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PORTARIA Nº 33/2022
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022

R e g u l a m e n t a  a s  n o r m a s  e  
procedimentos para a renovação de 
matrícula, transferência de estudantes, 
matrícula de estudantes novos na 
Educação Básica nas Unidades 
Escolares da Rede Pública Municipal de 
Ensino para o ano letivo de 2023.

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e Considerando:

A necessidade de se estabelecer diretrizes para o 
processo de matrícula e organização do ensino para o Ano 
Letivo de 2023 nas Unidades Escolares da Rede Pública 
Municipal de Camaçari; 

A necessidade de disponibilizar vagas mediante a 
demanda real da Rede Pública Municipal de Ensino, a fim 
de promover o acesso à escola a todas as crianças, 
adolescentes, jovens e adultos;

RESOLVE

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I

Da Organização da Matrícula

Art. 1º. Ficam regulamentadas por esta Portaria, as 
normas, procedimentos e cronograma para renovação de 
matrícula, transferência de estudantes, matrícula de 
estudantes novos na Educação Básica nas Unidades 
Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino.

Art. 2º. Fica estabelecida a realização de CHAMADA 
PÚBLICA ESCOLAR para Educação Infantil das crianças 
de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de idade, conforme Art. 
5º, da Resolução nº  05, de 17 de dezembro de 2009. Das 
crianças de  04 (quatro) e 05 (cinco) anos de idade  
conforme a Resolução CNE/CEB nº 06/2017 e a 
Resolução CME nº 04/2011. E para o Ensino 
Fundamental, das crianças a partir de 06 (seis) anos de 
idade conforme a Lei n° 11.114/2005, que altera os Artigos 
6º e 32° da Lei nº 9.394/1996, Lei nº 12.796 de 04 de abril 
de 2013, Resolução CNE/CEB 02/2018 e Lei Federal nº 
11.274/2006, e a Resolução CNE/CEB Nº 02/2018. 

§1º. Crianças de 06 (seis) meses até 03 (três) anos de 
idade, completos ou a completar até 31 de março de 2023, 
deverão ser matriculadas nas classes de Creche de 
acordo com a distribuição do quadro abaixo:

§2º. Crianças  de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos de idade, 
completos ou a completar até o dia 31 de março de 2023, 
deverão ser matriculadas nas classes de Pré-escola de 
acordo com a distribuição do quadro abaixo:

§3º. Crianças de 06 (seis) meses até 03 (três) anos de 
idade, completos ou a completar até 31 de março de 2023, 
serão atendidas em Centros Integrados de Educação 
Infantil e/ou Escolas da Rede Pública Municipal de 
Educação, considerando os limites mínimos e máximos de 
educandos por sala, de acordo com a disponibilidade de 
oferta na rede, em conformidade com o mapa geral de 
oferta de vagas, constante do Anexo XI.

§4º. Crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos de idade, 
completos ou a completar até 31 de março de 2023, serão 
atendidas em Centros Integrados de Educação Infantil 
e/ou Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, 
considerando os limites mínimos e máximos de educandos 
por sala, conforme critérios instituídos nesta portaria à luz 
da legislação educacional em vigor. 

Art. 3º. A CHAMADA PÚBLICA ESCOLAR destina-se a:

a) Confirmar a matrícula dos educandos 
pertencentes à Rede Pública Municipal de Ensino, 
conforme formulário de renovação/efetivação de matrícula 
Anexo I; 
b) Matricular os educandos candidatos a 
ingressarem na Rede Pública Municipal de Ensino em 
2023, conforme formulário renovação/efetivação de 
matrícula  Anexo I.
§1º. Os pais ou responsável legal pelo educando, bem 
como os educandos maiores de 18 anos deverão 
confirmar na própria unidade escolar a intenção de 
matrícula para o ano letivo de 2023.

§2º. Para as situações onde a unidade escolar em que o 
educando está matriculado no calendário letivo 2022, 
estiver participando do processo de reordenamento da 
oferta de vagas para 2023 e as famílias forem notificadas 
sobre a necessidade de mudança de unidade escolar, os 
pais ou responsável legal pelo educando, bem como os 
educandos maiores de 18 anos deverão confirmar na 
unidade escolar informada na notificação a intenção de 
matrícula para o ano letivo de 2023 para que seja realizada 
a reserva da vaga para o estudante.

§3º. Os pais ou responsável legal pelo educando, bem 
como os educandos maiores de 18 anos que irão realizar o 
procedimento de transferência escolar ou matrícula de 
aluno novo na Rede Municipal de Ensino, deverão dirigir-
se a unidade de ensino, para realizar a matrícula do 
candidato a vaga ou deverão acessar o portal 
maisemelhoreducacao.camacari.ba.gov.br e efetivar 
cadastro no portal para a unidade de ensino que deseja 
efetivar matrícula do candidato a vaga, de acordo com a 
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oferta que consta no Anexo X e o cronograma informado no 
Anexo XII.

§4º. Os pais ou responsável legal pelo educando, bem 
como os educandos maiores de 18 anos deverão 
comparecer na unidade escolar dentro do período 
especificado para efetivarem as matrículas iniciadas pelo 
portal . Não maisemelhoreducacao.camacari.ba.gov.br
haverá prorrogação de prazo para a efetivação da 
matrícula iniciada no formato supracitado, não havendo a 
efetivação da matrícula a vaga será disponibilizada para o 
público em geral, sendo necessária nova consulta 
presencial da disponibilidade de vaga.

§5º. As famílias que não conseguirem vaga na unidade 
escolar desejada, deverão dirigir-se a um dos polos de 
matrículas para que sejam devidamente atendidas e 
direcionadas à uma unidade escolar que tenha vaga. 

Art. 4°. O número de educandos a serem matriculados por 
turma/ano deve respeitar a capacidade física da sala de 
aula.

a) Creche e Pré-escola:

b) Ensino Fundamental:

c) Escolas localizadas na Zona Rural, conforme Decreto n° 
4894/2010, alterado pelo Decreto n° 6497/2016:

c.1)Creche e Pré-escola:

c.2) Ensino Fundamental:

Parágrafo Único: As Unidades que ofertam turmas 
multicicladas, seguirão os limites mínimo de 15 e máximo 
de 25 educandos por sala, preferencialmente. 

d) Educação de Jovens e Adultos, conforme 
Resolução CME nº 06/2011:

Escolas da Zona Urbana / Zona Rural:

Art. 5º. As Turmas de EJA serão ofertadas somente nos 
casos do quantitativo de estudantes confirmados para o 
ano letivo de 2023 seja maior que 70 % do mínimo 
necessário para abrir uma turma ou conter demanda 
formal registrada no portal de demanda de matrícula após 
o período específico para a chamada pública. Caso não 
tenha quantitativo suficiente, a turma não será ofertada e 
os estudantes matriculados serão transferidos para a 
unidade escolar mais próxima com vaga e caso seja 
necessário será disponibilizado transporte escolar. 

Art. 6º. As Classes de Regularização de Fluxo Escolar e as 
Classes de Atividades de Jornada Ampliada deverão 
seguir a seguinte composição e critérios na sua 
organização:

§1º. As Classes de Regularização de Fluxo Escolar 
(Projeto de Correção Idade/Série/Ano – Reconstruindo 
Saberes), conforme Resolução CME nº. 02/2011, alterada 
pela Resolução CME nº. 04/2015 deverão ser organizadas 
conforme a seguir:

§2º. Para a composição das turmas de Regularização do 
Fluxo Escolar das etapas que visam atender estudantes 
dos anos iniciais do ensino fundamental, cuja faixa etária 
inclui crianças e adolescentes, as unidades escolares 
deverão considerar os seguintes critérios:

I - Etapa I - visa atender estudantes não alfabetizados, 
comprovados por avaliações diagnósticas realizadas em 
até 30 dias após a data da matrícula no respectivo ano 
letivo, do Ciclo de Aprendizagem I (1º ao 3º Ano), na faixa 
etária de 8 a 15 anos. Sempre que for possível, organizar 
as turmas de acordo com a faixa etária dos estudantes, 
conforme a seguir:

a) Crianças de 8 a 11 anos;
b) Adolescentes de 12 a 15 anos.

II – Etapa II - visa atender, prioritariamente, a estudantes já 
alfabetizados, comprovados por avaliações diagnósticas 
realizadas em até 30 dias após a data da matrícula no 
respectivo ano letivo, dos Ciclos  de Aprendizagem I e II (1º 
ao 5º Ano), na faixa etária de 8 a 15 anos. Sempre que for 
possível organizar as turmas de acordo com a faixa etária 
dos estudantes, conforme a seguir:

a)  Crianças de 8 a 11 anos;
b) Adolescentes de 12 a 15 anos

§3º. As unidades escolares ao organizarem as turmas de 
Regularização de Fluxo Escolar deverão priorizar 
professores que tenham experiência com o processo de 
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Sistema de Gestão Escolar - SGE. Nos casos em que a 
funcionalidade do Sistema esteja comprometida, a 
Unidade Escolar deverá entrar em contato com a 
Coordenadoria de Matrículas para que as mesmas sejam 
efetivadas em tempo real no SGE através de contato 
telefônico ou e-mail. Entende – se por comprometimento 
da funcionalidade do sistema, nos casos em que a 
Unidade Escolar não disponha de nenhum acesso à 
internet, nesse sentido a Unidade Escolar estará 
responsável em buscar contato com a Coordenadoria de 
Matrículas a fim de atender a demanda.

Subseção II
De Nova Matrícula de Candidatos da Rede Municipal 

de Ensino e Transferências

Art. 8º. Fica estabelecido no Anexo XII o período para 
efetivação das matrículas oriundas de transferências 
internas para os alunos da Rede Municipal de Ensino e  
para  matrículas dos educandos novos na Rede Municipal 
de Ensino.

§1º No ato da matrícula, os educandos novos e/ou 
transferidos da Rede Pública Municipal de Ensino deverão 
entregar as seguintes documentações:

 1. Histórico Escolar (original) ou Atestado Escolar 
(original) com validade de 60 dias;
 2. Certidão de Registro Civil ou Cédula de Identidade 
(cópia), com os respectivos originais para 
conferência;
 3. Comprovante de residência – Cópia;
 4. Duas fotos 3x4 recentes;
 5. Cartão de vacinas – Cópia (Educação Infantil e 
Ensino Fundamental 1);
 6. Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) – Cópia;
 7. Documento de identificação oficial com foto do 
responsável legal – Cópia;
 8. Espelho do NIS (número de inscrição social) – 
Cópia;
 9. Comprovante de vacina contra COVID-19 para 
alunos da faixa etária a partir dos 06 (seis) meses de 
idade.

§2º. Não sendo apresentado qualquer uma das 
documentações obrigatórias acima listadas, a unidade 
esco la r  mun ic ipa l  en t regará  um Termo de  
Responsabilidade para Regularização de Documentação 
Pendente, conforme modelo acostado no Anexo III desta 
Portaria, que deverá ser assinado e devolvido 
imediatamente pelos pais, responsável legal ou pelo 
próprio educando maior de 18 anos, sendo concedido um 
prazo de até 60 (sessenta) dias para regularização das 
pendências, sob pena de suspensão dos efeitos da 
matrícula na Rede Pública Municipal de Ensino.

§3º. Não sendo regularizada a situação documental do 
educando no prazo estabelecido, caberá a direção da 
unidade escolar municipal encaminhar ofício sinalizando a 
situação de pendência aos pais, responsável legal ou 
educandos maiores de 18 anos de idade à Coordenadoria 
de Matrículas e Informações Educacionais, Conselho 
Tutelar e Conselho Municipal de Educação, quando for o 
caso, para as providências cabíveis.

alfabetização e, na medida do possível, possam dedicar a 
sua carga horária, exclusivamente, ao Projeto.

§4º. As turmas poderão ser compostas por estudantes 
matriculados,  inicialmente, em unidades de ensino 
diferentes desde que a coordenação pedagógica de cada 
unidade escolar identifique os estudantes com o perfil para 
participar do projeto de Regularização de Fluxo e solicite 
aprovação da Coordenação Pedagógica Regional para os 
devidos encaminhamentos e solicitações  de 
transferências dos estudantes para a unidade que ofertará 
a turma para o Projeto.

§5º. Classes com Atividades de Jornada Ampliada deverão 
ser constituídas e organizadas contemplando os seguintes 
requisitos:
a) Estudantes a partir do 3º Ano do Ensino Fundamental, 
preservando-se a turma de origem.
b) Estudantes a partir do Ciclo III do Ensino Fundamental 
(6º e 7º anos), preservando-se a turma de origem.
c) Estudantes do Projeto de Correção Idade/Série/Ano, 
preservando-se a turma de origem.

Subseção I
Da Renovação de Matrícula

Art. 7º. Os pais ou responsável legal pelos educandos, 
assim como os educandos maiores de 18 anos de idade, 
matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino e que 
estejam cursando regularmente deverão confirmar a 
renovação de matrícula no período discriminado no Anexo 
XII,  exclusivamente no Sistema de Gestão Escolar - SGE
na Unidade Escolar, a fim de garantir a vaga para o ano 
letivo de 2023.

§1º. Os pais, responsável legal ou educandos maiores de 
18 anos de idade, que não confirmarem a matrícula no 
período especificado, deverão realizá-la como matrícula 
nova na Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com 
o período estabelecido para transferências internas ou 
matrículas novas, de acordo com a disponibilidade de vaga 
na unidade escolar.

§2º. A matrícula do educando desistente ou evadido do 
ano letivo de 2022 deverá ser efetivada no mesmo período  
estabelecido para transferências internas ou matrículas 
novas.

§3º. No ato de confirmação da matrícula, os pais, 
responsável legal ou educandos maiores de 18 anos de 
idade deverão estar munidos de algum documento de 
identificação oficial com foto, comprovante de residência 
atualizado, e ainda confirmar a usabilidade ou não do 
transporte escolar por meio do termo de uso ou abdicação 
conforme Anexo IV e V.

§4º. Não será permitida a renovação de matrícula dos 
educandos que ainda não sanaram as pendências 
documentais decorrentes das campanhas de matrículas 
anteriores, exceções serão avaliadas e/ou deferidas ou 
não pela Coordenadoria de Matrículas. 

§5º. A renovação de matrícula, assim como a efetivação de 
nova matrícula, serão efetuadas exclusivamente no  
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§4º. É obrigatório apresentação de documento que 
comprove a série/ano/etapa a ser cursada pelo estudante, 
e caso seja transferência em curso, apresentar notas e 
frequência das unidades cursadas, assim como 
documento que comprove a tutela, no caso de alunos 
menores.

§5º. A triagem documental para efetivação da matrícula é 
de responsabilidade do secretário/a escolar, o qual deverá 
informar no ato da matrícula no Sistema de Gestão Escolar 
- SGE a documentação que ficou pendente.

I. Ressalta-se que quaisquer situações futuras 
divergentes quanto a série/ano informada na efetivação de 
matrícula devido ao não lançamento dessa informação no 
SGE, será efetivada uma comissão de verificação para 
apuração dos fatos e demandar aos setores responsáveis 
as medidas a serem tomadas.

Art. 9º. Fica determinada a garantia da matrícula dos 
educandos por 2 (dois) anos consecutivos e que se 
mantenham sob essa condição uma distorção de 
idade/ano, na Rede Pública Municipal de Ensino, em 
unidade escolar mais próxima de sua residência.

Parágrafo Único:  Os educandos com idade entre 15 anos 
completos e 17 completos ou a completar até 31 de março 
de 2023, cujo fluxo escolar não seja passível de correção, 
deverão ser matriculados, prioritariamente, nas classes da 
Educação de Jovens e Adultos, preferencialmente diurno, 
exceto educandos que já estão concluindo o Ensino 
Fundamental (9º ano). Em situações onde a unidade 
escolar não oferte EJA diurno o educando deverá ser 
matriculado na EJA noturno;  caso a unidade escolar não 
ofereça a modalidade EJA em nenhum dos turnos citados o 
educando deverá efetivar a matrícula na série/ano regular.

Subseção III
Do Transporte Escolar Gratuito

Art. 10. O estudante declarante que não dispuser de 
unidade escolar municipal próxima de sua residência, terá 
assegurado seu direito ao transporte escolar gratuito 
mediante assinatura, no ato da matrícula, pelos pais, 
responsável legal ou o próprio educando maior de 18 anos 
de idade, do Termo de Uso de Transporte Escolar Público, 
Responsabilização e Ressarcimento à Secretaria de 
Educação (SEDUC), e empresa responsável pelo 
transporte escolar por quaisquer danos que venham a 
causar, em conformidade com o Anexo IV, desta Portaria.

Parágrafo Únivo: A Coordenadoria de Matrículas e 
Informações Educacionais em conjunto com a Coordenação 
de Transporte Escolar e a Gerência Regional farão o 
acompanhamento do processo e o estudo da melhoria de 
oferta de vagas nas unidades mais próximas da residência 
do estudante, inclusive alterando os roteiros de acordo com 
as necessidades regionais ao longo do ano letivo.

Art. 11. Só será permitido o acesso ao transporte escolar o 
educando que estiver portando o seu crachá de 
identificação.

Parágrafo Único: São critérios para concessão do 
transporte escolar: 

I. Estudar em unidade escolar à distância igual ou superior 
a 3.000 m da sua residência, desde que:

a) A unidade escolar municipal seja a mais próxima 
de sua residência; 

b) A unidade escolar municipal de ensino 
fundamental ou educação infantil tenha sido indicada pela 
Secretaria de Educação em decorrência de excesso de 
demanda em unidade escolar mais próxima e o candidato 
a vaga esteja cadastrado no portal de demanda de 
matrícula para estudo de melhoria da oferta na região. 

c) Para a concessão do benefício do transporte 
escolar será mantida a distância mínima de 3.000 metros 
entre a residência do aluno e a unidade escolar.

Art. 12. Não haverá concessão de transporte escolar na 
hipótese de matrícula em unidade escolar distante da 
residência por opção da família. 

Art. 13. Poderá ser deferido o pedido de transporte escolar 
se o aluno residir em local de difícil acesso, com distância 
mínima de 1.500 metros entre a residência e a escola, 
decorrente de obstáculos naturais ou artificiais que limitem 
ou impeçam o acesso ou circulação, de acordo com 
análise desta Secretaria de Educação. 

Art. 14. Toda mudança de endereço de residência de aluno 
atendido pelo transporte escolar deverá ser comunicada 
na unidade escolar onde o aluno estiver matriculado, com 
a apresentação do comprovante de residência atualizado 
para nova análise de deferimento ou não do pedido de 
concessão do transporte escolar ou procurar a 
coordenação de matrículas para que seja verificada a 
disponibilidade de vaga em unidade escolar próximo da 
nova residência. 

Art. 15. Após análise das solicitações a Secretaria de 
Educação através do serviço de transporte escolar 
comunicará à unidade escolar o deferimento ou não da 
concessão do transporte escolar, bem como as 
orientações necessárias para o início do atendimento ao 
educando. 

Parágrafo Único: Em caso de deferimento o atendimento 
com o transporte escolar será realizado considerando o 
endereço da residência do aluno cadastrado pela escola, 
não sendo permitido que o embarque e desembarque 
sejam em endereços distintos. 

Art. 16. A concessão do transporte escolar será válida para 
o ano letivo, devendo o pedido ser renovado anualmente. 

Art. 17. A Secretaria de Educação poderá, a qualquer 
tempo, realizar diligências para confirmar as informações 
fornecidas. 

Art. 18. Os casos específicos e não contemplados nesta 
Portaria serão resolvidos pela Coordenadoria de 
Transporte.

Parágrafo Único: Os pais/responsável legal ou o próprio 
educando com maior de 18 anos que optar por matrícula 
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em unidade escolar municipal distante de seu domicílio, 
que dependa do uso de transporte, mesmo havendo vaga 
em equipamento público próximo de sua residência, não 
fará jus a oferta do Transporte Escolar, devendo manifestar 
a sua opção no Termo de Abdicação do Direito de Uso do 
Transporte Escolar, conforme Anexo V, desta Portaria.

Subseção IV
Da Oferta da Educação Especial

Art. 19. Fica constituído dever funcional da direção de 
todas as Unidades Escolares que integram a Rede Pública 
Municipal de Ensino a promoção da inclusão escolar dos 
educandos com necessidades educativas especiais, 
garantindo sua matrícula e assegurando o atendimento de 
suas necessidades educacionais específicas, conforme 
artigo 8º, da Lei nº 7.853/89, Lei 13.146/15  e da Resolução 
CME nº. 03/2015.

Art. 20. A matrícula do público alvo da Educação Especial 
será oferecida em classes do ensino regular e da 
Educação de Jovens e Adultos das unidades de ensino.

Parágrafo Único: Entende-se por público alvo da 
Educação Especial as pessoas com deficiências, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação.

Art. 21. O estudante público alvo da Educação Especial 
deverá ser atendido no turno oposto ao da escolarização 
em classes de Atendimento Educacional Especializado 
(AEE) ofertadas em unidades de ensino municipais ou em 
Centros de Atendimento Educacional Especializado 
(CAEE) da Rede Pública ou de instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos.

Art. 22. Será considerado documento de comprovação de 
deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação relatório ou laudo médico, 
declaração da instituição de atendimento multiprofissional 
que especifique o quadro clínico ou psicopedagógico ou 
cartão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do 
aluno.

Parágrafo Único: A não apresentação do relatório ou 
laudo médico não impede a matrícula do estudante.

Subseção V
Do Reordenamento da Rede

Art. 23. Cabe à unidade escolar municipal,  à Gerência 
Regional, e à Coordenadoria de Matrículas e Informações 
Educacionais, proceder à reorganização das turmas, 
promovendo eventual enturmação ou abertura de novas 
turmas, se necessário for, até 30 (trinta) dias após o início 
do ano letivo, assegurando o cumprimento das 
orientações contidas nesta Portaria, especialmente no 
tocante aos artigos 4° e 5°. 

Parágrafo Único: Findo o prazo de que trata o caput deste 
artigo, a reorganização será efetivada pela Coordenadoria 
de Matrículas e Informações Educacionais em articulação 
com a Gerência Regional, durante todo o período letivo, 
levando em consideração os dados de movimentação de 

matrícula e evasão escolar.

Subseção VI
Da responsabilidade dos pais/responsável legal e 

educandos maiores de 18 anos

Art. 24. No ato da matrícula/renovação, os pais, 
responsável legal ou educandos maiores de 18 anos de 
idade, assinará o Termo de Responsabilidade de 
efetivação (assinatura da documentação) e/ou 
cancelamento da renovação/matrícula, em conformidade 
com os Anexo VI, VII,VIII, IX e XIII ou XIV desta Portaria, 
comprometendo-se:

I. Ao uso do fardamento escolar nas dependências 
da unidade escolar municipal e crachá de identificação do 
aluno;
II. A zelar e preservar o patrimônio escolar – prédio, 
muros, salas, sanitários, áreas de circulação, mobiliário, 
equipamentos materiais, transporte escolar e outros bens 
– ressarcindo a unidade escolar, Secretaria de Educação 
(SEDUC) e empresa responsável pelo transporte escolar 
por quaisquer danos que venham a causar;
III. A devolver os livros didáticos recebidos no período 
do ano letivo;
IV. Ser respeitoso para com colegas, diretores, 
professores, coordenador pedagógico, funcionários e 
colaboradores da unidade escolar, independentemente de 
idade, gênero, raça/etnia, religião, origem social, 
nacionalidade, deficiências, estado civil, orientação sexual 
ou política;
V. Não utilizar equipamentos eletrônicos como: 
telefones celulares, jogos portáteis, tocadores de música, 
máquinas fotográficas ou outros dispositivos de 
comunicação e entretenimento, exceto para uso didático 
quando solicitado pelo educador;
VI. Obedecer a proibição quanto ao consumo ou 
manuseio de qualquer tipo de droga nas dependências da 
unidade escolar municipal;
VII. Não portar armas ou instrumentos que possam 
colocar em risco a segurança das pessoas;
VIII. Abster-se de atos que perturbem a ordem ou 
ofendam a dignidade da pessoa;
IX. Não apelidar, xingar, discriminar ou expor a 
situações embaraçosas colegas, professores e/ou 
funcionários;
X. Não se ausentar da unidade escolar, sem que 
esteja devidamente autorizado pela família e pela unidade 
escolar;
XI. Não divulgar, por qualquer meio de publicidade ou 
redes sociais, ações que envolvam direta ou indiretamente 
o nome da unidade escolar municipal, funcionários ou 
educandos, sem prévia autorização da direção e/ou do 
Conselho Escolar;
XII. Não encaminhar a unidade escolar a criança ou 
adolescente com sintomas que exijam maiores cuidados e 
seja necessário mantê-lo em casa sob observação. E 
informar imediatamente a Unidade Escolar.

Parágrafo Único: Fica estabelecido que o uso da imagem 
do educando em todo e qualquer material entre imagens 
de vídeo, fotos e documentos, para ser utilizado pela 
Unidade Escolar e Secretaria de Educação, será 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo



Segunda-feira
12 de Dezembro de 2022 - Ano XX

Nº 2048 - 2º Caderno - Página 07 de 15

autorizado a título gratuito, conforme termo de autorização 
acostado ao Anexo X.

Subseção VII
Do Calendário Escolar 

Art. 25. Fica estabelecido o Calendário Escolar Padrão 
para o ano letivo de 2023, a ser publicado posteriormente a 
esta portaria. 

Art. 26. O descumprimento do Calendário aprovado pelo 
Conselho Municipal de Educação (CME) e homologado  
pela Secretaria Municipal de Educação acarretará a 
obrigatoriedade da reposição do dia letivo e da carga 
horária, assegurando-se as 800 (oitocentas) horas e 200 
(duzentos) dias letivos.

Parágrafo Único: A reposição do dia letivo e da carga 
horária deverá acontecer preferencialmente na mesma 
unidade letiva do déficit, objetivando manter o equilíbrio 
das unidades.

Art. 27. Para assegurar ao estudante os 200 (duzentos) 
dias letivos, a Secretaria da Educação fará o 
acompanhamento das unidades escolares por meio das 
gerências regionais, distribuídos nos 7 (sete) Territórios 
Municipais, na conformidade da distribuição geográfica do 
município, acostado ao Anexo XI.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28. As unidades escolares municipais que tiverem 
cadastros, não atendidos, de candidatos a vaga em uma 
das unidades escolares da rede municipal de ensino 
realizados no portal de demanda de matrículas para o ano 
letivo de 2022 deverão verificar com as famílias se os 
mesmos estudaram em 2022 e residem próximo a unidade 
escolar informado no ato do cadastro. Caso seja 
confirmado e exista a disponibilidade de vaga para 2023, 
os candidatos terão prioridade de acesso de acordo com a 
ordem de inscrição, e deverão participar do processo de 
matrículas 2023, de acordo com o cronograma detalhado 
no Anexo XII. Caso não tenha disponibilidade de vaga na 
unidade escolar escolhida, as mesmas deverão ser 
direcionadas para um dos pólos de matrículas para a 
campanha de matrícula de 2023.

Art. 29. As unidades escolares municipais e comunitárias 
deverão realizar  cadastro de demanda de matrículas no 
portal mais e melhor educação através do endereço 
http://maisemelhoreducaca.camari.ba.gov.br para os 
casos onde as mesmas sejam demandadas e não 
possuam mais vagas disponíveis para que seja realizado 
estudo de ampliação de oferta de vaga na rede baseado no 
quantitativo de cadastros realizados. 

Art. 30. As Gerências Regionais deverão orientar e 
acompanhar o processo de matrícula em todas as 
unidades escolares municipais circunscritas aos 7 (sete) 
Territórios Municipais e Microterritórios, dirimindo dúvidas 
relativas às rotinas, oferta da rede, bem como às normas e 
aos parâmetros legais. 

Art. 31. A criança ou adolescente em situação ou não de 

medida(s) protetiva(s) deve ser matriculado, em qualquer 
época do ano, preferencialmente em unidade escolar 
municipal próxima a sua residência, cabendo a unidade 
escolar junto a Diretoria Pedagógica organizar a melhor 
maneira de obter o aproveitamento pedagógico do 
educando.

Parágrafo Único: Para fins de seleção prioritária das 
matrículas, deverá ser observado o disposto na Lei 
Federal nº 13.882, de 8 de outubro de 2019, que altera a 
Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da 
Penha), para garantir a matrícula ou transferência dos 
dependentes da mulher vítima de violência doméstica e 
familiar em instituição de educação básica mais próxima 
do seu domicílio, restando preservado o sigilo dos dados 
da ofendida e de seus dependentes, salvo ao Judiciário, 
Ministério Público e órgãos do poder público.

Art. 32. A transferência de estudantes ocorrerá mediante a 
apresentação do atestado de vaga da unidade escolar de 
destino, devendo permanecer arquivada na pasta do 
estudante.

Art. 33. Após o início da segunda unidade letiva, não 
deverá ocorrer matrícula de alunos novos, maiores de 18 
anos, sem transferência, exceto em situações a serem 
analisadas pela Coordenadoria de Matrícula e 
Informações Educacionais, com o jurídico, se necessário.

Art. 34. Após o início da terceira unidade, as matrículas 
oriundas de transferências de outra rede, de outros 
municípios ou outros estados, deverão acontecer 
mediante apresentação de documento comprobatório que 
indique as notas referentes às unidades já cursadas, 
exceto em situações a serem analisadas pela 
Coordenador ia de Matr ículas e Informações 
Educacionais.

Art. 35. No caso de matrículas novas para ingresso ao ano 
letivo, conforme Estatuto da Criança e do Adolescente não 
se faz necessário a apresentação de documento, uma vez 
que é o ingresso do aluno no referido ano letivo, no 
entanto, a unidade escolar deverá efetivar a matrícula, 
notificar o Conselho Tutelar e após efetivação orientar os 
pais/responsável legal a procurar o Conselho Tutelar para 
buscar resolução da entrega da referida documentação no 
prazo de 30 dias.

Art. 36. No caso de estudante matriculado conforme Lei Nº 
13.803, de 10 de Janeiro de 2019, que altera dispositivo da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, fica obrigatória a 
notificação de faltas escolares ao Conselho Tutelar 
quando superiores a 30% (trinta por cento) do percentual 
permitido em lei ou 15 dias consecutivos de faltas 
injustificadas.

Parágrafo Único: Para fins de monitoramento e controle 
da frequência dos estudantes, a unidade escolar deverá 
utilizar todas as ferramentas de busca ativa disponíveis, 
inclusive já registrando no sistema de busca ativa escolar a 
partir do primeiro dia de falta. Todos os recursos utilizados 
para busca ativa devem ser informados na notificação 
enviada ao Conselho Tutelar.
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Art. 37. A unidade escolar municipal deverá conferir ampla 
divulgação ao conteúdo desta Portaria e suas eventuais 
alterações, afixando-os em local de fácil acesso e 
visibilidade na unidade escolar, possibilitando o 
acompanhamento do seu efetivo cumprimento por toda a 
Comunidade Escolar. 

Art. 38. A inobservância e o descumprimento da presente 
Portaria poderão ensejar a abertura de procedimento 
administrativo disciplinar, cabível para apuração de 
responsabilidades. 

Art. 39. Os casos omissos serão resolvidos pela 
Secretaria Municipal de Educação – SEDUC e, quando 
necessário, divulgados em documentos específicos.

Art. 40. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA, EM 01 DE 
DEZEMBRO DE 2022.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ANEXO I
TERMO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA PARA O 

ANO LETIVO DE 2023

ANEXO II
TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA 

REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

Escola Municipal_______________________________
Aluno(a)______________________________________
Ano/Turma: ___________________________________

Na falta de documento exigido eu,___________________ 
ASSUMO a inteira responsabilidade de, sob pena de 
suspensão dos efeitos da matrícula na Rede Pública 
Municipal de Ensino, apresentar no prazo de 60 (sessenta) 
dias o(s)seguinte(s) documento(s):

a)____________________________________________
b)___________________________________________
c)____________________________________________

Outros:_______________________________________
_____________________________________________

Estou ciente de que a não juntada do(s) documento(s) 
faltante(s) no prazo de 60 (sessenta dias) implicará na 
suspensão dos efeitos da matrícula na Rede Pública 
Municipal de Ensino.

_____________________________________________
(Assinatura do requerente, de acordo com o 
documento de identidade apresentado)

Camaçari-BA, ______ / ______ / ____________

_____________________________________________
Assinatura do Diretor ou do Secretário Escolar

ANEXO III
TERMO DE USO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

PÚBLICO E RESPONSABILIZAÇÃO

Escola Municipal ______________________________
Aluno(a) _____________________________________
Ano/Turma: __________________________________
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Eu, __________________________________________ 
responsável legal pelo(a) educando(a) acima 
identificado(a), comprometo-me em assumir total 
responsabilidade decorrente de má utilização do 
Transporte Escolar gratuito oferecido pela Prefeitura 
Municipal de Camaçari, o que implica em ressarcimento ao 
patrimônio público ou privado, em consequência de 
indisciplina grave e/ou ato deliberado de vandalismo 
acometido pelo(a) mesmo(a).

_____________________________________________
(Assinatura do requerente, de acordo com o 
documento de identidade apresentado)

Camaçari-BA, ______ / ______ / ____________

_____________________________________________
Assinatura do Diretor ou do Secretário Escolar

ANEXO IV
TERMO DE ABDICAÇÃO DO DIREITO DE USO DO 

TRANSPORTE ESCOLAR

Escola Municipal ______________________________
Aluno(a) _____________________________________
Ano/Turma: __________________________________

Eu,__________________________________________ 
responsável legal pelo(a) educando(a) acima indicado(a), 
declaro que mesmo havendo vagas para o segmento/ano 
para efetivação da matrícula 2023 na proximidade de 
minha residência, opto por unidade municipal de ensino 
fora do meu domicílio residencial, e com isso, 
reconhecendo que não faço jus ao Transporte Escolar 
gratuito, assumindo com isso as custas pelo deslocamento 
do educando(a).

_____________________________________________
(Assinatura do requerente, de acordo com o 
documento de identidade apresentado)

Camaçari-BA, ______ / ______ / ____________

_____________________________________________
Assinatura do Diretor ou do Secretário Escolar

ANEXO V
TERMO DE RESPONSABILIDADE CONFIRMAÇÃO 

DE MATRÍCULA

Pelo presente termo de responsabilidade, eu 
__________________________________,responsável 
pelo(a) educando(a) _________________________, 
regularmente matriculado/a nesta unidade de ensino sob 
matrícula nº.__________, cursando, no ano letivo de 
2022, o ________ ano, solicito a matrícula para o ano letivo 
de 2023, comprometendo-me:

1. Ao uso do fardamento escolar nas dependências da 
unidade escolar municipal (quando distribuído pelo poder 
público municipal);
2. A zelar e preservar o patrimônio escolar – prédio, muros, 
salas, sanitários, áreas de circulação, mobiliário, 
equipamentos  materiais, transporte escolar e outros bens 
– ressarcindo a unidade escolar e empresa responsável 
pelo transporte escolar por quaisquer danos que venham a 
causar;
3. A devolver os livros didáticos recebidos no período do 
ano letivo;
4. Ser respeitoso para com colegas, diretores, 
professores, coordenador pedagógico, funcionários e 
colaboradores da unidade escolar, independentemente de 
idade, gênero, raça/etnia, religião, origem social, 
nacionalidade, deficiências, estado civil, orientação sexual 
ou política;
5. Não utilizar equipamentos eletrônicos como: telefones 
celulares, jogos portáteis, tocadores de música, máquinas 
fotográficas ou outros 	 dispositivos de comunicação e 
entretenimento, exceto para uso didático quando 
solicitado pelo educador;
6. Obedecer a proibição quanto ao consumo ou 
manuseamento de qualquer tipo de drogas nas 
dependências da unidade escolar municipal;
7. Não portar armas ou instrumentos que possam colocar 
em risco a segurança das pessoas;
Abster-se de atos que perturbem a ordem ou ofendam a 
dignidade da pessoa;
8. Não apelidar, xingar, discriminar ou expor a situações 
embaraçosas colegas, professores e/ou funcionários;
9. Não se ausentar da unidade escolar, sem que esteja 
devidamente autorizado pela família e pela unidade 
escolar;
10. Não divulgar, por qualquer meio de publicidade ou 
redes sociais, ações que envolvam direta ou indiretamente 
o nome da unidade escolar 	 municipal, funcionários ou 
educandos, sem prévia autorização da direção e/ou do 
Conselho Escolar;
11. Não encaminhar a unidade escolar a criança ou 
adolescente com sintomas que exijam maiores cuidados 
mantê-lo em casa sob observação.

_____________________________________________
(Assinatura do requerente, de acordo com o 
documento de identidade apresentado)

Camaçari-BA, ______ / ______ / ____________

_____________________________________________
Assinatura do Diretor ou do Secretário Escolar

ANEXO VI
TERMO DE RESPONSABILIDADE EFETIVAÇÃO DE 

MATRÍCULA

Pelo presente termo de responsabilidade, eu 
___________________________________,responsável 
pelo(a) educando(a) ___________________________, 
solicito a matrícula para o ano letivo de 2023, 
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comprometendo-me:
1. Ao uso do fardamento escolar nas dependências da 
unidade escolar municipal (quando distribuído pelo poder 
público municipal);
2. A zelar e preservar o patrimônio escolar – prédio, muros, 
salas, sanitários, áreas de circulação, mobiliário, 
equipamentos  materiais, transporte escolar e outros bens 
– ressarcindo a unidade escolar e empresa responsável 
pelo transporte escolar por quaisquer danos que venham a 
causar;
3. A devolver os livros didáticos recebidos no período do 
ano letivo;
4. Ser respeitoso para com colegas, diretores, 
professores, coordenador pedagógico, funcionários e 
colaboradores da unidade escolar, independentemente de 
idade, gênero, raça/etnia, religião, origem social, 
nacionalidade, deficiências, estado civil, orientação sexual 
ou política;
5. Não utilizar equipamentos eletrônicos como: telefones 
celulares, jogos portáteis, tocadores de música, máquinas 
fotográficas ou outros 	 dispositivos de comunicação e 
entretenimento, exceto para uso didático quando 
solicitado pelo educador;
6. Obedecer a proibição quanto ao consumo ou 
manuseamento de qualquer tipo de drogas nas 
dependências da unidade escolar municipal;
7. Não portar armas ou instrumentos que possam colocar 
em risco a segurança das pessoas;
Abster-se de atos que perturbem a ordem ou ofendam a 
dignidade da pessoa;
8. Não apelidar, xingar, discriminar ou expor a situações 
embaraçosas colegas, professores e/ou funcionários;
9. Não se ausentar da unidade escolar, sem que esteja 
devidamente autorizado pela família e pela unidade 
escolar;
10. Não divulgar, por qualquer meio de publicidade ou 
redes sociais, ações que envolvam direta ou indiretamente 
o nome da unidade escolar 	 municipal, funcionários ou 
educandos, sem prévia autorização da direção e/ou do 
Conselho Escolar;
11. Não encaminhar a unidade escolar a criança ou 
adolescente com sintomas que exijam maiores cuidados 
mantê-lo em casa sob observação.

_____________________________________________
(Assinatura do requerente, de acordo com o 
documento de identidade apresentado)

Camaçari-BA, ______ / ______ / ____________

_____________________________________________
Assinatura do Diretor ou do Secretário Escolar

ANEXO VII
TERMO DE CANCELAMENTO DA RENOVAÇÃO  DE 

MATRÍCULA

Pelo presente termo de responsabilidade, eu 
___________________________________,responsável 
pelo(a) educando(a) _________________________, 

regularmente matriculado/a nesta unidade de ensino sob 
matrícula nº.__________, cursando, no ano letivo de 
2022, o ________ ano, venho respeitosamente requerer a 
DISPENSA DA VAGA para o ano letivo de 2023 por motivo 
de ______________________________________.

_____________________________________________
(Assinatura do requerente, de acordo com o 
documento de identidade apresentado)

Camaçari-BA, ______ / ______ / ____________

_____________________________________________
Assinatura do Diretor ou do Secretário Escolar

ANEXO VIII
TERMO DE CANCELAMENTO DA PRÉ – MATRÍCULA

Pelo presente termo de responsabilidade, eu 
___________________________________,responsável 
pelo(a) educando(a) _________________________, 
regularmente matriculado/a nesta unidade de ensino sob 
matrícula nº.__________, no ano letivo de 202__, no 
________ ano, venho respeitosamente requerer a 
DISPENSA DA VAGA para o ano letivo de 2023 por motivo 
de ______________________________________.

_____________________________________________
(Assinatura do requerente, de acordo com o 
documento de identidade apresentado)

Camaçari-BA, ______ / ______ / ____________

_____________________________________________
Assinatura do Diretor ou do Secretário Escolar

ANEXO IX
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

(MENOR DE IDADE/EJA)

Escola Municipal ______________________________
Aluno(a) _____________________________________
Ano/Turma: __________________________________

Eu___________________________________________
po r tado r  da  Cédu la  de  i den t i dade  RG n º  
___________________, inscr i to  no  CPF sob 
nº.____________________, residente na Rua/Av 
_____________________________________________,
Nº_________,município de_____________responsável 
legal,pelo menor citado, AUTORIZO o uso de minha 
imagem e/ou do menor supracitado em todo e qualquer 
material entre imagens de vídeo, fotos e documentos, para 
ser utilizada pela Unidade Escolar, sejam essas 
destinadas à divulgação ao público em geral. A presente 
autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o 
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uso da imagem acima mencionada em todo território 
nacional, das seguintes formas: (I) outdoor, (II) busdoor, 
folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc), (III) 
folder de apresentação, (IV) anúncios em revistas e jornais 
em geral, (V) home page, (VI) cartazes, (VII) back-light, 
(VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeos, televisão, cinema, 
programa para rádio, entre outros). Fica ainda autorizada, 
de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a 
cessão de direitos da veiculação das imagens não 
recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração. Por 
está ser a expressão da minha vontade declaro que 
autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser 
reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou 
a qualquer outro, e assino a presente autorização.

_____________________________________________
(Assinatura do requerente, de acordo com o 
documento de identidade apresentado)

Camaçari-BA, ______ / ______ / ____________

_____________________________________________
Assinatura do Diretor ou do Secretário Escolar

ANEXO X
 MAPA TERRITORIAL

ANEXO XI
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ANEXO XII
CRONOGRAMA DE AÇÕES DA PORTARIA DE 

MATRÍCULAS 2023

ANEXO XIII
AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL

Eu, __________________________________________, 
a b a i x o  a s s i n a d o ,  d e  n a c i o n a l i d a d e  
______________________, nascido em ____/___/_____, 
r e s p o n s á v e l  l e g a l  
de___________________________________________
_____________, conforme documentações em anexo, 
nascido em ____/___/_____, declaro que o mesmo é ( ) 
p r e t o  (  )  p a r d o  (  )  i n d í g e n a  (  )  
_____________________________. 

_______________,_____ de ______________de 202 __.

____________________________________________
Assinatura do Responsável Legal

ANEXO XIV
AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL PARA 

ESTUDANTES MAIORES DE 18 ANOS

Eu, __________________________________________, 
a b a i x o  a s s i n a d o ,  d e  n a c i o n a l i d a d e  
______________________, nascido em ____/___/_____, 
declaro que sou ( ) preto ( ) pardo ( ) indígena ( ) 
_____________________________. 

_______________,_____ de ______________de 202 __.

_____________________________________________
Assinatura do Estudante 
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