às 

diferentes linguagens e práticas sociais de sua cultura, 

assegurando os direitos de participar, explorar, conviver, 

brincar, expressar-se e conhecer-se, nos diversos 

ambientes em que convive.

Parágrafo Único. As práticas pedagógicas organizadas 

pela escola devem considerar os tempos, os espaços e 

os materiais articulados à rotina familiar, elaborando 

planejamento que contemple as necessidades e 

especificidades atuais das crianças do município de 

Camaçari, assegurando:

I- Os Direitos de Aprendizagem e os Campos de 

Experiências preconizados na BNCC, tendo como eixos 

norteadores a interação e a brincadeira e devem priorizar 

o fortalecimento de vínculos entre crianças, família e 

escola;

II- A utilização das trilhas pedagógicas como norte para a 

organização do trabalho pedagógico;

III- Orientações às famílias sobre todos os cuidados e 

meios de prevenção ao Coronavírus, bem como, 

acolhimento, acompanhamento e segurança das 

crianças, incentivando a comunicação e a afetividade 

considerando estratégias didáticas que potencialize a 

rotina familiar;

IV- Promoção de momentos de troca com a família com o 

objetivo de acolher, escutar e orientar pedagogicamente, 

os pais ou os responsáveis legais no acompanhamento 

às crianças;

V- Contato por telefone, WhatsApp, vídeo chamadas, 

Facebook, Instagram ou outros meios digitais e envio de 

gravação de áudios e vídeos;

VI - Adaptações e intervenções nas atividades propostas, 

que contribuam para mediar e orientar o processo de 

aprendizagem das crianças com deficiência, 

considerando a necessidade e especificidades de cada 

uma delas;

VII- Ações pedagógicas para o alcance de todas as 

crianças, inclusive as que não tenham acesso às mídias 

digitais, intensificando a busca ativa.

Art. 19. A documentação pedagógica é a reunião de 

registros que permitem ao docente planejar, organizar e 

criar estratégias de aprendizagem, bem como, 

acompanhar os processos de desenvolvimento da 

criança/estudante, refletindo sobre seu fazer pedagógico 

e os resultados alcançados e constitui-se como elemento 

necessário para a organização do trabalho escolar. 

I- Os registros (escritos, fotográficos, fílmicos, gráficos 

etc.) são o retrato das experiências vividas na educação 

infantil, principalmente no período de atividades não 

presenciais e semipresenciais; 

II- Eles devem consolidar, comprovar e sistematizar as 

ações desempenhadas pela escola, suas vivências, 

atuações com as crianças e estreitamento de vínculos 

com a família e profissionais da escola, assim como 

mostram o processo de aprendizagem das crianças. 

CAPÍTULO V

DO ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 20. Para o Ensino Fundamental a elaboração das 

atividades pedagógicas remotas e semipresenciais, 

deve considerar a BNCC, o Documento Curricular 

Referencial da Bahia, o volume I do Referencial 

Curricular Municipal para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, as Trilhas Pedagógicas disponibilizadas 

no site da SEDUC, o Currículo Prioritário elaborado pelo 

Comitê Escolar, considerando os seguintes indicadores 

de acompanhamento: 

I- Promoção da autonomia e protagonismo do estudante 

no desenvolvimento das atividades; 

II- Articulação com as práticas sociais de leitura e escrita, 

considerando os diferentes gêneros textuais; 

III- Linguagem e proposição de atividades adequada ao 

ano de escolarização e perfil do grupo de estudantes;

IV -  Promoção da al fabet ização de forma 

contextualizada, tendo o texto como referência

V- Desenvolvimento das diferentes habilidades 

linguísticas: escuta, fala, leitura e escrita, enfatizando a 

criatividade e a imaginação do estudante;

VI- Exploração dos diferentes eixos da matemática: 

números/algébras, grandezas e medidas, geometria e 

probabilidade/estatística, considerando situações-

problema do cotidiano;

VII- Promoção do letramento científico e tecnológico, 

articulando conteúdos das áreas de Ciências Humanas e 

Ciência da natureza.

Art. 21. Para elaboração das atividades pedagógicas 

remotas e semipresenciais o Comitê Escolar deve 

considerar:

§ 1º. para os anos iniciais:
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I- Trilhas Pedagógicas no site da SEDUC;

II- Cadernos de atividades impressos do Educar pra 

Valer;

III- Livros didáticos;

IV- Livros paradidáticos;

V- Coletânea de atividades do programa Vamos 

Aprender;

VI- Módulos do Aprova Brasil para os estudantes do 5º 

ano.

§ 2º. para os anos finais:

I- Trilhas Pedagógicas no site da SEDUC;

II- Módulos do Aprova Brasil para os estudantes do 7º, 8º 

e 9º ano;

III- Livros didáticos;

IV- Livros paradidáticos;

V- Coletânea de atividades do programa Vamos 

Aprender.

Art. 22. O Comitê Escolar, na elaboração das atividades 

do ano em curso, deve considerar as aprendizagens 

prioritárias, buscando construir as habilidades com base 

nos objetos de conhecimento como continuum curricular.

Art. 23. A alfabetização, processo fundante nos anos 

iniciais, deve ser tomada como prioridade na oferta do 

ensino considerando:

I- No Ciclo de Aprendizagem I (1º ao 3º ano e Etapa I) as 

propostas pedagógicas ofertadas no ensino não 

presencial, devem estar voltadas para a aquisição das 

habilidades básicas de alfabetização, contextualizadas 

em práticas sociais de forma interdisciplinar que 

possibilitem a progressão das aprendizagens na 

retomada do ensino presencial.

II- No Ciclo de Aprendizagem II (4º e 5º anos e Etapa II) as 

propostas pedagógicas devem promover a autonomia 

dos estudantes com atividades que ampliem as 

capacidades de oralidade, de leitura e produção textual.

Art. 24. Na continuidade dos estudos nos anos finais do 

ensino fundamental, a oferta de ensino deve:

I- No Ciclo de Aprendizagem III (6º e 7º anos e Etapa III) 

as propostas pedagógicas devem ser capazes de 

desafiar os estudantes com temas contemporâneos, 

relacionados com os conteúdos eleitos pelos 

componentes curriculares, bem como consolidar a 

autonomia para a rotina das atividades.

II- No Ciclo de Aprendizagem IV (8º e 9º anos e Etapa IV) 

as propostas pedagógicas devem versar pelo 

desenvolvimento do sujeito pesquisador, crítico e 

autônomo nas práticas relacionadas aos projetos de 

vida. 

CAPÍTULO VI

DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA

Art. 25. A Educação de Jovens, Adultos e Idosos é uma 

modalidade da educação básica nas etapas do ensino 

fundamental e médio e usufrui de especificidade própria, 

com finalidades e funções específicas, e deve estar 

pautada em um modelo próprio, a fim de criar situações 

pedagógicas diferenciadas de modo a satisfazer as 

necessidades de aprendizagem dos jovens, adultos e 

idosos.

Art. 26. Para o cumprimento do ano letivo, são 

consideradas atividades escolares não-presenciais: 

I- As ofertadas de forma remota, que preveem a 

realização de atividades escolares em casa, com 

interação do professor e estudantes, ao mesmo tempo, 

através das ferramentas tecnológicas;

II- As ofertadas através de recursos tecnológicos 

disponibilizados aos estudantes, sem a necessidades da 

interação professor e estudante em tempo real;

III- As ofertadas através de materiais impressos 

disponibilizados pelos professores aos estudantes.

Art. 27. As atividades escolares híbridas são aquelas 

combinadas entre a oferta remota e a oferta presencial, 

permitindo que o aluno estude na escola, em casa ou em 

outros espaços de aprendizagem.

Parágrafo único: Para a oferta híbrida, o comitê escolar 

deverá reorganizar as turmas por eixo/ano de acordo 

com as determinações dos Protocolos Sanitário e 

Pedagógico.

Art. 28. As atividades remotas e semipresenciais devem 

envolver a manutenção do vínculo entre os estudantes e 

a unidade escolar e devem garantir rotinas pedagógicas 

que assegurem o direito de aprendizagem.

Art.29. Para a elaboração das atividades pedagógicas 

remotas e semipresenciais, deve-se considerar as 

Diretrizes da Educação de Jovens e Adultos, a Base 

Nacional Comum Curricular, os Indicadores de 

Acompanhamento da EJA, as Trilhas Pedagógicas 

disponibilizadas no site da SEDUC, os currículos 
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prioritários organizados pelo Comitê Escolar, as 

Propostas Pedagógicas das Unidades Escolares 

atualizadas para o ano letivo 2021 e os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

A r t . 3 0 .  E n t e n d e - s e  p o r  I n d i c a d o r e s  d e  

Acompanhamento da Educação de Jovens e Adultos:

I- Linguagem e proposição de atividades adequada ao 

universo dos jovens, adultos e idosos, à fase de 

escolarização e ao perfil do grupo de alunos;

II- Promoção da alfabetização e (multi)letramento de 

forma contextualizada, tendo texto e o contexto dos 

jovens, adultos e idosos como referências e 

protagonismo do estudante no desenvolvimento das 

atividades;

III- Articulação com as práticas sociais de leitura e escrita, 

considerando os diferentes gêneros textuais;

IV- Desenvolvimento das diferentes habilidades 

linguísticas: escuta, fala, leitura e escrita, enfatizando a 

criatividade e a imaginação dos jovens, adultos e idosos;

V- Exploração dos diferentes eixos da matemática: 

números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, 

probabilidade e estatística, considerando situações-

problema do cotidiano dos jovens, adultos e idosos;

VI- Promoção do letramento científico e tecnológico, 

articulando conteúdo das áreas de Ciências Humanas e 

Ciências da Natureza.

Art. 31. Os materiais impressos a serem utilizados nas 

atividades pedagógicas remotas e semipresenciais, 

deverão ser disponibilizados aos estudantes da EJA ou 

responsáveis legais, caso seja um estudante menor de 

idade ou aluno com deficiência, sob a orientação dos 

professores, de acordo com cronograma previamente 

elaborado pela unidade escolar, com data específica, 

evitando aglomerações e respeitando os decretos 

municipais e as orientações de distanciamento social.

Art. 32. O atendimento educacional aos estudantes com 

deficiências da Educação de Jovens e Adultos deve 

seguir as orientações da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional , as Diretrizes Nacionais para 

Educação Especial e as orientações da normativa da 

rede de Camaçari para Educação Especial garantindo 

um atendimento especializado aos estudantes com 

necessidades educacionais especiais, tanto nas escolas 

de oferta regular do ensino fundamental, como nas 

escolas especializadas, respeitando suas necessidades 

e oferecendo atenção individualizada ou adaptações 

curriculares necessárias para os mesmos.

I- A Educação Especial é uma modalidade de ensino que 

perpassa todos os níveis e modalidades da Educação 

Básica. Na modalidade da Educação de Jovens e 

Adultos, possibilita a ampliação de oportunidades de 

escolarização e efetiva participação social dos 

estudantes.

II- Deve fomentar o trabalho com eixos importantes para 

resgatar habilidades e potencialidades nos diferentes 

componentes curriculares como: Língua Portuguesa, 

Artes, Ciências, Matemática, Educação Física, 

Geografia e História, articulados com atividades de 

habilidades práticas aprofundando a consciência crítica 

dos estudantes e da realidade que o cerca.

Parágrafo único: A oferta da EJA para estudantes com 

deficiência deve ser feita com base no desenvolvimento 

de uma proposta curricular, observando as habilidades 

sociais e as práticas intelectuais dos mesmos e deve 

proporcionar aplicação de conteúdo de acordo com as 

suas necessidades e peculiaridades, desenvolvendo 

habilidades e competências que contribuam para sua 

autonomia no sentido de pensar, raciocinar, resolver 

problemas do cotidiano, promovendo sua cidadania, 

autonomia e inclusão social.

Art. 33. O Oferta da EJA na socioeducação respeita o 

que está previsto no art. 124, XI do Estatuto da Criança e 

do Adolescente – ECA, que versa sobre o direito de o 

adolescente privado de liberdade receber escolarização 

e profissionalização.

Art. 34. O atendimento aos estudantes que cumprem 

medida socioeducativa de internação deve ter como 

princípio a afirmação dos adolescentes como sujeito de 

direitos, assegurando-lhes a educação básica na 

perspectiva do desenvolvimento humano, conforme as 

peculiaridades do seu tempo e do espaço de privação de 

liberdade.

§ 1º. Deve ocorrer através da articulação entre os 

documentos orientadores da EJA do município, a Lei 

Nacional de Atendimento Socioeducativo-SINASE e o 

currículo prioritário organizado pelas unidades 

escolares, respeitando as peculiaridades dos 

adolescentes e jovens em situação de privação de 

liberdade, sua condição de pessoa em desenvolvimento 

e demais direitos.

§ 2º. A EJA na medida socioeducativa deve priorizar o 

protagonismo dos adolescentes e jovens em todos os 
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momentos do atendimento educacional, democratizando 

o saber, oportunizando a sua reinserção social, através 

do entendimento da educação como um processo que 

leva o ser humano ao crescimento e à realização 

pessoal, abrindo espaço para que o adolescente 

exponha sua criatividade e desenvolva suas habilidades 

e capacidades.

Art. 35. Para atender e garantir os direitos de 

aprendizagens, as unidades escolares entrarão em 

contato com os estudantes, ou seus responsáveis, que 

não possuem equipamentos e/ou acesso à internet, 

definindo cronograma ou agendando horário para 

realizar a entrega das orientações e atividades 

impressas para o período estabelecido.

Parágrafo único: As unidades escolares deverão criar 

meios de manter a comunicação eficiente com os 

estudantes e/ou responsáveis legais, seja por 

atendimentos individualizados pré-agendados ou 

reuniões pelas redes socia is,  mantendo o 

distanciamento social. Outra ação a considerar é a 

criação de grupos de WhatsApp, por turma da EJA, para 

facilitar a comunicação.

Art. 36. Os estudantes pertencentes aos grupos de risco 

deverão receber e enviar o material por meio de 

familiares. 

CAPÍTULO VII 

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Art. 37. A Educação Especial é uma modalidade de 

ensino destinado ao atendimento de pessoas com 

deficiência, nas Instituições de Ensino Regular, Escolas 

ou ambientes especializados. 

Art. 38. As atividades pedagógicas remotas e 

semipresenciais do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) será realizado da seguinte forma.

§ 1º. As salas de Recursos Multifuncionais seguirão as 

orientações da Unidade Escolar em que estão inseridas 

e, de acordo com o Planejamento Individual das 

crianças/estudantes que atendem no AEE, deverão:

I- Sugerir atividades e adaptações que se fizerem 

necessárias, mediante diálogo virtual com os 

professores das turmas onde as crianças/estudantes 

estão incluídas;

II- Subsidiar de forma virtual nas questões pedagógicas, 

quando necessário, os pais ou responsáveis legais das 

crianças/estudantes.

III - Os Técnicos de Acompanhamento Especializado 

(Centro de Referência à Inclusão Escolar - CRIE, Escolas 

Especializadas e Salas de Recursos Multifuncionais) 

deverão atuar junto aos Professores e Profissionais de 

Apoio (Cuidadores e Intérpretes educacionais) da 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA da turma 

onde o estudante está incluído, inteirando-se das 

atividades que estão sendo trabalhadas e realizar as 

mediações para as adaptações e as orientações 

pertinentes para o atendimento regular junto ao professor 

da sala comum. E as Famílias, reconhecendo suas 

realidades e fornecendo as orientações necessárias 

relacionadas às questões específicas do cotidiano do 

estudante atendido.

§ 2º. As Unidades Escolares deverão organizar as 

atividades pedagógicas remotas e semipresenciais com 

o auxílio do CRIE, das Escolas Especializadas e/ou das 

Salas de Recursos Multifuncionais, garantindo o 

processo de adaptação das atividades, de acordo com a 

Proposta Pedagógica da Unidade Escolar e o 

Planejamento Individual do AEE, contribuindo de acordo 

com suas especificidades com os profissionais das 

turmas onde as crianças/estudantes estão regularmente 

matriculados, respeitando as realidades do contexto 

onde estão inseridas.

§ 3º. Os profissionais Cuidadores Educacionais, 

Brailistas e Intérpretes de Libras deverão apoiar as 

atividades dos Comitês Escolares na articulação com os 

estudantes e suas famílias de modo a apoiar nas 

adaptações curriculares necessárias e possíveis, de 

acordo com as suas respectivas atribuições no processo 

de inclusão escolar. Para tanto, deve-se: 

I- Participar das ações extraordinárias da escola que 

estão diretamente relacionadas ao Projeto Mais e Melhor 

Educação: em casa;

II- Acompanhar as atividades remotas direcionadas aos 

estudantes por diversos meios digitais de comunicação; 

III- Registrar as atividades desenvolvidas no Google 

Drive por meio de fotos, capturas de telas, vídeos e 

relatórios de acompanhamento, bem como, o 

acompanhamento da agenda de at iv idades 

disponibilizadas pela unidade escolar;

IV- Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos 

para serem entregues aos estudantes e mediar ações de 

acompanhamento na execução das atividades durante o 

período de ensino remoto e semipresencial;

V- Participar das ações de formação continuada na 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
17 de Junho de 2021 - Ano XVIII

Nº 1689 - Pagina. 13 de 29



modalidade remota de acordo com a proposta ofertada 

pelo Projeto Mais e Melhor Educação: em casa.

Art. 39. O Atendimento Educacional Especial voltado 

para o Transtorno Global do Desenvolvimento, deverá:

I- Escutar, acolher e orientar aos pais ou responsáveis 

legais por meio de atividades online e outros recursos 

tecnológicos;

II- Mapear as necessidades referentes a comunicação, 

comportamento, alimentação e rotina diária e realizar as 

orientações necessárias;

III- Manter o vínculo com os pais ou responsáveis legais 

com orientações relacionadas às crianças/estudantes 

em suas respectivas realidades, por meio da ESCUTA 

que será realizada pela equipe de profissionais 

específicos do AEE, com horário pré-determinado, 

garantindo os registros e devidos encaminhamentos;

IV- Gravar vídeos com orientações individuais e 

sugestões relacionadas às demandas apontadas pelos 

pais ou responsáveis legais;

V- Mediar,  or ientar,  suger i r  e interv i r  nos 

encaminhamentos e adaptações necessárias, junto aos 

pais ou responsáveis legais, a partir das demandas 

enviadas pelas Unidades Escolares;

VI- Criar um grupo virtual dos Profissionais de Apoio, por 

programa de atendimento, com o objetivo de facilitar as 

mediações e intervenções necessárias a cada 

criança/estudante.

Art. 40. O Atendimento Especializado voltado para os 

estudantes com Surdez deverá:

I- Desenvolver práticas de trabalho que contribuam para 

o aprendizado das crianças/estudantes com Surdez, 

pautado em atividades de acordo com os Campos de 

Experiência da Educação Infantil e os objetos de 

conhecimento e objetivos de aprendizagem do Ensino 

Fundamental, em conformidade com o Planejamento 

Individual, considerando a necessidade de cada 

criança/estudante;

II- Estabelecer contato com Professores e Profissionais 

de Apoio da Educação Infantil e Ensino Fundamental da 

turma onde a criança/estudante está incluída, inteirando-

se das atividades que estão sendo trabalhadas e, por 

meio dos Professores Itinerantes do Centro, realizar as 

mediações para as adaptações necessárias;

III- Disponibilizar aos estudantes surdos o atendimento 

para Aquisição da Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

como primeira língua (L1), bem como, da Língua 

Portuguesa, na modalidade escrita, como segunda 

língua (L2);

IV- Ofertar aos estudantes surdos, usuários da Libras, o 

acompanhamento das aulas de forma remota e/ou 

semipresencial com o apoio do profissional Tradutor 

Intérprete de Libras;

VI- Solicitar aos professores da turma regular que enviem 

relatório para os professores do atendimento 

especializado, sempre que necessário, sublinhando as 

dificuldades encontradas para a realização das 

atividades encaminhadas pela Unidade Escolar, para 

que possam receber as devidas orientações dos 

profissionais do AEE;

VI- Disponibilizar aos pais ou responsáveis legais os 

horários de atendimento virtual, para auxiliá-los durante a 

realização das atividades pedagógicas, por meio de 

comunicação adequada a cada caso;

VII - Solicitar aos pais ou responsáveis legais que enviem 

para os professores do atendimento especializado, 

sempre que necessário, as dificuldades encontradas 

para a realização das atividades encaminhadas pela 

Unidade Escolar, para que possam receber as devidas 

orientações dos profissionais do AEE;

VIII- Enviar vídeos, sempre que necessário, de 

interpretações em Libras, das atividades encaminhadas 

pela Unidade Educacional, auxiliando na compreensão 

dos conteúdos aos estudantes surdos;

IX- Articular o trabalho com Profissionais de Apoio e 

Professores Regentes auxiliando no planejamento e na 

adaptação do material a ser repassado para o estudante 

surdo e com deficiência auditiva.

Art. 41. O Atendimento Educacional Especializado 

voltado para os estudantes com deficiência visual, baixa 

visão e cegueira deverá:

I- Realizar contato com os responsáveis legais das 

crianças/estudantes, pela forma de comunicação que o 

Centro dispõe, para mediar as atividades propostas 

pelas Unidades Escolares, sugerindo as adaptações e 

orientações que se fizerem necessárias de acordo com a 

necessidade de cada criança/estudante;

II- Mediar, orientar, sugerir aos profissionais da turma 

onde a criança/estudante está incluída, nos casos que há 

necessidade de ampliação de fonte para os estudantes 

com baixa visão e transcrição em Braille e do uso do 

oclusor (tampão), conforme orientação oftalmológica, 

por meio dos professores e itinerante do Centro;
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III- Organizar atividades pedagógicas, considerando o 

ano escolar e condição específica de cada 

criança/estudante, trabalhando concomitantemente 

questões referentes à estimulação/reeducação visual, 

conforme o Planejamento Individual, enviando aos pais 

ou responsáveis legais e orientando-os para a 

realização;

IV- Sugerir sites /jogos educativos e livros de literatura 

que trabalhem alguns conteúdos específicos da área 

visual, de forma lúdica, bem como objetos de 

aprendizagem das áreas do conhecimento, orientando 

os pais ou responsáveis legais quanto ao tempo 

necessário e adequado para realização das atividades, 

c o n s i d e r a n d o  a  q u e s t ã o  v i s u a l  d e  c a d a  

criança/estudante.

V- Oferecer suporte aos pais e responsáveis legais dos 

estudantes, com deficiência visual, para que sigam as 

recomendações de assistência médica especializada 

(oftalmológica); 

VI- Dar suporte aos estudantes com deficiência visual 

matriculados nas escolas da rede; 

VII- Orientar os pais e responsáveis legais dos 

estudantes, para que os mesmos possam realizar as 

atividades impressas, adaptadas em braile ou enviadas 

através de recursos tecnológicos.

Art. 42. O Atendimento Educacional Especializado 

voltado para os estudantes com deficiência Intelectual 

deverá:

I- Enviar sugestões de atividades significativas que 

contemplem as Funções Psicológicas Superiores, Áreas 

do Desenvolvimento e Conhecimento, de acordo com 

necessidades específicas da criança/estudante em 

conformidade com o Planejamento Individual, pelo meio 

da comunicação que o Centro dispõe com os pais ou 

responsáveis legais; 

II- Orientar os profissionais de apoio, professores 

regentes e equipe pedagógica das Unidades 

Educacionais por meio de comunicação virtual;

III- Orientar os pais ou responsáveis legais das 

crianças/estudantes que no momento não se beneficiam 

do processo de inclusão, devido à complexidade de sua 

deficiência, sugerindo a aplicação e acompanhamento 

das atividades direcionadas e individuais propostas, 

visando o trabalho das Funções Sensoriais, Rotinas e 

Atividades de Vida Diária;

III- Orientar os pais ou responsáveis legais das 

crianças/estudantes que, no momento, não são 

atendidos diretamente pela escola regular e pelos 

técnicos do AEE, devido à complexidade de sua 

deficiência, sugerindo a aplicação e acompanhamento 

das atividades direcionadas e individuais propostas, 

visando o trabalho das funções sensoriais, rotinas e 

atividades de vida diária; 

IV- Realizar de forma virtual, em horários previamente 

combinados com os responsáveis legais, atividades 

envolvendo exercícios de psicomotricidade, teatro por 

me io  de  d rama t i zações  e  im i t ações  com 

encaminhamentos diversificados, atividades diversas 

envolvendo artes visuais, música, dança e contação de 

histórias, orientações relacionadas às atividades de vida 

autônoma e social, de tecnologia assistiva e recursos 

acessíveis, bem como encaminhamentos diversificados.

CAPÍTULO VIII

DA AVALIAÇÃO E DO MONITORAMENTO 

Art. 43. A avaliação da aprendizagem se constitui numa 

ação permanente de processos ensino-aprendizagem, 

ao analisar e comparar os resultados obtidos com os 

objetivos propostos, deve retroalimentar as ações no 

sentido de eliminar obstáculos teóricos e metodológicos, 

restabelecendo o progresso do estudante em 

conformidade com o planejamento, sendo assim, avaliar 

é garantir o direito da aprendizagem, de não classificação 

ou limitação de tal direito, devendo ser um instrumento de 

reflexão qualificadora, que aponte possibilidades de 

intervenção e correção para o avanço do estudante, para 

a melhoria das propostas didáticas e direcionamento de 

políticas públicas. 

Parágrafo único: A avaliação deve cumprir a dimensão 

didático-pedagógica com foco no desenvolvimento das 

capacidades cognoscitivas e socioemocionais, a 

diagnóstica, buscando identificar progressos e 

dificuldades dos estudantes de forma constante, e a de 

controle, a que se refere aos meios, frequência e 

verificações dos resultados escolares, onde os aspectos 

qualitativos devem se sobrepor aos quantitativos. 

Conforme as suas especificidades, as avaliações ficam 

caracterizadas como internas ou externas.

Art. 44. Entende-se por avaliações internas as de 

demandas intrínsecas das unidades escolares, parte 

integrante da Proposta Curricular e do seu Projeto 

Político-Pedagógico e em alinhamento com esta 

Instrução Normativa, contínua no processo e ao final de 

cada unidade letiva garantindo ao estudante, de acordo 
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com o Regimento Interno da Unidade Escolar, o direito de 

segunda chamada, recuperação paralela e recuperação 

ao final do ano letivo para os estudantes que ainda não 

obtiveram a aprendizagem e rendimento desejado, 

conforme o planejamento/currículo prioritário, e a serviço 

dos(as) professores(as) para acompanhamento do 

desempenho e tomada de decisão sobre os processos 

de ensino e de aprendizagem dos estudantes, sejam nas 

estratégias do ensino remoto, do ensino híbrido ou 

presencial. Nesse sentido as avaliações internas 

identificam-se como:

I- Diagnóstica, que possibilita uma sondagem dos 

conhecimentos e construções dos educandos, além da 

retroalimentação das ações do professor/rede, na execução 

das aprendizagens ou políticas públicas.

II- Cumulativa, que possibilita ao professor mediador 

acompanhar, por meio de identificação de resultados 

parciais, o que os estudantes aprenderam no decorrer das 

aulas.

III- Somativa, que tem como propósito atribuir notas ou 

conceitos às aprendizagens no sentido de verificar a 

promoção/progresso ou não do estudante de um ano para o 

outro.

IV- Autoavaliação, que se direciona tanto para o professor 

quanto ao estudante, sobre uma identificação consciente do 

que se ensina ou do que se aprende, possibilitando preencher 

lacunas no percurso do processo de ensino-aprendizagem.

Art. 45. Por avaliação externa, entende-se como 

processos e procedimentos, organizados por órgãos 

locais, ou centrais da administração (estadual ou 

federal), visando ofertar elementos de base de dados 

para o desenvolvimento tanto da avaliação institucional 

como da avaliação do processo de ensino e de 

aprendizagem, que possibilita possíveis tomadas de 

decisões de políticas públicas, de planejamento e 

intervenções pedagó gicas focadas nas reais 

necessidades das escolas e dos estudantes, definição de 

materiais didáticos, formação de professores, 

identificação dos estágios de aprendizagem e 

distanciamento entre o que é ensinado e o que deveria 

ser construído, diagnosticar o desempenho dos(as) 

estudantes, subsidiando às unidades escolares no 

aperfeiçoamento de suas ações pedagógicas.

Art. 46. A avaliação na educação infantil é um processo 

contínuo que tem como princípios a observação, a 

mediação e o registro visando acompanhar o 

desenvolvimento dos percursos das aprendizagens das 

crianças, definidas nos Campos de Experiências de cada 

grupo, sem viés seletivo, promoção ou classificação, 

captada a partir das interações e brincadeiras seja no 

ambiente escolar ou familiar, para retroalimentar o 

planejamento buscando adaptações e intervenções 

pedagógicas adequadas aos bebês, crianças bem 

pequenas e crianças pequenas, em conformidade com 

esta Instrução Normativa, para atender as necessidades 

e especificidades de cada criança, com base em critérios 

necessários ao acompanhamento do trabalho 

pedagógico e do desenvolvimento da criança, a seguir: 

I- Garantia de acesso, participação e aprendizagem a todas 

as crianças;

II- Observação e registros da participação e das interações 

cotidianas das crianças com suas famílias;

III- Escuta qualificada das crianças e suas respectivas 

famílias;

IV- Organização e qualificação das orientações às famílias, 

bem como, dos espaços, materiais e tempos de atuação com 

elas;

V- Registros por meio de fotografias, gravação de fala, 

desenhos, brinquedos confeccionados, gravações de áudios 

e vídeos, captura de tela do envio de mensagens nas redes 

sociais; 

VI- Registros pessoais com anotações e observações dos 

docentes;

VII- Registro e sistematização das devolutivas e depoimentos 

das famílias e das orientações pedagógicas propostas: 

desafios e possibilidades na realização das atividades pela 

criança;

VIII- Discussões com a equipe pedagógica da escola para 

alinhamento e reflexões;

IX- Organização do portfólio individual da criança com o 

registro de seu percurso de aprendizagem;

X - Registro da frequência das atividades não presenciais e 

híbridas (vínculo da criança por meio da realização das 

atividades mediadas pela família ou responsável).

Art. 47. A avaliação do Ensino Fundamental nos Anos 

Iniciais, deve ocorrer de modo processual e contínuo, 

conforme essa instrução normativa e nas condições a 

seguir:

I- O acesso dos estudantes aos materiais produzidos e 

disponibilizados pela SEDUC e pelas escolas, pelo 

acesso direto ao site, pelas redes sociais e ou impressos 

pelas escolas e entregues às famílias;
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II- A realização das atividades propostas com retornos 

para as escolas, através dos próprios materiais 

impressos, mas também de vídeos e fotografias 

produzidos pelas famílias e os próprios estudantes e na 

participação das atividades pedagógicas remotas nos 

ambientes de aprendizagens;

III- O registro, por parte das escolas, das atividades 

encaminhadas, considerando os objetivos de ensino e 

aprendizagem, bem como os temas e conteúdos 

trabalhados.

Art. 48. A avaliação da aprendizagem nos anos finais 

deve ser concebida como um meio de verificação dos 

resultados obtidos pelos estudantes durante o processo 

de ensino-aprendizagem em conformidade com esta 

instrução normativa, cabendo às unidades escolares 

adequar o seu calendário de avaliações para o 

cumprimento dessas instruções, considerando:

I- Condições de acesso à comunicação e aos materiais 

didáticos disponibilizados pela SEDUC e pela unidade 

escolar;

II- Os registros de entrega e devolutiva das atividades 

escolares disponibilizadas aos estudantes, seja no 

ensino remoto, semipresencial ou presencial;

III- Observações e registros descritivos por parte dos 

professores, frequência e participação nas atividades 

pedagógicas.

Art. 49. A avaliação de aprendizagem na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos – EJA, deve estar 

sistematizada numa dinâmica dialética de diagnóstico e 

formativa retro alimentadora das ações do professor em 

consonância com esta Instrução Normativa. Como a 

educação desta modalidade deve estar firmada em três 

aspectos fundantes do segmento, que é a função 

reparadora pautada no direito fundamental, que 

possibilita o acesso aos conhecimentos científicos e do 

direito de todos os brasileiros adultos, jovens e idosos 

excluídos dos processos de escolarização; equalizadora 

no sentido da promoção de oportunidade por meio da 

escolarização formal, garantir o acesso ao mundo 

letrado, alfabetizando e possibilitando a continuidade dos 

estudos em todos os níveis da Educação Básica e 

qualificadora quanto ao direito à atualização de 

conhecimentos não somente escolares, mas também 

relacionados às novas tecnologias voltadas à vida diária 

e ao mundo do trabalho, portanto a avaliação da 

aprendizagem deve qualificar e apontar direcionamentos 

de práticas pedagógicas que garanta a eficácia da 

Educação na EJA com base nesses pilares.

Art. 50. A avaliação na Educação de Jovens a Adultos se 

configura como uma etapa significativa da prática do 

professor e dos estudantes, pois possibilita acompanhar 

todo o processo de ensino e aprendizagem, bem como 

repensar as práticas pedagógicas e redirecionar o 

trabalho docente.

Art. 51. Para avaliar o estudante da EJA o professor deve 

utilizar estratégias e técnicas diversificadas, utilizando 

múltiplas possibilidades nesse processo, como registro, 

parecer descritivo, avaliação escrita, debates, atividades 

em grupo, atividades individual, atividades práticas, 

seminários e sobretudo as experiências de vida dos 

estudantes e deve considerar:

I- O acesso e participação dos estudantes aos materiais 

produzidos e disponibilizados pela SEDUC e pelas 

unidades escolares, pelo acesso direto ao site, pelas 

redes sociais e ou impressos pelas escolas e entregues 

aos estudantes;

II- A realização das atividades com devolutivas para 

as escolas, através dos materiais impressos, de vídeos e 

fotografias produzidos pelas famílias e pelos próprios 

estudantes.

Art. 52. Avaliação para a Educação Especial deverá ser 

realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, 

levando em conta aspectos biopsicossociais e em 

consonância com esta instrução normativa, tendo como 

base:

I- Os impedimentos nas funções e nas estruturas do 

corpo;

II- Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III- A limitação no desempenho de atividades;

IV- A restrição de participação. 

Art. 53. O monitoramento deve ser visto como uma etapa 

do processo avaliativo, pois a avaliação não deve ser 

entendida como escala conceitual, numérico ou 

percentual, ou o monitoramento como ação estática de 

registros, mas criticamente como ações considerando 

suas diversas dimensões, segmentos e modalidades, 

para os quais a avaliação assume uma função ampliada, 

incluindo a concepção de monitoramento da 

aprendizagem, enquanto o monitoramento qualifica as 

ações e atividades dos estudantes, contextualizando, 

somatizando e amplif icando a qualidade os 

procedimentos de avaliação da aprendizagem em 

diferentes contextos, sejam: remoto, semipresencial ou 
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presencial, compreendido e sistematizado através das 

seguintes ações:

I- Verificação e registro em formulário próprio da turma 

p o r  d i s c i p l i n a ,  c o n f o r m e  o r i e n t a ç õ e s  d a  

Dipe/coordenações de segmentos/modalidades;

II- Verificações e registros individualizados e/ou coletivas 

com os professores e coordenadores pedagógicos 

conforme instruções da Dipe/coordenações de 

segmentos/modalidades;

III- Registros com base em informações recebidas 

durante o atendimento presencial na entrega do vale, 

encontros, busca ativa, estratégias de ensino e de 

aprendizagem realizados por cada unidade escolar;

I V - R e g i s t r o s  q u a n d o  n e c e s s á r i o  d e  

adaptações/adequações curriculares pertinentes às 

áreas do conhecimento via Currículo Prioritário;

V- Registros de frequência e acompanhamento de 

entrega e devolutiva de todas as atividades por parte de 

cada Unidade de Ensino, de cada Comitê Escolar e 

professores das respectivas disciplinas;

VI- Monitoramento de todo o processo junto às unidades 

de ensino pela Dipe/coordenações de segmentos ou 

modalidades durante o ano letivo;

VII- Monitoramento de todos os registros no repositório, 

por parte das unidades de ensino, das ações do processo 

de ensino e aprendizagem em situação remota, 

semipresencial ou presencial, pela Dipe/coordenação de 

segmento ou modalidade do ano letivo em curso;

VIII- Os professores deverão emitir um parecer descritivo 

ao término de cada Unidade Didática para cada 

estudante, considerando avanços no processo de 

aquisição de conhecimentos escolares (construção de 

competências cognitivas, sociais e afetivas), 

“amadurecimento” intelectual e social, assim como 

dificuldades e retrocessos decorrentes de fatores 

diversos ao longo do processo formativo. 

Art. 54. Da aprovação do estudante, caso ele não tenha 

atingido as competências mínimas/ saberes mínimos 

esperados para aprovação, após a realização de todas 

as unidades letivas em linha esta instrução normativa e 

adequações curriculares possíveis de serem realizadas 

pelos professores, considerando suas potencialidades, 

capacidades e temporalidade, o mesmo poderá ser 

reprovado e repetir o(s) componente(s) curricular(es), 

anexando todas as ações adotadas e pareceres 

técnicos, pelos quais a comprovação do não sucesso. 

Por outro lado, a aprovação deve ocorrer numa 

concepção de progressão continuada/ciclos, de 

classificação ou reclassificação do estudante, 

extrapolando a ideia de aprovação automática, 

aprovação ou reprovação baseada na centralidade da 

nota como fator exclusivamente determinante, mas no 

sentido de deslocamento da avaliação para os processos 

educativos e monitoramento dos registros, de valores e 

princípios éticos, da participação e frequência e da 

qualidade dos resultados. Neste sentido entende-se que 

o sistema educacional deve promover meios para que os 

estudantes alcancem conceitos adequados sobre os 

componentes/ organizadores curriculares, que estejam 

em construção, e/ou construídos, sinalizando desta 

forma a aprovação do estudante.

Art. 55. Os Conselhos de Classe e  Análise de Processos

devem acontecer normalmente, ao final de cada unidade 

letiva, com o objetivo de possibilitar ao comitê escolar 

acompanhar, analisar e avaliar o desempenho das 

crianças/estudantes, as aprendizagens ocorridas, as 

metodologias de ensino e as práticas pedagógicas da 

unidade escolar.

Art. 56. O Conselho de lasse e Análise de Processos C

deve ser um momento de reflexão e de diálogo que trará 

propostas de intervenção no trabalho pedagógico da 

unidade escolar.

Art. 57. Dentre as várias atribuições do onselho de C

Classe, está a reflexão sobre a necessidade de 

desenvolver a recuperação processual e contínua das 

aprendizagens dos estudantes durante o ano letivo.

Art. 58. No conselho de classe o comitê escolar deve 

analisar os avanços dos estudantes, as intervenções 

pedagógicas futuras, as necessidades individuais dos 

estudantes bem como as estratégias pedagógicas 

adotadas.

Art. 59. A Reclassificação/Classificação é um 

procedimento realizado através de uma avaliação que 

permite colocar o estudante no eixo/ano mais apropriado 

ao seu desenvolvimento e experiência, de acordo com 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

9394/96) e Resolução do CME Nº 03/2011- Diário Oficial 

de Nº 416 de 18 a 24 de junho de 2011.

Art. 60. A reclassificação destina-se ao estudante com 

matrícula e frequência na unidade escolar, que avaliará o 

seu grau de conhecimento e experiência, levando em 

consideração o currículo escolar, a fim de encaminhá-lo 

ao eixo/ano de estudo compatível com sua experiência e 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
17 de Junho de 2021 - Ano XVIII
Nº 1689 - Pagina. 18 de 29



desempenho, independentemente do que registre o seu 

histórico escolar.

Art. 61. É vedada a reclassificação para eixo/ano inferior 

à anteriormente cursada.

Art. 62. O estudante da EJA que não possuir 

documentação comprobatória do seu histórico escolar e 

não houver como comprovar sua escolaridade e/ou 

sendo impossível a recuperação dos seus registros de 

escolaridade anterior, poderá ser classificado mediante 

avaliação diagnóstica, documentada, considerando 

conteúdo das áreas que compõem a Base Nacional 

Comum Curricular –BNCC.

Art. 63. A Classificação é o procedimento que a unidade 

escolar, adota através da realização de uma avaliação 

dos conteúdos da Base Comum Nacional para posicionar 

o estudante no Eixo/Ano de estudos compatível com a 

experiência e desempenho adquiridos por meios formais 

e informais tomando por base sua experiência e seu grau 

de desenvolvimento pessoal. 

Art. 64. Para a realização da avaliação de 

reclassificação/classificação, o gestor deverá comunicar 

à Diretoria Pedagógica através de ofício, os estudantes 

que serão submetidos ao referido processo.

Art. 65. Conforme previsto no art. 12 da LDB 9394/96, os 

estabelecimentos de ensino terão a incumbência de 

assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 

estabelecidas para o ano letivo vigente, bem como o 

controle da frequência dos estudantes.

Art. 66. A frequência dos estudantes é uma ação diária 

realizada pelos professores que impacta diretamente na 

aprovação dos estudantes para o eixo/ano seguinte e 

que se configura como um grande desafio em tempos de 

pandemia e atividades remotas.

Art. 67. Para acompanhamento da frequência dos 

estudantes no ensino remoto, o comitê escolar deverá 

considerar os momentos de aulas síncronas e 

assíncronas.

Art. 68. A frequência deve ser realizada em formulário 

específico considerando o alcance e acesso dos alunos 

às atividades pedagógicas remotas.

Art. 69. A frequência deve ser realizada considerando as 

múltiplas metodologias de desenvolvimento das 

atividades educativas ofertadas:

I- Chamada realizada oralmente ou com registro no chat 

nas aulas síncronas;

II- Registro de participação diária escrita nos grupos de 

WhatsApp na interação professor/estudantes;

III- Registro através do google formulário enviado para os 

estudantes;

IV- Registro através do acesso das atividades 

disponibilizadas aos estudantes e/ou responsável legal 

e da devolutiva por carga horária de atividade.

CAPÍTULO X

DOS REGISTROS DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

REMOTAS E SEMIPRESENCIAIS 

Art.  As atividades pedagógicas remotas 71. e 

semipresenciais deverão estar submetidas ao controle 

de participação da criança/estudante e supervisionada 

pelo comitê escolar: 

§ 1º. Para garantir e validar a carga horária proposta, os 

registros, realizados pelo comitê escolar, deverão ser 

feitos com o máximo de transparência e fidelidade, 

considerando o trabalho proposto, em:

I- Livros didáticos;

II- Cadernos;

III- Portfólio das atividades enviadas;

IV- Registros gráficos, fílmicos, fotográficos, escritos, de 

áudio etc;

V- Relato dos pais ou responsáveis legais;

VI- Caderno de anotações.

§ 2º. As atividades pedagógicas remotas e 

semipresenciais integrarão o processo de avaliação 

contínua e processual da criança/estudante.

§ 3º. As atividades pedagógicas remotas e 

semipresenciais, na relação com os objetivos de 

aprendizagens, com a carga horária, a faixa etária e o 

conhecimento prévio, deverão ser diversificadas, 

respeitando as temporalidades e condições concretas 

para sua realização por parte das crianças/estudantes 

com o apoio dos seus pais ou responsáveis legais.

§ 4º. A Secretaria Municipal de Educação, respeitando a 

autonomia do professor e as especificidades dos 

Projetos Políticos Pedagógicos das Unidades escolares, 

disponibilizará no site oficial da SEDUC, Trilhas 

Pedagógicas para todas as etapas, em cada ano de 

escolarização, e estas devem subsidiar as Atividades 

Pedagógicas Remotas e Semipresenciais, sendo 

complementadas pelo Comitê Escolar, por outras 

atividades, incluindo informações e orientações para 
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facilitar o entendimento e a mediação dos pais ou 

responsáveis legais na realização das atividades 

propostas.

Art. 2. Para fins de preenchimento no Formulário de 7

registros de aulas/atividade para o Ensino Fundamental, 

deverão ser consideradas as seguintes indicações:

I- Do dia , no campo frequência 23/06 a 07/07/2021

deverão ser registradas as datas e no campo conteúdo 

registar o seguinte texto: “Recesso junino, conforme 

Artigo 3°, § 1º do Decreto municipal nº 7311/2020 ”;

II- A partir do dia  de , até quando durar a 12  abril

suspensão das aulas presenciais, no campo frequência 

deverão ser registradas as datas e deixar em branco a 

frequência, para posterior conferência com a entrega das 

atividades pelos estudantes; no campo conteúdo 

registrar os objetos do conhecimento referentes as 

atividades remotas; no campo Observação registrar: 

Parecer n° 003/2020 do CME/Camaçari;

I - Após o retorno às aulas presenciais, as atividades II

pedagógicas remotas poderão continuar sendo 

desenvolvidas, conforme determinações do Conselho 

Municipal de Educação;

IV- Para educação Infantil, serão produzidos relatórios, 

considerando os bebês, as crianças bem pequenas e 

pequenas para fazer referência aos direitos de 

aprendizagem e campos de experiência.

Art. 3. Compete ao Comitê escolar/professor o 7

preenchimento do formulário de acompanhamento das 

atividades pedagógicas remotas para que seja realizado 

o monitoramento periódico da entrega das atividades e 

atendimento de todas as crianças/estudantes.

Parágrafo único: O formulário a que se refere o caput 

deste artigo, poderá ser utilizado como base para a 

validação das atividades efetivamente realizadas, assim 

como para auxílio na atualização posterior do Diário de 

Classe.

Art. 4. Quanto ao armazenamento das atividades 7

digitais produzidas pelos professores, este poderá 

ocorrer diretamente no Repositório da Unidade Escolar, 

no site da SEDUC.

Parágrafo único: Para o armazenamento das atividades 

digitais, o servidor deverá utilizar a conta de e-mail 

institucional. 

CAPÍTULO XI 

DO CUMPRIMENTO DE DIAS LETIVOS 

Art. . A carga horária a ser contabilizada das atividades 75

pedagógicas remotas e deve considerar  semipresenciais 

o percentual estabelecido no Calendário Letivo aprovado 

pelo CME – Camaçari, conforme Parecer 013/2021. 

Parágrafo único: As atividades pedagógicas remotas 

desenvolvidas pelas Unidades Escolares até quando 

durar a suspensão das atividades presenciais deverão 

ser validadas pelo Comitê escolar e registradas no 

formulário de relatório de aulas/atividades e após o 

retorno das atividades, se estiver em consonância ao 

disposto nesta Instrução Normativa. 

Art. 76. As escolas de Educação Infantil deverão cumprir 

a carga horária total de 800h horas distribuídas em 03 

(três) unidades letivas, observando que, segundo a Lei nº 

12.796, de 4 de abril de 2013, que altera a LDB nº 

9394/96 no Art. 31 , o percentual de frequência mínima 

para esta etapa é de 60% (sessenta por cento) do total de 

horas.

Parágrafo único: As Unidades escolares serão 

acompanhadas e monitoradas pelo Comitê de Curadoria 

de Conteúdos e At ividades, inst i tuído pela 

Portaria/SEDUC nº 14/2020, com orientações 

bimestrais, aos profissionais da educação acerca do 

trabalho a ser realizado com as crianças e suas 

respectivas famílias em tempo de distanciamento social. 

CAPÍTULO XII 

DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM CONTEXTO DE 

TRABALHO 

Art. . O processo de formação continuada dos 77

educadores/as tem como âncora o Projeto Mais e 

Melhor Educação: em casa. Nesse contexto, destaca-

se o princípio de tecer juntos, uma formação que 

considera os tempos/espaços de aprender e ensinar dos 

diferentes atores educacionais, e que guarda a premissa 

dos saberes e não saberes dos estudantes da rede como 

indutores dos currículos da formação. 

Art. . As vivências da formação mediatizada por 78

tecnologias não são novas, para nossa rede. Nesse 

momento, de isolamento social, iremos ampliar essa 

estratégia, inclusive apoiando os/as profissionais para o 

bom uso das tecnologias digitais e se dará da seguinte 

forma: 
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§ 1º. Fase 1: Caracterizada como iniciação e 

diagnóstico essa fase tem por objetivo a análise dos 

Planos de Formações da equipe técnica da Diretoria 

pedagógica – DIPE – da SEDUC para o ano de 202 , 1

visando as diferentes propostas para as etapas e 

modalidades de ensino ofertadas pela rede municipal de 

ensino. Por isso, visa: 

I- Reuniões on-line da equipe técnica para 

replanejamento das formações durante o período de 

isolamento social, com foco em reconfiguração dos 

tempos/espaços de formação e alinhamento das 

agendas de formação dos professores, gestores e 

coordenadores, já previstas na modal idade 

semipresencial para o ano de 202 ;1

II- Definição de calendário de formações para a rede 

municipal em diálogo com as Instituições parceiras.

§ 2º. Fase 2: Caracteriza-se pela oferta da formação e 

tem por objetivo envolver o maior número de 

educadores/as, de acordo com as suas etapas e 

modalidades de atuação e estabelecendo diálogo com a 

fase seguinte que corresponde ao retorno das atividades 

presenciais. Assim, serão ofertadas:

I- Formação em plataforma on-line para professores, 

gestores escolares e coordenadores pedagógicos do 

que atuam junto aos estudantes do 1º ao 5º ano, através 

da parceria com o Programa Educar pra Valer, tendo 

como conteúdo formativo central: alfabetização, leitura e 

escrita e matemática;

II- Formação em plataforma on-line para professores, 

gestores escolares e coordenadores pedagógicos do 

que atuam junto aos estudantes do 5º º, 8º 9º ano, , 7 e 

através da parceria com o Programa Aprova Brasil, tendo 

como conteúdo formativo central: conhecimentos 

didáticos e de Língua portuguesa e atemática;M

III- Formação em plataforma on-line para gestores 

escolares e coordenadores pedagógicos que atuam 

junto aos estudantes de todas as etapas e modalidades 

de ensino, através da parceria com o Programa 

Votorantim pela Educação, tendo como conteúdo 

formativo central: educação, tecnologia, atividades 

remotas e seus desafios;

IV- Formação em plataforma on-line para professores, 

gestores escolares e coordenadores pedagógicos de 

todas as etapas e modalidades de ensino, através da 

Diretoria Pedagógica.

§ 3º. Fase 3. Caracterizada pelo retorno das atividades 

presenciais, tem por objetivo a manutenção e ampliação 

dos tempos/espaços formativos, em contextos de 

trabalhos, bem como a manutenção das plataformas on-

line de formação dos profissionais. Visa:

I- A manutenção da formação on-line e a retomada de 

encontros presenciais;

II- A realização de encontros on-line e presenciais para a 

partilha de saberes da experiência;

III- A ampliação das temáticas e dos espaços-tempos de 

formação;

IV- O diálogo com os mapeamentos e relatórios das 

aprendizagens dos estudantes, previstos no EIXO 1, 

para retroalimentar as decisões curriculares da Rede 

Municipal de Ensino;

V- A manutenção e ampliação das parcerias institucionais 

para fortalecimento da formação em rede;

VI- O incentivo para a escrita e publicação das narrativas 

curriculares produzidas nos diferentes cenários de 

atuação durante o ano letivo de 2020, considerando o 

isolamento social, causado pelo COVID -19.

§ 4º. Todas as etapas de formação terão estreita relação 

com a atuação dos educadores. Trata-se de um processo 

de reflexão-ação-reflexão dos saberes da nossa rede no 

tempo/momento que estamos vivendo. 

CAPÍTULO XIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. . Serão disponibilizados, periodicamente, para os 79

profissionais textos, artigos, vídeos, reflexões e 

orientações com o objetivo de qualificar as ações 

desenvolvidas para garantir a qualidade e continuidade 

dos atendimentos às crianças/ estudantes.

Art. 80. A DPE expedirá Orientadores Pedagógicos para 

todas as etapas e modalidades da educação, ofertadas 

na Rede Municipal de Ensino de Camaçari, com base 

nesta Instrução Normativa, visando apoiar os Comitês 

escolares. 

Art. . Os casos omissos serão resolvidos pela 81

Secretaria Municipal de Educação.

Art. . Esta instrução entra em vigor na data de sua 82

publicação.

Camaçari, BA, 14 de  de 2021. junho

NEURILENE MARTINS RIBEIRO              

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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PORTARIA N° 106/2021                                
DE 16 DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre a aprovação do desmembramento 

de duas áreas de uma porção maior de 

423.287,42m², situada na Rua Tenente Fernando 

Tuy, Bairro Ponto Certo, neste Município de 

Camaçari-Bahia, na forma que indica:

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 

Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 

atribuídas pelos Decretos nº 04, de 04 de janeiro de 2021.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de 02(duas) áreas 

de uma porção maior de terra de 423.287,42m², situada 

na Rua Tenente Fernando Tuy, Bairro Ponto Certo, neste 

Município de Camaçari-Bahia, sendo Lote A (área do 

Batalhão Dom Pedro I) com área total de 38.211,82 m² e 

Lote B (área da Diocese) com área total de 879,78 m². 

Parágrafo único: A área ora desmembrada é de 

propriedade do Município de Camaçari, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ: 14.109.763/000180, 

conforme o registro no Cartório do 1º Ofício de Imóveis e 

Hipotecas da Comarca de Camaçari – Bahia, sob a 

matrícula de nº 2190. 

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita: 

ÁREA ORIGINAL 

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 

deste perímetro no vértice V01, definido pelas 

coordenadas E: 574.459,88 m e N: 8.595.317,45 m com 

azimute 202°58'17,42'' e distância de 174,60 m até o 

vértice V02, definido pelas coordenadas E: 574.391,74 m 

e N: 8.595.156,70 m com azimute 199°34'32,10'' e 

distância de 95,14 m até o vértice V03, definido pelas 

coordenadas E: 574.359,86 m e N: 8.595.067,06 m com 

azimute 152°31'01,53'' e distância de 120,29 m até o 

vértice V04, definido pelas coordenadas E: 574.415,37 m 

e N: 8.594.960,35 m com azimute 149°11'29,25'' e 

distância de 99,87 m até o vértice V05, definido pelas 

coordenadas E: 574.466,52 m e N: 8.594.874,57 m com 

azimute 206°04'53,99'' e distância de 23,90 m até o 

vértice V06, definido pelas coordenadas E: 574.456,02 m 

e N: 8.594.853,11 m com azimute 202° 55'04,70'' e 

distância de 8,71 m até o vértice V07, definido pelas 

coordenadas E: 574.452,63 m e N: 8.594.845,09 m com 

azimute 197°31'05,57'' e distância de 8,56 m até o vértice 

V08, definido pelas coordenadas E: 574.450,05 m e N: 

8.594.836,92 m com azimute 182°52'13,97'' e distância 

de 188,00 m até o vértice V09, definido pelas 

coordenadas E: 574.440,63 m e N: 8.594.649,16 m com 

azimute 182°33'00,73'' e distância de 177,82 m até o 

vértice V10, definido pelas coordenadas E: 574.432,72 m 

e N: 8.594.471,51 m com azimute 154°14'10,68'' e 

distância de 192,82 m até o vértice V11, definido pelas 

coordenadas E: 574.516,53 m e N: 8.594.297,86 m com 

azimute 157°51'21,18'' e distância de 319,15 m até o 

vértice V12, definido pelas coordenadas E: 574.636,83 m 

e N: 8.594.002,25 m com azimute 243°48'25,62'' e 

distância de 40,62 m até o vértice V13, definido pelas 

coordenadas E: 574.600,38 m e N: 8.593.984,32 m com 

azimute 244°04'57,49'' e distância de 9,49 m até o vértice 

V14, definido pelas coordenadas E: 574.591,84 m e N: 

8.593.980,17 m com azimute 248°14'35,77'' e distância 

de 378,64 m até o vértice V15, definido pelas 

coordenadas E: 574.240,17 m e N: 8.593.839,82 m com 

azimute 248°18'10,04'' e distância de 8,17 m até o vértice 

V16, definido pelas coordenadas E: 574.232,58 m e N: 

8.593.836,80 m com azimute 285°51'40,14'' e distância 

de 87,81 m até o vértice V17, definido pelas coordenadas 

E: 574.148,11 m e N: 8.593.860,80 m com azimute 

321°30'55,47'' e distância de 41.88 m até o vértice V18, 

definido pelas coordenadas E: 574.122,05 m e N: 

8.593.893,58 m com azimute 3°26'05,27'' e distância de 

215,65 m até o vértice V19, definido pelas coordenadas 

E: 574.134,97 m e N: 8.594.108,84 m com azimute 

3°22'31,67'' e distância de 11,21 m até o vértice V20, 

definido pelas coordenadas E: 574.135,63 m e N: 

8.594.120,03 m com azimute 3°15'49,48'' e distância de 

145,44 m até o vértice V21, definido pelas coordenadas 

E: 574.143,91 m e N: 8.594.265,23 m com azimute 

3°19'31,37'' e distância de 253,08 m até o vértice V22, 

definido pelas coordenadas E: 574.158,59 m e N: 

8.594.517,88 m com azimute 3°17'50,28'' e distância de 

250,53 m até o vértice V23, definido pelas coordenadas 

E: 574.173,00 m e N: 8.594.768,00 m com azimute 

3°18'01,76'' e distância de 95,88 m até o vértice V24, 

definido pelas coordenadas E: 574.178,52 m e N: 

8.594.863,72 m com azimute 3°17'58,34'' e distância de 

47,26 m até o vértice V25, definido pelas coordenadas E: 

574.181,24 m e N: 8.594.910,90 m com azimute 

3°18'09,14'' e distância de 48,95 m até o vértice V26, 

definido pelas coordenadas E: 574.184,06 m e N: 

8.594.959,77 m com azimute 3°16'03,99'' e distância de 

18,07 m até o vértice V27, definido pelas coordenadas E: 

574.185,09 m e N: 8.594.977,81 m com azimute 
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3°18'15,26'' e distância de 32,44 m até o vértice V28, 

definido pelas coordenadas E: 574.186,96 m e N: 

8.595.010,20 m com azimute 1°24'13,99'' e distância de 

39,59 m até o vértice V29, definido pelas coordenadas E: 

574.187,93 m e N: 8.595.049,78 m com azimute 0° 

48'04,63'' e distância de 7,15 m até o vértice V30, definido 

pelas coordenadas E: 574.188,03 m e N: 8.595.056,93 m 

com azimute 21°14'48,57'' e distância de 8,06 m até o 

vértice V31, definido pelas coordenadas E: 574.190,95 m 

e N: 8.595.064,44 m com azimute 6°21'15,55'' e distância 

de 31,35 m até o vértice V32, definido pelas coordenadas 

E: 574.194,42 m e N: 8.595.095,60 m com azimute 

4°08'27,19'' e distância de 15,51 m até o vértice V33, 

definido pelas coordenadas E: 574.195,54 m e N: 

8.595.111,07 m com azimute 3°27'52,75'' e distância de 

33,92 m até o vértice V34, definido pelas coordenadas E: 

574.197,59 m e N: 8.595.144,93 m com azimute 53° 

53'11,51'' e distância de 161,95 m até o vértice V35, 

definido pelas coordenadas E: 574.328,42 m e N: 

8.595.240,38 m com azimute 56°26'23,78'' e distância de 

8,56 m até o vértice V36, definido pelas coordenadas E: 

574.335,55 m e N: 8.595.245,11 m com azimute 

52°15'27,27'' e distância de 16,68 m até o vértice V37, 

definido pelas coordenadas E: 574.348,74 m e N: 

8.595.255,32 m com azimute 45°02'35,44'' e distância de 

56,30 m até o vértice V38, definido pelas coordenadas E: 

574.388,58 m e N: 8.595.295,10 m com azimute 

74°44'48,91'' e distância de 24,67 m até o vértice V39, 

definido pelas coordenadas E: 574.412,38 m e N: 

8.595.301,59 m com azimute 78°09'00,07'' e distância de 

2,29 m até o vértice V40, definido pelas coordenadas E: 

574.414,62 m e N: 8.595.302,06 m com azimute 

71°13'12,54'' e distância de 47,81 m até o vértice V01, 

encerrando este perímetro, totalizando uma área de 

423.287,42 m² e Perímetro de 3.547,46 m. 

Todas as coordenadas aqui descritas estão 

georreferenciadas e encontram-se referenciadas ao 

Meridiano Central 39° WGr, tendo como o Datum o 

SIRGAS2000. 

Art. 3° - As áreas resultantes do desmembramento 

ficarão assim descritas e caracterizadas: 

LOTE A (área do Batalhão Dom Pedro I)

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se no vértice 

denominado “PONTO 1”, início descritivo da área em 

questão, de coordenadas UTM (N=8594766,3156 

E=574169,4635), daí, com azimute de 92°39'32" a uma 

distância de 123,16m (cento e vinte e três metros e 

dezesseis centímetros), encontramos o “PONTO 2”, de 

coordenadas UTM (N=8594760,6019 E=574292,4929), 

daí, virando-se a direita, com azimute verdadeiro de 

179°18'02" a uma distância de 4,22m (quatro metros e 

vinte e dois centímetros), encontramos o “PONTO 3”, de 

coordenadas UTM (N=8594756,384 E=574292,5444), 

daí, virando-se a esquerda, com azimute verdadeiro de 

92°14'20" a uma distância de 43,06m (quarenta e três 

metros e seis centímetros), encontramos o “PONTO 4”, 

de coordenadas U T M ( N = 8594754,7019 

E=574335,567), daí, virando-se a direita, com azimute 

verdadeiro de 183°04'39" a uma distância de 62,27m 

(sessenta e dois metros e vinte e sete centímetros), 

encontramos o “PONTO 5”, de coordenadas UTM 

(N=8594692,5231 E=574332,2241), daí, virando-se a 

direita, com azimute verdadeiro de 204°29'29" a uma 

distância de 170,12m (cento e setenta metros e doze 

centímetros), encontramos o “PONTO 6”, de 

coordenadas UTM (N=8594537,7109 E=574261,7000), 

daí, virando-se a direita, com azimute verdadeiro de 

229°04'11" a uma distância de 2,69m (dois metros e 

sessenta e nove centímetros), encontramos o “PONTO 

7”,  de coordenadas UTM (N=8594535,9466 

E=574259,6654), daí, virando-se a esquerda, com 

azimute verdadeiro de 221°57'32" a uma distância de 

8,74m (oito metros e setenta e quatro centímetros), 

encontramos o “PONTO 8”, de coordenadas UTM 

(N=8594529,4476 E=574253,8221), daí, virando-se a 

esquerda, com azimute verdadeiro de 202°12'50" a uma 

distância de 9,46m (nove metros e quarenta e seis 

centímetros), encontramos o “PONTO 9”, de 

coordenadas UTM (N=8594520,6873 E=574250,2446), 

daí, virando-se a esquerda, com azimute verdadeiro de 

191°53'29" a uma distância de 30,55m (trinta metros e 

cinquenta e cinco centímetros), encontramos o “PONTO 

10”, de coordenadas UTM (N=8594490,7882 

E=574243,9485), daí, virando-se a esquerda, com 

azimute verdadeiro de 143°29'59" a uma distância de 

3,46m (três metros e quarenta e seis centímetros), 

encontramos o “PONTO 11”, de coordenadas UTM 

(N=8594488,0043 E=574246,0085), daí, virando-se a 

direita, com azimute verdadeiro de 225°32'48" a uma 

distância de 18,64m (dezoito metros e sessenta e quatro 

centímetros), encontramos o “PONTO 12”, de 

coordenadas UTM (N=8594474,9504 E=574232,7031), 

daí, virando-se a direita, com azimute verdadeiro de 

298°16'59" a uma distância de 91,95m (noventa e um 

metros e noventa e cinco centímetros), encontramos o 

“PONTO 13”, de coordenadas UTM (N=8594518,5183 

E=574151,7311), daí, virando-se a direita, com azimute 

verdadeiro de 332°28'50" a uma distância de 47,33m 

(quarenta e sete metros e trinta e três centímetros), 

encontramos o “PONTO 14”, de coordenadas UTM 

(N=8594560,4957 E=574129,8609), daí, virando-se a 

direita, com azimute verdadeiro de 33°02'17" a uma 
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distância de 38,92m (trinta e oito metros e noventa e dois 

centímetros), encontramos o “PONTO 15”, de 

coordenadas UTM (N=8594593,1201 E=574151,0783), 

daí, virando-se a esquerda, com azimute verdadeiro de 

23°06'52" a uma distância de 17,81m (dezessete metros 

e oitenta e um centímetros), encontramos o “PONTO 16”, 

de coordenadas U T M ( N = 8594609,4992 

E=574158,0695), daí, virando-se a esquerda, com 

azimute verdadeiro de 4°08'09" a uma distância de 

11,80m (onze metros e oitenta centímetros), 

encontramos o “PONTO 17”, de coordenadas UTM 

(N=8594621,2667 E=574158,9204), daí, virando-se a 

direita, com azimute verdadeiro de 4°25'03" a uma 

distância de 17,58m (dezessete metros e cinquenta e oito 

centímetros), encontramos o “PONTO 18”, de 

coordenadas UTM (N=8594638,7966 E=574160,2746), 

daí, virando-se a direita, com azimute verdadeiro de 

4°06'21" a uma distância de 13,11m (treze metros e onze 

centímetros), encontramos o “PONTO 19”, de 

coordenadas UTM (N=8594651,8733 E=574161,2133), 

daí, virando-se a direita, com azimute verdadeiro de 

4°25'21" a uma distância de 25,05m (vinte e cinco metros 

e cinco centímetros), encontramos o “PONTO 20”, de 

coordenadas UTM (N=8594676,8471 E=574163,1448), 

daí, virando-se a direita, com azimute verdadeiro de 

4°35'26" a uma distância de 19,40m (dezenove metros e 

quarenta centímetros), encontramos o “PONTO 21”, de 

coordenadas UTM (N=8594696,187 E=574164,6976), 

daí, virando-se a direita, com azimute verdadeiro de 

5°24'49" a uma distância de 13,84m (treze metros e 

oitenta quatro centímetros), encontramos o “PONTO 22”, 

de coordenadas U T M ( N = 8594709,968 

E=574166,0036), daí, virando-se a direita, com azimute 

verdadeiro de 17°11'09" a uma distância de 1,10m (um 

metro e dez centímetros), encontramos o “PONTO 23”, 

de coordenadas U T M ( N = 8594711,0172 

E=574166,3281), daí, virando-se a direita, com azimute 

verdadeiro de 6°59'55" a uma distância de 1,81m (um 

metro e oitenta e um centímetros), encontramos o 

“PONTO 24”, de coordenadas UTM (N=8594712,8183 

E=574166,5492), daí, virando-se a direita, com azimute 

verdadeiro de 4°10'57" a uma distância de 3,49m (três 

metros e quarenta e nove centímetros), encontramos o 

“PONTO 25”, de coordenadas UTM (N=8594716,2984 

E=574166,8037), daí, virando-se a direita, com azimute 

verdadeiro de 3°45'01" a uma distância de 7,25m (sete 

metros e vinte e cinco centímetros), encontramos o 

“PONTO 26”, de coordenadas UTM (N=8594723,5283 

E=574167,2776), daí, virando-se a direita, com azimute 

verdadeiro de 3°42'57" a uma distância de 21,15m (vinte 

e um metros e quinze centímetros), encontramos o 

“PONTO 27”, de coordenadas UTM (N=8594744,6372 

E=574168,6485), daí, virando-se a direita, com azimute 

verdadeiro de 2°09'11" a uma distância de 21,69m (vinte 

e um metros e sessenta e nove centímetros), 

encontramos o “PONTO 1”, fechando-se assim um 

polígono de 27(vinte e sete) lados, perímetro de 829,66m 

(oitocentos e vinte e nove metros e sessenta e seis 

centímetros) totalizando uma área de 38.211,82m². 

Todas as coordenadas aqui descritas estão 

georreferenciadas e encontram-se referenciadas ao 

Meridiano Central 39° WGr, tendo como o Datum o 

SIRGAS2000. 

LOTE B (área da Diocese) 

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se no vértice 

denominado “PONTO A”, início descritivo da área em 

questão, de coordenadas UTM (N=8595044,4549 

E=574241,9052), daí, virando-se a esquerda, com 

azimute de 15°46'11" a uma distância de 35,90m (trinta e 

cinco metros e noventa centímetros), encontramos o 

“PONTO B”, de coordenadas UTM (N=8595078,9994 

E=574251,6605), daí, virando-se a direita, com azimute 

verdadeiro de 106°42'36" a uma distância de 24,95m 

(vinte e quatro metros e noventa e cinco centímetros), 

encontramos o “PONTO C”, de coordenadas UTM 

(N=8595071,8256 E=574275,557), daí, virando-se a 

direita, com azimute verdadeiro de 196°41'47" a uma 

distância de 35,46m (trinta e cinco metros e quarenta e 

seis centímetros), encontramos o “PONTO D”, de 

coordenadas UTM (N=8595037,863 E=574265,3701), 

daí, virando-se a direita, com azimute verdadeiro de 

285°41'30" a uma distância de 24,37m (vinte e quatro 

metros e trinta e sete centímetros), encontramos o 

“PONTO A”, fechando-se assim um polígono de 4(quatro) 

lados, perímetro de 120,68m (cento e vinte metros e 

sessenta e oito centímetros), totalizando uma área de 

879,78m². 

Todas as coordenadas aqui descritas estão 

georreferenciadas e encontram-se referenciadas ao 

Meridiano Central 39° WGr, tendo como o Datum o 

SIRGAS2000. 

Art. 4º - A aprovação desta Portaria não implica na 

regularização das construções existentes no referido 

imóvel.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogada a Portaria n° 142/2018 de 11 de 

outubro de 2018, publicada no D.O.M dia 17 de outubro 

de 2018, e a portaria n° 125/2019 publicada no diário de 

23 de setembro de 2019.

Art. 6º - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 

oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
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pena de caducidade prevista em Lei.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  

DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 16 DE JUNHO DE 

2021.

SÉRGIO MURILO FALCÃO DA SILVA

COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO 

URBANÍSTICO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO N.º 106/2021 (ELETRÔNICO) – 

COMPEL

A Comissão Central Permanente de Licitação - 

COMPEL torna público, para conhecimento dos 

interessados, que em virtude de necessidade de 

adequação do Termo de Referência, fica SUSPENSA a 

sessão de abertura e recebimento dos envelopes de 

propostas de preços e habilitação do PREGÃO N.º 

106/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 

Registro de preço para aquisição de armário roupeiro e 

mobiliários diversos, prevista para: Acolhimento: 

17/06/2021 a partir das 08h00min; Abertura: 

18/06/2021, às 09h00 e Disputa: 18/06/2021, às 10h00. 

Informaremos a nova data oportunamente. Camaçari, 17 

de junho de 2021 – Ana Carolina da Silva dos Santos – 

Pregoeira da COMPEL.

RETIFICAÇÃO  DA HOMOLOGAÇÃO DE 
LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 075/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL

Na homologação do  Pregão nº  075 /2021 
(ELETRÔNICO) - COMPEL, publicado no Diário Oficial 
do Município de nº 1684 pagina 11 de 15 no dia 10 de 
junho 2021. 

ONDE SE LÊ: 

LEIA – SE:

HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE REGISTRO DE 
PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES, no uso de 
suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0060/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 
Preço de empresa especializada na confecção de 
Camisas Personalizadas para as ações, eventos e 
atividades desenvolvidas através da Secretaria de 
Desenvolvimento Social do município de Camaçari. 
LOTES 01 E 02: PROMITENTE FORNECEDOR: 
UNIVERSO DA FARDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE 
CONFECÇÕES LTDA; VALOR GLOBAL LOTE 01: R$ 
47.599,00 (quarenta e sete mil quinhentos e noventa e 
nove reais); VALOR GLOBAL LOTE 02: R$ 29.999,00 
(vinte e nove mil novecentos e noventa e nove reais); 
LOTE 03: PROMITENTE FORNECEDOR: NADIA 
CORREIA DE ALMEIDA; VALOR GLOBAL: R$ 
76.900,00 (setenta e seis mil e novecentos reais) e 
LOTE 04: PROMITENTE FORNECEDOR: R. DE LIMA 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL; VALOR 
GLOBAL: R$ 63.315,00 (sessenta e três mil trezentos 
e quinze reais) . DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
14/06/2021. RENOILDES SANTOS OLIVEIRA.

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0261/2021 – 
PREGÃO Nº 0060/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço de empresa especializada 
na confecção de Camisas Personalizadas para as ações, 
eventos e atividades desenvolvidas através da 
Secretaria de Desenvolvimento Social do município de 
Camaçari. PROMITENTE FORNECEDOR: UNIVERSO 
DA FARDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE 
CONFECÇÕES LTDA; VALOR GLOBAL LOTE 01: R$ 
47.599,00 (quarenta e sete mil quinhentos e noventa e 
nove reais); VALOR GLOBAL LOTE 02: R$ 29.999,00 
(vinte e nove mil novecentos e noventa e nove reais), 
conforme descrito abaixo: 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0262/2021 – 

PREGÃO Nº 0060/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 

OBJETO: Registro de Preço de empresa especializada 

na confecção de Camisas Personalizadas para as ações, 

eventos e atividades desenvolvidas através da 

Secretaria de Desenvolvimento Social do município de 

Camaçari. PROMITENTE FORNECEDOR: NADIA 

CORREIA DE ALMEIDA; VALOR GLOBAL: R$ 

76.900,00 (setenta e seis mil e novecentos reais), 

conforme descrito abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0263/2021 – 

PREGÃO Nº 0060/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 

OBJETO: Registro de Preço de empresa especializada 

na confecção de Camisas Personalizadas para as ações, 

eventos e atividades desenvolvidas através da 

Secretaria de Desenvolvimento Social do município de 

Camaçari. PROMITENTE FORNECEDOR: R. DE LIMA 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL; VALOR 

GLOBAL: R$ 63.315,00 (sessenta e três mil trezentos 

e quinze reais), conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 14/06/2021. RENOILDES 

SANTOS OLIVEIRA – Secretaria de Desenvolvimento 

Social e Cidadania – SEDES.
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 

Nº193/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE CAMAÇARI E A EMPRESA SANJUAN 

ENGENHARIA LTDA.DO OBJETO:Este Termo Aditivo 

tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato 

n° 193/2020, firmado originalmente em 27 de Janeiro de 

2020 cujo objeto é o supracitado. DO SALDO 

REMANESCENTE: Para a execução do serviço objeto 

do contrato ora aditivado, declaram as partes que existe 

um saldo remanescente no valor de R$ 1.171.929,67 (um 

milhão, cento e setenta e um mil, novecentos e vinte e 

nove reais e sessenta e sete centavos), nada mais sendo 

devido à contratada além dessa importância para a 

conclusão do serviço contratado. DO PRAZO: O contrato 

descrito na cláusula anterior fica prorrogado por mais 04 

(quatro) meses, de modo que, passará a viger a partir de 

02 de Junho  de 2021 até 02  de Outubro  de 2021. DA 

RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 

vigor, as demais cláusulas e disposições do Contrato  

originário, as quais não foram modificadas por este 

instrumento.DA ASSINATURA:Camaçari, 24 de Maio  

de 2021.JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA 

MUNICÍP IO.SANJUAN ENGENHARIA LTDA 

.CONTRATADA

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0362/2019. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA:  EMPRESA AIRTON 
NEVES COELHO JUNIOR. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a CLÁUSULA 
TERCEIRA do Contrato nº 0362/2019, originalmente 
firmado em 06 de agosto de 2019.  DO PRAZO:  O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
12 (doze) meses, de modo que, a partir de 06 de agosto 
de 2021, passará a viger até o dia 06 de agosto de 2022. 
DO PREÇO:  Por força deste instrumento, fica mantido o 
preço global no valor de R$1.782.771,00 (hum milhão, 
setecentos e oitenta e dois mil e setecentos e setenta e 
um reais).  Fica mantida a forma de pagamento prevista 
no bojo do contrato original.  DA RATIFICAÇÃO:  
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato Originário e 
termo aditivo não modificadas por este Instrumento, 
especialmente as disposições sobre o preço, 
renunciando-se, expressamente, ao reajuste previsto na 
Cláusula Quarta, § 4º, do Contrato nº 0362/2019.  DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 14 de junho de 2021.  
RENOILDES SANTOS OLIVEIRA. MUNICÍPIO. AIRTON 
NEVES COELHO JUNIOR.CONTRATADO

O I TAV O  T E R M O  A D I T I V O  A O C O N T R ATO  

N°0099/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 

C A M A Ç A R I .  C O N T R ATA D A : N AT U R A L L E  

TRATAMENTO DE  RESÍDUOS LTDA.DO OBJETO:  

Este termo Aditivo tem por finalidade alterar a cláusula 

terceira do n° 0099/2017, originalmente firmado em 29 de 

junho de 2017, cujo objeto é o supracitado.DO 

ACRÉSCIMO:Tendo em vista a necessidade de 

acréscimos, na forma da planilha anexa, fica, através do 

presente termo Aditivo, acrescido o valor de R$ 

3.562.055,00 ( três milhões, quinhentos e sessenta e dois 

mil e cinquenta e cinco reais) correspondente a 4% 

(quatro por cento) do valor do contrato. DO VALOR 

GLOBAL:Em virtude da alteração da planilha 

orçamentaria acima ajustada, fica também alterada a 

cláusula terceira do contrato acima descrito, de modo 

que o valor global do contrato passará a ser na ordem de 

R$ 92.586.138,24 (noventa e dois milhões, quinhentos e 

oitenta e seis mil, cento e trinta e oito reais e vinte e quatro 

centavos).DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas 

eem pleno vigor as demais cláusulas e disposições do 

contrato originário e termos aditivos não modificadas por 

este instrumento, especialmente as disposições sobre o 

preço. DA ASSINATURA:Camaçari – BA, 08 de junho de 

2021.ARLENE LIMA ROCHA. MUNICÍPIO.NATURALLE 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.CONTRATADA

TERCEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 
N°0220/2018. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA:DZSET TRANSPORTE E 
LOGÍSTICA LTDA.DO OBJETO:  Este termo Aditivo tem 
por finalidade alterar a cláusula quinta do n° 0220/2018, 
originalmente firmado em 18 de junho de 2018, cujo 
objeto encontra-se mencionado acima.DO PRAZO:O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
12 (doze) meses, de modo que, a partir de 19 de junho de 
2021, passará a viger até 19 de junho de 2022. DO 
PREÇO: Por força deste instrumento, fica mantido o 
preço global, proporcional ao período ora aditado, no 
valor de R$ 9.997.999,20 (nove milhões, novecentos e 
noventa e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e 
vinte centavos). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas eem pleno vigor as demais 
cláusulas e disposições do contrato originário e termos 
aditivos não modificadas por este instrumento, 
e s p e c i a l m e n t e  a s  d i s p o s i ç õ e s  s o b r e  o  
preço,renunciando, expressamente, ao reajuste previsto 
na cláusula terceira, parágrafo único, do contrato 
n°0220/2018.DA ASSINATURA:Camaçari – BA, 14 de 
j u n h o  d e  2 0 2 1 . N E U R I L E N E  M A R T I N S  
RIBEIRO.MUNICÍPIO.DZSET TRANSPORTE E 
LOGÍSTICA LTDA.CONTRATADA.
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DESPACHO Nº /202124

Considerando o disposto no artigo 100º, §1º da Lei 
Complementar nº 1644/2020, publicada no DOM 1559 de 
08/12/2020, fica ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE o 
pedido de Aposentadoria por Tempo de Contribuição da 
segurada MARIA MAZARELLO FRANCO VILAÇA, 
formulado através do processo Administrativo nº 
00066.07.10.390.2020. 

Camaçari, 09 de junho de 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DESPACHO Nº 25/2021

Em conformidade com a Legislação Federal, artigo 6º, XIV 
da Lei 7713/1998 alterada pelas Leis nº 8.541/1992 e 
11.052/2004, combinado com o artigo 16, § 3º da Lei 
Municipal 997/2009 e suas alterações posteriores, 
DEFIRO o pedido de Isenção de Imposto de Renda da 
segurada EDNA MARIA DA HORA SANTOS, através do 
processo Administrativo nº 0066.07.10.377.2021. 

Camaçari/BA, 14 de junho de 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DESPACHO Nº 26/2021

Considerando a inconformidade com a Legislação 
Federal, Leis nº 8.541/1992 e nº 7.713/1998, artigo 6º, 
inciso XIV e Lei nº 11.052/2004, INDEFIRO o pedido de 
Isenção de Imposto de Renda, formulado pela segurada 
GLORIA REJANE ANDRADE RIELA, através do 
processo Administrativo nº 00058.07.10.377.2021. 

Camaçari, 14 de  junho de 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DESPACHO Nº  27/2021

Considerando a inexistência dos requisitos legais 
previstos na Lei Complementar 1644/2020, INDEFIRO o 
pedido de habilitação de Pensão Por Morte, formulada 

pelo requerente EDMUNDO VALÉRIO DA PAIXÃO, 
a t r a v é s  d o  p r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
00073.07.10.372.2021.

Camaçari/ BA, 14 de junho de 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

PORTARIA Nº 099/2021
DE 14 DE JUNHO DE 2021

Nomear Servidor para o Exercício de Cargo de 

Provimento Comissionado e dá outras 

providências.

O  D I R E T O 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 de suas atribuições legais, em especial das 

especificadas nos termos da lei Orgânica do Município de 

Camaçari, Lei nº407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 730, de 

18 de maio de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro de 2006; Lei 

nº 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 24 de julho 

de 2007, Lei nº 1143; de 18 de março de 2011; Lei nº 1144, 

de 18 de março de 2011; Lei nº1271, de 24 de julho de 2013;

Considerando o disposto no inciso I, do art. 9º. c/c o disposto 

no inciso II, do art. 11, da Lei Municipal nº. 407, de 30 de 

agosto de 1998 (Estatuto do Servidor Municipal).

RESOLVE

Art. 1º. NOMEAR o servidor EDUARDO DE MENEZES 

BARROS JÚNIOR, para o cargo de DIRETOR TÉCNICO 

DE TRÂNSITO, Símbolo GES-II, lotado na Diretoria Técnica 

de Trânsito da Superintendência de Trânsito e Transporte 

Público a partir de 15 de junho de 2021.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 

publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 

DE CAMAÇARI, EM 14 DE JUNHO DE 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

IS
S

M INSTITUTO DE SEGURIDADE 
DO SERVIDOR MUNICIPAL

S
T

T SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE

Quinta-feira
17 de Junho de 2021 - Ano XVIII
Nº 1689 - Pagina. 28 de 29



Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

EM B
RANCO

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV

Quinta-feira
17 de Junho de 2021 - Ano XVIII

Nº 1689 - Pagina. 29 de 29


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29

		2021-06-17T17:34:17-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:34:55-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:35:09-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:35:22-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:35:33-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:35:43-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:35:55-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:36:09-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:36:23-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:36:36-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:36:48-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:37:00-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:37:15-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:37:28-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:37:42-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:37:58-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:38:12-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:38:30-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:38:43-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:39:00-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:39:15-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:39:30-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:39:48-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:40:04-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:40:21-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:40:38-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:40:56-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:41:15-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-06-17T17:41:36-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180




