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São José da Vitória

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
ATO DE CRIAÇÃO: 006/2001
LEI DO SISTEMA: 169/05
PARECER CME Nº 002/2022, DE 30 DE AGOSTO DE 2022
Dispõe sobre análise, aprovação, orientação, recomendação e
deliberação da Portaria nº 000 de 12/09/2022 que estabelece
procedimentos e orientações para a realização do processo de
seleção interna para a função de Diretor Escolar das Unidades de
Ensino da Rede Pública Municipal de São José da Vitória/BA.

PARECER CME: Nº 002/2022

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação, Instituições Educativas Públicas e Privadas,
Professores,Coordenadores, Articuladores e funcionários que Compõem o Sistema Municipal de Educação
de São José da Vitória-Bahia.
ASSUNTO: Análise e recomendações realização do processo de seleção interna para a função de

Diretor Escolar.
CONSELHEIROS: Eliete Pereira Lima, Juciara Prado Donato, Luci Maria dos Santos, Verbênia Almeida,
Sirlene Aparecida dos Santos Ferreira,Ivani Heliodório dos Santos,Genilza Nascimento dos Santos,Edileuza
Ramos,Edjaldo Vieira,Lidiane Freitas Nascimento, Geovane Rodrigues, Rui, Adison, Tiago, Verônica Souza
Teles Almeida, Mackisilene de Souza
RELATORA: Mackisilene de Souza
PARECER CME/CP Nº: 002/2022
APROVADO PELO CONSELHO PLENO EM:
07 de setembro de 2022
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS: Eliete Pereira Lima,

Genilza Nascimento dos

Santos e Macksilene de Souza

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no uso de suas atribuições legais
conferidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, art. 3º inciso 8º; Lei
Municipal que cria o Conselho Municipal de Educação; Lei Municipal que cria o Sistema
Municipal de Ensino, elabora este parecer pertinente, que estabelece procedimentos e
orientações para a realização do processo de seleção interna para a função de Diretor
Escolar das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de São José da Vitória/BA.
RELATÓRIO
No dia vinte e quatro de agosto do ano de 2022, foi entregue a esta casa através do Senhor
Secretário de Educação e Cultura Givaldo de Araújo a Portaria nº 000 de 12 de setembro
de 2022, que estabelece os procedimentos e orientações para a realização do processo de
seleção interna para a função de Diretor Escolar das Unidades de Ensino da Rede Pública
Municipal de São José da Vitória. O mesmo foi analisado pelo CME e foram feitas
algumas observações que serão elencadas mais a frente.
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Partindo daí é necessário expor um breve relato sobre a GESTÃO DEMOCRÁTICA. No
Brasil, em meados da década de 1970, começa a exaurir o regime militar dominante desde
o ano de 1960. A transição democrática resultou de inúmeros fatos ocorridos, entre eles,
as lutas pelas liberdades democráticas, configuradas em diversos movimento e ações,
como a volta das eleições nos anos 1974 e 1978, as greves dos operários, o
restabelecimento do voto direto para o governo dos estados e a campanha pelas “Diretas
Já”. O setor educacional, também não era alheio ao movimento que ocorria. A sociedade
civil, através de seus segmentos organizados, levantava significativas bandeiras de luta
pela educação pública, gratuita e de qualidade. Relativamente à educação, mereceu
destaque, o caráter inédito da inclusão da gestão democrática entre os princípios
fundamentais do ensino, nos termos do que estabelece o Título VIII, da ordem Social,
Capítulo III, Da Educação, da Cultura e do Desporto,15 no art. 206 [...] VI – Gestão
democrática do ensino público, na forma da lei. No entanto, mediante reação do setor
privado prevaleceu “gestão democrática do ensino público”. Assim considerado, este
princípio constou na nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB), aprovada oito anos mais tarde.
Destaca-se que a CF/88 referencia a regulamentação “na forma da lei”, o mesmo faz a
nova LDB que a remete para os sistemas de ensino. O PNE atual, institui uma meta
específica para a gestão democrática na educação, inclusive estabelecendo prazo para sua
efetivação.
Dessa forma, seguindo os preceitos constitucionais, na esteira da redemocratização do
País, foram aprovadas e sancionadas a LDB, Lei nº 9.394/1996 e, mais recentemente, a
Lei nº 13.005/2014 que institui o Plano Nacional de Educação - PNE. Ambas seguem a
diretriz constitucional, no tocante à instituição da gestão democrática como princípio do
ensino. Sendo assim a nova lei nº 14.113/2020 que regulamenta o Novo Fundeb explicita
no ( Art. 14, § 1º, incisos I a V) as cinco condicionalidades que os entes federados devem
cumprir para a complementação do VAAR (valor aluno ano por resultado) a serem
distribuídas às redes públicas de ensino. Nesse sentido as escolas, juntamente com seu
órgão regulador e conselhos, (CME, FUNDEB,CAE), associação (APLB) , Secretaria de
Educação e sociedade civil devem se ater a essencialidade e obrigatoriedade de adequação
ao que ta definido por lei para não se perder de vista as vantagens para o oferecimento de
uma educação de qualidade afim de melhorar seus indicadores de atendimento e
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aprendizado, além da busca incessante na redução das desigualdades socioeconômicas
entre as respectivas unidades e redes escolares, onde os gestores atendam aos critérios
técnicos de méritos e desempenho estipulados pela Nova Lei do FUNDEB, bem como
competências e habilidades necessárias para gestar, sendo o aluno o protagonista do
aprendizado de destacada relevância o alcance de uma educação nacional de qualidade
socialmente referenciada.

FUNDAMENTAÇÃO
A educação é um direito humano reconhecido internacionalmente, afirmado
constitucionalmente em nível nacional e vinculado aos ideais de fortalecimento da
democracia, justiça social, igualdade e trabalho.
O objetivo inicial deste Conselho é garantir a qualidade e a eficácia do processo de
GESTÃO DEMOCRATICA. Método de construção colaborativa de educação em nível
de cidade, na participação ativa e tomada de decisões, ao compartilhar informações,
expandindo o debate para a comunidade, onde nossas Unidades Escolares estão cada vez
mais sendo construídas como espaços de prática democrática continuada. O Conselho
Municipal de Educação, órgão de caráter deliberativo, normativo, fiscalizador,
propositivo consultivo, tem como competências, dentre outras significar a autonomia da
escola, não podendo este significar oposição perante as normas e leis, bens maiores de
nossa constituição e diretrizes e bases. A autonomia rotineiramente pressupõe relações
firmando-se nesses pilares, o CME trabalha com a perspectiva democrática para
construção e participação na educação de qualidade, na escola que tem sido um espaço
de prática, de conquista e efetivação de direitos, criação de sujeitos públicos que à medida
que constroem suas personalidades individualmente, formam grupos, identificando-se
com valores.
Dentre as normativas e leis que regem o funcionamento da educação em território
nacional e a gestão democrática, destacamos aqui:
De acordo com a LDB (Lei n. 9.394/96), as instituições públicas que ofertam a Educação
Básica devem ser administradas com base no princípio da Gestão Democrática.
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Art. 14 - Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os
seguintes princípios:
Esses artigos da LDB, acima citado, dispõem que a gestão democrática do ensino público
na educação básica aos sistemas de ensino, oferece ampla autonomia às unidades
federadas para definirem em sintonia com suas especificidades formas de
operacionalização da gestão, com a participação dos profissionais da educação
envolvidos e de toda a comunidade escolar e local.
PNE - Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da
gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e
à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo
recursos e apoio técnico da União para tanto.
Esta meta dialoga com os princípios dispostos na Constituição Federal (art. 205, VI) e na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 3º, VIII; art. 14), que estabelecem a gestão
democrática na esfera da educação pública.
PME – Meta 19 – Gestão Democrática - Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos,
para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de
mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas
públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto.
Lei Nº 255/2011 - (Sanciona PL 93/2011 de 08/12/2011); dispõe sobre o Plano de
Carreira e vencimentos dos profissionais do Magistério Público Municipal do Município
de São José da Vitória, Estado da Bahia.
Art. 45- Ficam criados os cargos em comissão de 01 diretor e 02 vice-diretores, para as
escolas municipais, respectivamente a carga horária de 40 (quarenta) e 20 (vinte) horas,
acrescido do equivalente a 50% (cinquenta por cento), do total dos vencimentos a título
de gratificação do cargo, que deverão ser ocupados exclusivamente por professor
concursado do quadro de Magistério Municipal de São José de Vitória.
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§ 1º - Os ocupantes de cargos de que trata ao artigo 45 deverão ser escolhidos por seus
pares, através de eleição direta para um prazo de 04 (quatro) anos, podendo ser
reconduzido por mais uma investidura.
§ 2º - Após dois anos ininterruptos ou quatro intercalados, em atuação nos cargos que
trata o artigo anterior, os detentores terão incorporado em caráter definitivo aos seus
vencimentos o percentual referente à gratificação do referido cargo.
§ 3º - Fica assegurado aos servidores que na data da promulgação da presente Lei já
tenham completado dois anos ininterruptos ou quatro intercalados em atuação num dos
cargos que trata o a artigo 45 da presente Lei, as vantagens e direitos previstos no
parágrafo 2º do artigo 45 da presente Lei.
Lei 14.113/2020 Lei do Novo Fundeb - Para se habilitar a receber a complementaçãoVAAR da União, a Lei 14.113/2020, que regulamenta o novo Fundeb, define (art. 14, §
1º, incisos I a V) cinco condicionalidades que os entes federados devem cumprir, são elas:
I - Provimento do cargo ou função de gestor escolar de acordo com critérios técnicos de
mérito e desempenho ou a partir de escolha realizada com a participação da comunidade
escolar dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho;
II - Participação de pelo menos 80% (oitenta por cento) dos estudantes de cada ano escolar
periodicamente avaliado em cada rede de ensino por meio dos exames nacionais do
sistema nacional de avaliação da educação básica;
III - Redução das desigualdades educacionais socioeconômicas e raciais medidas nos
exames nacionais do sistema nacional de avaliação da educação básica, respeitadas as
especificidades da educação escolar indígena e suas realidades;
IV - Regime de colaboração entre Estado e Município formalizado na legislação estadual
e em execução, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição
Federal e do art. 3º da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020; e
V - Referenciais curriculares alinhados à Base Nacional Comum Curricular, aprovados
nos termos do respectivo sistema de ensino.
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RECOMENDAÇÕES:
Como vista, analisada e discutida a portaria apresentada pela Secretaria de Educação
através da consulta pública aos demais conselheiros em reunião, foram feitas algumas
observações que em tempo nos levam a recomendar a revisão e retificação de alguns
procedimentos que estão em desacordo com o Plano de Carreira do Município com Nova
Lei do Fundeb, dentre outras orientações.

1º Analisando os conceitos de Portaria e Lei, enquanto Conselho sabemos a fragilidade
de uma Portaria, visto que a mesma não possui amparo perdurável, portanto requeremos
que a Portaria seja analisada pelo poder Legislativo deste município para assim se tornar
Projeto de Lei;

2º Substituição do Artigo 27 da Portaria pelo artigo 45 do Plano de Carreira do Município
de São José da Vitória, cuja Lei Municipal nº 242/2009 não pertence ao nosso município.

3º Sobre o artigo 4º, Capítulo I a) inclusão de outros meios para realização das inscrições
além do que está determinado pela Portaria, o mesmo limita o processo de inscrição ao
único formato bem como não assegura que todos os e-mails encaminhados serão
recebidos devido as possibilidades de falhas técnicas. Pedimos que as inscrições sejam
feitas também de forma presencial ou outros meios cabíveis que não venham afetar a
oportunidade dos candidatos se inscreverem;

4º Acrescentar no Artigo 7º, Capítulo I o nome do município que irá realizar o processo
seletivo referente ao quadro dos profissionais da Educação Básica;
5º Em relação a Comissão de Processo de Seleção Interna para Diretor Escolar – CPSID,
descrito no Artigo 15, solicitamos a inclusão de mais segmentos pois compreendemos
que uma educação democrática não está condicionada apenas a Secretaria de Educação e
Cultura. Se faz necessário a integração de representantes dos seguintes segmentos:
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 Conselho Municipal de Educação;
 APLB;
 Conselho do Fundeb.

6º Não julgamos adequado competir ao novo Diretor relatar fatos acerca da não entrega
dos documentos do Gestor anterior como consta no artigo 24 parágrafo 1º. Recomendase que esta atribuição seja feita pela Secretaria de Educação e que a mesma tome as
medidas cabíveis caso não haja a entrega dos respectivos documentos solicitados na
Portaria.

7º Acerca do Artigo 27 sobre a ocupação do cargo de Vice-Diretor, é inescusável que se
cumpra o que está estabelecido na Lei Nº 255/2011(Plano de Carreira deste município) .
Art. 45- Ficam criados os cargos em comissão de 01 diretor e 02 vice-diretores, para as
Escolas Municipais, conforme assegura Lei Orgânica do Município, respectivamente a
carga horária de 40 (quarenta) e 20 (vinte) horas, acrescido do equivalente a 50%
(cinquenta por cento), do total dos vencimentos a título de gratificação do cargo, que
deverão ser ocupados exclusivamente por professor concursado do quadro de
Magistério Municipal de São José de Vitória.
8º Embasado na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, Capítulo IV, Seção IV que
trata;
§ 2o Os afastamentos para realização de programas de Mestrado e Doutorado somente
serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou
entidade há pelo menos 3 (três) anos para mestrado e 4 (quatro) anos para doutorado,
incluído o período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para
tratar de assuntos particulares para gozo de licença capacitação ou com fundamento neste
artigo nos 2 (dois) anos anteriores à data da solicitação de afastamento.
Sabe-se que o profissional ingresso nos cursos de mestrado ou doutorado, carecem de
disponibilidade de um certo período tempo para sua conclusão, são resguardados pela
Licença Prêmio ficando assim afastados de suas atividades. Diante do que está exarado
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em lei, fica estabelecido que: somente os profissionais que estão em exercício pleno de
suas funções, poderão inscrever-se no Processo de Seleção Interna para a Função de
Diretor Escolar.
Por fim encaminhamos esse Parecer para a Secretaria Municipal de Educação e a
Homologação do Documento e sua publicação no Diário Oficial do Município de São
José da Vitória- BA

VOTO DOS CONSELHEIROS:
Mediante proposta (Portaria nº 000 de 12/09/2022) este Conselho decide pela aprovação
deste referido Parecer e devida publicação no Diário Oficial do Município de São José da
Vitória.
CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS
Eliete Pereira Lima,
Juciara Prado Donato,
Luci Maria dos Santos,
Verbênia Almeida,
Sirlene Aparecida dos Santos Ferreira,
Ivani Heliodório dos Santos,
Genilza Nascimento dos Santos,
Edileuza Ramos,
Edjaldo Vieira,
Lidiane Freitas Nascimento
Geovane Rodrigues,
Adison Queiroz
Tiago Messias dos Santos
Verônica Souza Teles Almeida,
Mackisilene de Souza

_____________________________
Eliete Pereira Lima
Presidente do Conselho Municipal de Educação
_________________________________
Mackisilene de Souza
Relatora do Conselho Municipal de São José da Vitória
Comissão de Legislação e Normas
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São José da Vitória, BA, 07 de setembro de 2022.
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PARECER CME Nº 003/2022, DE 21 DE OUTUBRO DE 2022
Dispõe sobre análise, aprovação, orientação, recomendação e
deliberação da Proposta de Reposição dos dias letivos do ano de
2022, que estabelece procedimentos e orientações para a reposição
dos dias letivos suspensos das Unidades de Ensino da Rede Pública
Municipal de São José da Vitória/BA.

PARECER CME: Nº 003/2022

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

INTERESSADO:
Secretaria
Municipal
de
Educação,
Instituições
Educativas
Públicas,
Professores,Coordenadores, Articuladores e funcionários que Compõem o Sistema Municipal de Educação
de São José da Vitória-Bahia.
ASSUNTO: Proposta de Reposição dos dias letivos do ano de 2022
CONSELHEIROS: Adilson Gomes dos Santos, Daniela Batista dos Santos, Digna Amérita Conceição
dos Santos, Delma Clícia Conceição dos Santos,Edileuza Ramos dos Santos,Geovane Rodrigues , Geníria
Almeida dos Santos,Ivani Heliodório dos Santos, José Raimundo Nascimento Feitoza,Lidiane Freitas
Nascimento, Lisandra Souto Cruz Mackisilene de Souza .
RELATORA: Mackisilene de Souza
PARECER CME/CP Nº: 003/2022
APROVADO PELO CONSELHO PLENO EM:
21de outubro de 2022
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS: Lidiane Nascimento

de Freitas, Macksilene de

Souza

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no uso de suas atribuições legais
conferidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, art. 3º inciso 8º; Lei
Municipal que cria o Conselho Municipal de Educação; Lei Municipal que cria o Sistema
Municipal de Ensino, elabora este parecer pertinente, que estabelece procedimentos e
orientações para Proposta de Reposição dos dias letivos do ano de 2022, das Unidades de
Ensino da Rede Pública Municipal de São José da Vitória/BA.
RELATÓRIO
No dia treze de outubro do ano de 2022, foi entregue a esta casa através do Técnico da
Secretaria de Educação e Cultura Epaminondas Reis Alves a Proposta de Reposição dos
dias letivos do ano de 2022, referentes aos dias 22/04,08,09 e 30/09, 03,28 e 31/10,01/11,
totalizando 08 dias, 32 horas, das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de São
José da Vitória. O mesmo foi analisado pelo CME em reunião ordinária realizada no dia
21 de outubro do corrente ano e foram feitas algumas observações que serão elencadas
mais à frente.
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O CME como um órgão fiscalizador e normativo vela pela garantia do direito do aluno a
educação como está exarado na Constituição Brasileira em seus artigos 205 e 206 e a
aplicabilidade do cumprimento das normativas educacionais principalmente no que se
refere a execução dos dias letivos e a carga horária mínima anual garantidos pela LDB
em seus artigos 12, inciso III, artigo 13 inciso V, artigo 24 inciso I. Partindo destes
princípios se faz necessário um olhar minucioso que busque atender tais direitos
objetivando a garantia da aprendizagem onde a reposição das aulas sejam efetivamente
de qualidade contemplando a comunidade escolar em suas especificidades.
Este colegiado observou algumas incompatibilidades na proposta de reposição dos dias
letivos e no processo de cumprimento da mesma que não condizem com a realidade
educacional do nosso município:

1º Reposição on-line através do ambiente virtual PortAcad que faz parte do
gerenciamento educacional do nosso município. Hora, a Secretaria de Educação e as
escolas não oferecem recursos necessários( suporte técnico e operacional) para a
utilização desta plataforma, inviabilizando desta forma o acesso dos alunos e dificultando
o trabalho do professor porque a velocidade e qualidade da rede de internet oferecidas nas
instituições, especialmente o Centro Integrado Cristo Redentor

não comportam a

demanda da sua utilização bem como a sua distribuição, e a ausência de aparelhos
tecnológicos(computadores, notebooks e/ou tabletes. para uso dos professores e alunos;

2º Não tem nitidez e materialidade no procedimento das aulas, fala apenas que as mesmas
devem contemplar as competências da BNCC, em consonância com o Projeto Político
Pedagógico das escolas e Plano de ação das mesmas, nem sobre o processo comprobatório
das aulas repostas;

3º O Eixo relacionado a Economia, onde se fala em Educação Fiscal e Educação
Financeira para o consumo, entra em contradição com a realidade da EPJAI, visto que a
disciplina de logística que faz parte da Matriz Curricular do nosso município ficou um
bom período sem ser ofertada devido a ausência de ementa e permanece apresentando

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZA5NZJDNEJEMJJERDU0OT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
26 de Outubro de 2022
13 - Ano XV - Nº 1511

São José da Vitória

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
ATO DE CRIAÇÃO: 006/2001
LEI DO SISTEMA: 169/05
dificuldades de ser ministradas presencialmente, nos levando a um paradoxo de como
trabalha-la de forma não presencial;

4º Outro fator a ser revisto na proposta sobre as aulas estarem em conformidade com o
Projeto Político Pedagógico das escolas e Plano de ação das mesmas e hoje não se tem
nenhum e nem outro na Escola Centro Integrado Cristo Redentor, nas Escola do Campo
(estão em processo de construção);

5º Outro complicador é o Ensino Noturno referente a carga horária, pois a mesma é
reduzida a 2h e 40min e na proposta pede-se que as aulas contemplem 4h, criando-se um
impasse para a reposição dos dias letivos da forma explicitada na proposta;

6º As Escolas do Campo não foram contempladas em suas especificidades, uma vez que
o acesso tecnológico porque questões geográficas e de acesso em grande parte é limitada
ou inacessível;

7º Outro impasse observado pelos conselheiros foi o não amparo dos docentes que
desempenham trabalhos em outras instituições de ensino, sendo este um fator também
determinante para se pensar nessas reposições uma vez havendo a necessidade de
contemplação para todos os professores;

8º É necessário clareza nas datas de reposições pois as mesmas devem ser repostas pelos
professores dos dias afetados pelas suspensões de aulas.

FUNDAMENTAÇÃO
A Lei nº 9.394/96, em seu artigo 24, inciso I, disciplina que: A Educação Básica, nos
níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:
I - A carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo
de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames
finais, quando houver; (...)
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Quanto ao Ensino Fundamental, o art. 34 define que: A jornada escolar no Ensino
Fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo
progressivamente ampliado o período de permanência na escola.
Nota-se que os dois artigos citados se referem a cargas horárias e jornadas de trabalho
educacional, estabelecendo mínimos conjugados, fixando, assim, direitos e obrigações,
tanto para os estudantes e suas famílias, quanto para os profissionais da educação escolar
em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, seja ainda, dos titulares de
responsabilidade gestora, normativa e supervisora dos respectivos sistemas de ensino.
O objetivo inicial deste Conselho órgão de caráter deliberativo, normativo, fiscalizador,
propositivo consultivo é defender e assegurar a qualidade e a eficácia do processo de
reposição das aulas.
Embora a LDB determine o cumprimento dos 200 dias letivos com a carga horária
mínima anual de 800 horas, o Conselho Nacional de Educação através da Lei 14.040, de
18 de agosto de 2020, RESOLUÇÃO CEE N.º 50, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020,
devido ao contexto pandêmico (CORONAVÍRUS COVID – 19) vivido mundialmente
desde final de 2019, onde afetou os sistemas e as redes de ensino em toda as modalidades,
níveis e etapas, considerando uma necessidade de reorganização das atividades escolares,
por conta da propagação e contaminação da covid 19. Em decorrência deste cenário os
órgãos reguladores de educação flexibilizaram o não cumprimento dos 200 dias letivos
possibilitando a reorganização do calendário escolar desde que sejam cumpridas a carga
horária mínima anual de 800h, válidas para suspensão de dias letivos, conforme
explicitado abaixo:
Lei 14.040, de 18 de agosto de 2020
Art. 2º Os estabelecimentos de ensino de educação básica, observadas as diretrizes
nacionais editadas pelo CNE, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as normas a
serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, ficam dispensados, em caráter
excepcional:
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I - Na educação infantil, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de trabalho
educacional e do cumprimento da carga horária mínima anual previstos no inciso II do
caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
II - No ensino fundamental e no ensino médio, da obrigatoriedade de observância do
mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, nos termos do inciso I do capute do § 1º do
art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, desde que cumprida a carga horária
mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, sem prejuízo da qualidade do
ensino e da garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem.
RESOLUÇÃO CEE N.º 50, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020:
CAPÍTULO I
DO OBJETO
Art. 1° No âmbito da educação básica e na educação superior, as instituições escolares e
as acadêmicas encontram-se dispensadas dos duzentos dias letivos nos termos do disposto
pela Lei N.º 14.040/2020.
RECOMENDAÇÕES
Como vista, analisada e discutida a proposta apresentada pela Secretaria de Educação
através da consulta pública aos demais conselheiros em reunião, foram feitas algumas
observações que em tempo nos levam a recomendar a revisão e retificação de alguns
pontos que estão em desencontro com a realidade para acesso e cumprimento de reposição
dos dias letivos na metodologia proposta pela Secretaria de Educação.

1º A reposição precisa ser feita preferencialmente de forma presencial, ao sábados ou no
contra turno (diurno) estabelecendo um horário especifico para os dias que ficaram sem
aulas (quintas, sextas

segundas-feiras e terças) podendo ser realizados projetos

interdisciplinares que contemplem a carga horária, a depender do tempo de aplicação
desses projetos em um sábado poderá ser pagos dois dias letivos, podendo como sugestão
serem organizados conforme tabela abaixo:
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DATAS/DIAS A SEREM PAGOS

DATAS QUE PODERÃO SER
REPOSTAS (SUGESTÃO)

22/04 e 08/09 (referentes a sexta e quinta-feira)

12/11

09/09 e 30/09 (referentes às sextas-feiras)

19/11

03 e 31/10 (referentes às segundas-feiras)

26/11

28/10 e 01/11 (referentes a sexta e terça feira)

03/12

2º Cada escola deverá comprovar que as aulas foram repostas, mediante relatórios que
especifiquem os dias pagos, como foram repostos, tempo de duração de cada aula,
contendo FREQUÊNCIA DOS ALUNOS, PROFESSORES, COORDENADORES,
ARTICULADORES, GESTÃO ESCOLAR E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DE
APOIO DE CADA UNIDADE, encaminhando cópias para a Secretaria de Educação
e Conselho Municipal de Educação.

3º Garantir transporte escolar e alimentação nos dias de reposição das aulas conforme
assegura a LDB:
TÍTULO III – Do Direito à Educação e do Dever de Educar
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a
garantia de:
VIII – atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde;
TÍTULO IV – Da Organização da Educação Nacional:
Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:
VI – Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.

4º Pensando no público alvo do EPJAI e suas especifidades como consta na LDB:
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Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo
com as seguintes regras comuns:
§ 2º Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de
ensino noturno regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso VI do art.
4º.
Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e
de cada região, especialmente:
I – Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses
dos alunos da zona rural.
Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de
trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de
permanência na escola.
§ 1º São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização
autorizadas nesta Lei.
O Conselho Pleno aprovou por unanimidade a aplicação de blocos de atividades
remotas para o NOTURNO e também a EDUCAÇÃO DO CAMPO, desde que
existam planejamentos, consonância com as competências da BNCC, tempo de
execução das aplicações de cada bloco de atividades, frequência dos alunos
garantindo a participação dos mesmos, o noturno e as Escolas do Campo também
precisam enviar relatórios para a Secretaria de Educação e CME conforme está
exposto na recomendação nº 2 deste parecer.
5º: Fica dispensada a Educação Infantil do cumprimento de reposição de dias letivos,
visto que esta modalidade de ensino no cenário atual está desobrigada da execução dos
200 dias letivos como está posto na LEI Nº 14.040, DE 18 DE AGOSTO DE 2020:
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Art. 2º Os estabelecimentos de ensino de educação básica, observadas as diretrizes
nacionais editadas pelo CNE, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as normas a
serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, ficam dispensados, em caráter
excepcional:
I – Na educação infantil, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de trabalho
educacional e do cumprimento da carga horária mínima anual previstos no inciso II do
caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
6º Ficam dispensados das reposições de dias letivos presencialmente os alunos que se
enquadram na seguinte lei:
Por meio da Lei nº 13.796, de 03 de janeiro foi publicada uma alteração na LDB (Lei
nº 9.394/1996) passa a vigorar acrescida do seguinte artigo,
“Art. 7º-A – Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou
privada, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de
crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou
de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o
exercício de tais atividades, devendo-se lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos
para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso VIII
do caput do art. 5º da Constituição Federal:
I – prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no
turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa;
II – trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, objetivo e
data de entrega definidos pela instituição de ensino.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Conselho como órgão fiscalizador irá acompanhar todo o processo de reposição dos
dias letivos e em tempo este colegiado se coloca a disposição para esclarecimentos e
orientações.

VOTO DOS CONSELHEIROS
Mediante a proposta de reposição dos dias letivos a Relatora decide pela aprovação com
ressalvas, os conselheiros presentes seguem com a aprovação da relatora, solicitando a
esta Secretaria que sejam seguidas as recomendações citadas neste referido Parecer e
devida publicação no Diário Oficial do Município de São José da Vitória.
CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS
Adilson Gomes dos Santos
Daniela Batista dos Santos
Digna Amerita Conceição dos Santos
Delma Clícia Conceição dos Santos Santana
Edileuza Ramos dos Santos
Geníria Almeida dos Santos
Geovane Rodrigues,
Ivani Heliodório dos Santos,
José Raimundo Nascimento Feitoza
Lidiane Freitas Nascimento
Lisandra Souto Cruz

________________________________
Lidiane Nascimento de Freitas
Presidente do Conselho Municipal de Educação

São José da Vitória, BA, 21 de outubro de 2022.
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PARECER CME Nº 004/2022, DE 21 DE OUTUBRO DE 2022
Dispõe sobre análise, aprovação, orientação, recomendação e
deliberação estabelecendo procedimentos e orientações para a
renovação de matrícula referente ao ano letivo de 2023 das Unidades
de Ensino da Rede Pública Municipal de São José da Vitória/BA.

PARECER CME: Nº 004/2022

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

INTERESSADO:
Secretaria
Municipal
de
Educação,
Instituições
Educativas
Públicas,
Professores,Coordenadores, Articuladores e funcionários que Compõem o Sistema Municipal de Educação
de São José da Vitória-Bahia.
ASSUNTO: Portaria de Renovação de Matrícula
CONSELHEIROS: Adilson Gomes dos Santos, Daniela Batista dos Santos, Digna Amérita Conceição
dos Santos, Delma Clícia Conceição dos Santos,Edileuza Ramos dos Santos,Geovane Rodrigues , Geníria
Almeida dos Santos,Ivani Heliodório dos Santos, José Raimundo Nascimento Feitoza,Lidiane Nascimento de
Freitas, Lisandra Souto Cruz Mackisilene de Souza .
RELATORA: Mackisilene de Souza
PARECER CME/CP Nº: 004/2022
APROVADO PELO CONSELHO PLENO EM:
21 de outubro de 2022
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS: Lidiane Nascimento

de Freitas, Macksilene de
Souza
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no uso de suas atribuições legais
conferidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, art. 3º inciso 8º; Lei
Municipal que cria o Conselho Municipal de Educação; Lei Municipal que cria o Sistema
Municipal de Ensino, elabora este parecer pertinente, que estabelece procedimentos e
orientações para Portaria de Renovação de Matrícula do ano letivo de 2023, das Unidades
de Ensino da Rede Pública Municipal de São José da Vitória/BA.
RELATÓRIO
No dia treze de outubro do ano de 2022, foi entregue a esta casa através do Técnico da
Secretaria de Educação e Cultura Epaminondas Reis Alves a Portaria de Renovação de
Matrícula para o ano letivo de 2023, das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal
de São José da Vitória. O mesmo foi analisado pelo CME em reunião ordinária realizada
no dia 21 de outubro do corrente ano e foram feitas algumas recomendações que serão
elencadas mais à frente.
A Educação Básica de qualidade é um direito assegurado pela Constituição Federal e pelo
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Estatuto da Criança e do Adolescente. Um dos fundamentos do projeto de Nação que
estamos construindo, a formação escolar é o alicerce indispensável e condição primeira
para o exercício pleno da cidadania e o acesso aos direitos sociais, econômicos, civis e
políticos. A educação deve proporcionar o desenvolvimento humano na sua plenitude,
em condições de liberdade e dignidade, respeitando e valorizando as diferenças.
Com vistas em todas em todos mandamentos normativos o Conselho Municipal de
Educação cujas atribuições são de normatizar, mediar, fiscalizar e deliberar em amplos
processos educacionais deste município, visando garantir aos seus discentes todos os seus
direitos legais a começar pelo ingresso e permanência destes na escola, neste parecer que
orienta, recomenda e determina o seu cumprimento por partes das unidades escolares do
Sistema Municipal de Educação

FUNDAMENTAÇÃO
Segundo os ditames legais cabe a família e ao estado garantir o espaço e permanência de
crianças e adolescente no mundo da educação.
A constituição Federal de 1988 em seu artigo 205º afirma que:
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Já no Art. 206º reafirma em quais condições e objetivos devem ser aplicados o processo
educacional no país “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios”:
I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições
públicas e privadas de ensino;
IV - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
Em uma situação emergencial a qual se impostou adequações excepcional a rede de
ensino no país, a constituição de uma portaria de renovação de matrícula com algumas
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regras específicas para o momento torna-se necessária para validar ações que estão
embasadas e fundamentadas em espaços normativos que facilitam o processo de ingresso,
permanência e transferência do aluno no espaço escolar seja ele presencial, respeitando
as recomendações sanitárias exaradas pelos órgãos . E a garantia de confirmação de
matrícula e permanência no espaço educacional está presente na Lei de diretrizes e Base
que afirma em seu artigo.
Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação
básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade.
A legislação garante ainda o cadastramento e ingresso em rede pública de ensino a todos
os cidadãos o direito a educação conforme a Constituição federal em seus artigos: 205º,
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
A escola, instituição integrante da sociedade, deve romper com o ciclo de exclusão social
e econômica, cumprindo a função social de formar seres humanos capazes de
compreender sua realidade, interferir nela e transformá-la, e sempre constituir-se um
espaço pedagógico onde é preciso sonhar para continuar a existir. Os estudantes, por sua
condição social de sujeitos, têm o direito subjetivo de acesso e permanência à educação
e a aprender, assim como de continuar aprendendo ao longo de suas vidas, sem distinção
de raça, etnia, cor, renda, religião, gênero e identidades que assumam.
Nesse momento, o papel do Conselho Municipal de Educação não deve ser o de engessar
ou criar dificuldades para a renovação de matrícula; ao contrário, seu papel é motivar
professores, estudantes, gestores, entidades e outros parceiros para que mantenham, cada
vez mais, a presença do aluno na escola viva, inclusiva e criativa.
RECOMENDAÇÕES
Como vista, analisada e discutida a portaria apresentada pela Secretaria de Educação
através da consulta pública aos demais conselheiros em reunião, foram feitas algumas
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observações que em tempo nos levam a recomendar a revisão e retificação de alguns
pontos que requer

1º Diante de tantos problemas encontrados ao longo dos anos letivos em relação a
demora, ou não entrega da transferência da escola anterior, este conselho primando por
resguardar a documentação escolar dos alunos solicita que a renovação de matrícula seja
realizada em duas etapas: primeiro (início de novembro) para os alunos com as
documentações em dias (incluindo transferência da escola anterior sem
pendências);em outra data posterior (preferencialmente no início de dezembro)
para os alunos que tiveram um espaço de tempo hábil para conseguirem as
documentações

necessárias

que

são

solicitadas

no

ato

da

matrícula

impreterivelmente sem a ausência da transferência).

2º Em relação ao Art. 8º:
§ 3º. Respeitando os limites estabelecidos no Regimento Escolar, nenhuma escola poderá
recusar-se a conceder transferência a qualquer de seus alunos, para outra Unidade de
Ensino.
§ 4º. Quando a solicitação de transferência ocorrer nos 60 (sessenta) dias que antecedem
o término do período letivo, cabe ao diretor da Unidade de Ensino analisar os motivos
expostos pelo solicitante e decidir a respeito.
Este conselho requer a retirada do parágrafo 4º, primeiro por estar contraditório com o
parágrafo 3º, segundo por não existir amparo legal para este tipo de prescrição.

2º Sobre o Art. 5º que diz:
A confirmação da matrícula será realizada na Unidade de Ensino escolar e dar-se-á
conforme o cronograma estabelecido neste artigo, devendo ser observado rigorosamente os prazos
abaixo estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação.
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Cronograma

Data inicial

Data final

Renovação de matrícula dos alunos da Rede Municipal ano letivo 2023

24/10/2022

11/11/2022

Pedido de transferência interna

14/11/2022

21/11/2022

Pedimos as alterações nas datas fixadas acima, respeitando o que pede o artigo 1º deste
parecer em relação a renovação de matrícula e que os pedidos de transferências tenham
início a partir do dia 21/12 (data de encerramento do ano letivo de 2022) salvo os casos
em que os pais necessitem cancelar a matrícula do seu filho (a) antes deste prazo.

3º No mais que todas a unidades de ensino sigam as orientações estabelecidas na Portaria
de Renovação de Matrícula

VOTO DOS CONSELHEIROS
Mediante a Portaria de Renovação de Matrícula a Relatora decide pela aprovação com
ressalvas , os conselheiros presentes seguem com a aprovação da relatora, solicitando a
esta Secretaria que sejam seguidas as recomendações citadas neste referido Parecer e
devida publicação no Diário Oficial do Município de São José da Vitória.
CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS
Adilson Gomes dos Santos
Daniela Batista dos Santos
Digna Amerita Conceição dos Santos
Delma Clícia Conceição dos Santos Santana
Edileuza Ramos dos Santos
Geníria Almeida dos Santos
Geovane Rodrigues,
Ivani Heliodório dos Santos,
José Raimundo Nascimento Feitoza
Lidiane Freitas Nascimento
Lisandra Souto Cruz
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________________________________
Lidiane Nascimento de Freitas
Presidente do Conselho Municipal de Educação

São José da Vitória, BA, 21 de outubro de 2022.
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Portarias
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
GOVERNO DE UMA NOVA EXPERIÊNCIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PORTARIA Nº 011 DE 26 DE OUTUBRO DE 2022
EMENTA:
Dispõe
sobre
as
normas,
procedimentos e cronograma para a formalização
do processo de renovação de matrículas para o
Ano Letivo de 2023, na Rede Municipal de
Educação, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA,
Estado Federado da Bahia, no uso das suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a todo o cidadão o direito constitucional de acesso e
permanência na Escola Pública Municipal nos termos da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a necessidade de organizar o Ensino para o ano letivo de 2023 nas Unidades Escolares
Municipais de São José da Vitória;
CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar a qualidade do atendimento prestado a comunidade;
RESOLVE:
Capítulo I
Diretrizes Gerais
Art. 1º. Regulamentar, na forma disposta nesta Portaria, normas, procedimentos e cronograma para a
realização de renovação de matrículas na Rede Municipal de Educação, para o ano letivo de 2023.
Art. 2º. Promover ampla divulgação da renovação de Matrículas para o exercício de 2023 junto à
comunidade escolar e comunidade em geral;
Art. 3º. Para fins desta Portaria, a Rede Pública Municipal de Ensino garantirá a renovação da
matrícula para TODOS os alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino, no ano letivo de
2022 e que nela queiram permanecer.
Capítulo II
Da Renovação da Matrícula
Art. 4º. A renovação da matrícula na rede Municipal de Educação consiste na confirmação da
Matrícula pelo responsável legal ou pelo próprio aluno se maior de 18 anos, com vista à sua permanência no
mesmo estabelecimento de Ensino na Rede Municipal, onde estudou no ano letivo de 2022.
§ 1º. Todo aluno em Unidade Escolar da Rede Municipal de Ensino, no ano letivo de 2022, terá
direito a renovação da Matrícula na própria Unidade Escolar, onde esteja estudando independente de qualquer
resultado final por ele obtido.
§ 2º. O aluno matriculado na Unidade Escolar da Rede Pública que não oferece o ANO ou
SEGMENTO de ensino para continuidade dos estudos terá direito à Renovação da Matrícula em Unidade
Escolar da Rede Pública Municipal, conforme o quadro do art. 6º.
§ 3º. Para os alunos que não comparecerem no período de renovação de matricula, a Unidade Escolar
fica obrigada a dar conhecimento formal, por escrito e confirmação de recebimento, aos pais ou responsáveis
legais, quando o aluno for menor de idade, ou ao próprio aluno quando maior de idade, os períodos e
procedimentos para confirmação da renovação da matrícula na Unidade Escolar, bem como das implicações
da sua NÃO confirmação.
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§ 4º. A unidade Escolar deverá informar ao aluno que o procedimento de renovação de matrícula não
é automático, devendo ser confirmado pelo aluno ou responsável, de forma presencial, através do Termo de
Responsabilidade de Renovação de Matrícula.
§ 5º. A não renovação da Matrícula pelo aluno, se maior de 18 (dezoito) anos ou pelo responsável
legal, quando menor, no período estabelecido no Cronograma do art. 6º, esgotados todo o meio de convocação
para essa etapa do processo significa a sua opção por uma nova matrícula, no período de matrícula, ficando
sujeita, neste caso, às orientações definidas para essa outra etapa do processo.
§ 6º. A Secretaria Municipal de Educação e a Unidade Escolar deverão divulgar, por meio de cartazes
informativos, cards em redes sociais, locução em carros de som ou outras formas alternativas, os períodos
destinados à Renovação da Matrícula para oportunizar a todos os alunos da Rede Pública de Ensino a
continuidade dos seus estudos.
Capítulo III
Da Organização da Confirmação da Matrícula
Art. 5º. A confirmação da matrícula será realizada em três etapas:
I etapa: para os alunos sem pendências com as documentações pessoais e escolares (incluindo transferência da
escola anterior sem pendências);
II etapa: para os alunos com documentações pessoais e escolares pendentes, sendo realizada a confirmação da
matrícula, mediante a apresentação destes;
III etapa: pedido de transferência para os alunos do 1º ano, 4º ano, 5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental das
escolas municipais que não oferecem continuidade de estudos;
Art. 6º. A confirmação da matrícula será realizada na Unidade de Ensino escolar e dar-se-á conforme
o cronograma estabelecido neste artigo, devendo ser observado rigorosamente os prazos abaixo estabelecidos
pela Secretaria Municipal de Educação.
CRONOGRAMA
I ETAPA

Data inicial

Data final

Renovação de matrícula dos alunos da Rede Municipal ano letivo 2023

07/11/2022

25/11/2022

II ETAPA

Data inicial

Data final

Renovação de matrícula dos alunos da Rede Municipal ano letivo 2023

28/11/2022

16/12/2022

III ETAPA

Data inicial

Data final

Pedido de transferência interna

21/12/2022

23/12/2022

Art. 7º. A confirmação das matrículas destes serão gratuitas, sendo proibido à escola exigir do aluno
cobrança de taxa ou material de qualquer natureza.
Parágrafo único. A cobrança indevida caracteriza ilícito administrativo, respondendo o Diretor, o
Vice-Diretor, o Secretário Escolar ou qualquer outro funcionário a processo administrativo disciplinar, nos
termos dos artigos 182 e seguintes do Estatuto do Servidor Público Lei nº 86/1997.
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Capítulo IV
Da transferência interna
Art. 8º. Os alunos do 1º ano, 4º ano, 5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental das escolas municipais
que não oferecem continuidade de estudos devem ofertar a transferência de concluintes objetivando buscarem
matrículas em escolas que tenham essa continuidade de estudos.
Art. 9º. O aluno que deseja realizar transferência por interesse próprio, ou por solicitação de seus
responsáveis, deve atender aos critérios exigidos nesta Portaria.
§ 1º. Constitui condição para efetivação da transferência por interesse próprio, a existência de vagas
na Unidade Escolar pleiteada pelo aluno.
§ 2º. O aluno, quando menor, seu responsável legal, deverá solicitar transferência por interesse
próprio na escola em que se encontra matriculado e dirigir-se à Escola do seu interesse, para efetivar a
transferência pretendida.
§ 3º. Respeitando os limites estabelecidos no Regimento Escolar, nenhuma escola poderá recusar-se a
conceder transferência a qualquer de seus alunos, para outra Unidade de Ensino.
Capítulo V
Das disposições gerais
Art. 10º. A unidade escolar deve conferir ampla divulgação ao conteúdo da presente Portaria e suas
eventuais alterações, afixando-as em local de fácil acesso e ampla visibilidade na escola, possibilitando o
acompanhamento do seu efetivo cumprimento por toda a comunidade escolar.
Art. 11º. Caso haja inobservância e descumprimento desta Portaria, a Secretaria Municipal de
Educação, após apurar as responsabilidades, poderá encaminhar o caso para a abertura de procedimento
administrativo e disciplinar.
Art. 12º. Os casos omissos na presente portaria serão conhecidos e resolvidos pela Secretaria
Municipal de Educação, após requerimento da unidade escolar.
Art. 13º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 14º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOSÉ DA
VITÓRIA/BA, em 26 de Outubro de 2022.

Givaldo de Araújo
Secretário de Educação e Cultura
Decreto nº 001/2022

CNPJ: 30.945.098/0001-10 – Avenida ACM, s/nº - Bairro Nova Vitória – São José da Vitória – Bahia – CEP:
45.620-000 – Telefone: (73) 3694- 1106 – E-mail: adm.sjv@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZA5NZJDNEJEMJJERDU0OT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

