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Portarias

PORTARIA - SMECE Nº 010/2022

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES do
município de Itagimirim, estado da Bahia, no uso da atribuição que lhe foi
conferida pelo Decreto nº 05/2021, de 1º de janeiro de 2021,
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar procedimentos técnicos,
administrativos e pedagógicos adotados na efetivação de registros escolares
em suas Unidades;
CONSIDERANDO modernizar o processo de registro dos lançamentos de
frequência, de conteúdos e de rendimento dos alunos da rede municipal,
otimizando a rotina do trabalho docente;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento de frequência dos
alunos de forma prática e em tempo real, a fim de subsidiar o processo de
tomada de decisões por parte das Unidades Escolares e Secretaria Municipal
de Educação;
CONSIDERANDO a disponibilização de informações aos pais ou responsáveis
para acompanhamento da vida escolar dos estudantes, de forma ágil, segura e
transparente;
CONSIDERANDO a devida redução na impressão de papeis, contribuindo
para o mínimo de impacto ao meio-ambiente;
RESOLVE:
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Art. 1º - As informações contidas no Diário de Classe serão utilizadas para a
geração de documentos de escrituração escolar, para a geração de relatórios
de acompanhamento de frequência, e outras finalidades.
Art. 2º - Os registros de aula, avaliação e frequência diária serão realizados,
exclusivamente, de maneira informatizada, em módulo específico da plataforma
utilizada pela Secretaria de Educação, através da internet, no endereço
www.smecel.com.br;
Art. 3º - Os dados deverão ser inseridos por meio da plataforma digital, no
módulo painel do professor, utilizando login e senha disponibilizados no ato do
cadastro na
escola;
§ 1º - Para o registro de conteúdo, frequência e rendimento, o professor deverá
utilizar os dispositivos disponibilizados pelas Unidades Escolares (tablets,
computadores, notebooks e celulares), que deverão ser utilizados
exclusivamente dentro da Unidade Escolar;
§ 2º - Os professores poderão utilizar seus próprios dispositivos (tablets,
computadores, notebooks e celulares), a fim de agilizar de lançamento dos
conteúdos e permitir o lançamento das informações em horários alternativos;
Parágrafo único - Pela necessidade do registro de frequência diária do aluno
acontecer no momento da aula, não havendo disponível dispositivos eletrônico
disponibilizado pela escola, o professor deverá registrar a frequência em diário
impresso disponibilizado pela escola, ou, alternativamente, efetuar o registro
utilizando seu próprio dispositivo;
Art. 4º - Caberá aos integrantes da equipe escolar (Diretores, Coordenadores,
Secretário Escolar e Auxiliar de Secretaria):
§ 1º - orientar, supervisionar e acompanhar o registro e a inserção dos dados e
informações sob responsabilidade dos docentes;
§ 2º - assegurar que os dados de frequência e os resultados de avaliações
internas bimestrais e finais dos estudantes estejam sistematicamente
disponibilizados, no prazo especificado pela coordenação, para viabilizar a
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consulta on-line das notas e da frequência, por meio do Boletim Escolar e
painel do aluno;
Art. 5º - Fica facultada a utilização do Diário de Classe Digital pelas Unidades
Escolares que não possuem conexão com a internet:
§ 1º - Nas unidades escolares que não possuem acesso à internet, os
professores deverão registrar diariamente a frequência, os conteúdos
trabalhados e o rendimento dos alunos em diários impressos;
§ 2º - os integrantes da equipe escolar deverão realizar os devidos registros
através do painel da escola utilizando os diários preenchidos pelos professores;
§ 3º - a impressão dos diários será de responsabilidade de cada Unidade
Escolar;
Art. 6° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Itagimirim – Bahia, 20 de junho de 2022.
60º aniversário de Emancipação Político-Administrativa
2º ano do Governo ‘Itagimirim, UMA NOVA HISTÓRIA’.
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PORTARIA - SMECE Nº 011/2022

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES do
município de Itagimirim, estado da Bahia, no uso da atribuição que lhe foi
conferida pelo Decreto nº 05/2021, de 1º de janeiro de 2021,
CONSIDERANDO a lei 9.394/96 em seus artigos 12 (que trata da
incumbência dos estabelecimentos de ensino elaborarem e executarem a
proposta pedagógica), 13 (que trata da incumbência dos docentes de
participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino), e 14 (que aponta para os sistemas de ensino na definição das suas
normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, o
princípio da participação dos profissionais da educação na elaboração do
projeto pedagógico da escola);
CONSIDERANDO a lei federal 13.005/2014, que aprova o plano nacional de
educação, de forma mais específica a estratégia 19.6 da meta 19 que trata
sobre “estimular a participação e a consulta de profissionais da educação,
alunos (as) e seus familiares na formulação dos projetos
político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e
regimentos escolares;
CONSIDERANDO a lei estadual nº. 13.559/2016, que aprova o Plano
Estadual de Educação – PEE do Estado da Bahia de forma mais específica a
estratégia 19.6 da meta 19 que trata sobre “ estimular a participação e a
consulta a profissionais da educação, a estudantes e aos seus familiares
para a formulação dos projetos político-pedagógicos, planos de gestão
escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais e mães
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na avaliação do funcionamento da escola e no cumprimento do seu papel na
formação das crianças e jovens;
CONSIDERANDO a lei municipal ordinária nº. 263/2015, que aprova o Plano
Municipal de Educação – PME do município de ITAGIMIRIM-BA, de forma
mais específica na estratégia 19.5 (estimular a paticipação e a consulta de
profissionais da educação, alunos (as) e seus familiares na formulação dos
projetos politicos pedagógicos) estratégia que toca no processo de
elaboração do PPP, geralmente estão alocadas na meta da gestão
democrática que no PNE e PEE estão na meta 19.
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP nº 02 de 20 de dezembro de 2017
que aprovou a Base Nacional Comum Curricular;
CONSIDERANDO o Parecer CEE nº. 196/2019 que aprovou o Documento
Curricular Referencial da Bahia – DCRB;
CONSIDERANDO a Resolução CEE nº 137/2019 que Fixa normas
complementares para a implementação da Base Nacional Comum Curricular
- BNCC, nas redes de ensino e nas instituições escolares integrantes dos
sistemas de ensino, na Educação Básica do Estado da Bahia e dá outras
providências;
CONSIDERANDO a Resolução CME nº 002/2020, de 06 de novembro de
2020 que aprova o Referencial Curricular Municipal – RCM;
CONSIDERANDO a adesão do município ao Programa de Formação para
(Re)elaboração dos Projetos-Político-Pedagógicos nas Escolas dos
Municípios Baianos, coordenador pela União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação, seccional do Estado da Bahia;
CONSIDERANDO a Portaria Nº 006 de 02 de maio de 2022 que nomeia os
membros do Comitê Local de Gestão do Programa de Formação para
(Re)elaboração dos Projetos-Político-Pedagógicos nas Escolas dos
Municípios de Itagimirim.

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

Sexta-feira
24 de Junho de 2022
7 - Ano XVIII - Nº 1632

Itagimirim

CONSIDERANDO o “Caderno 01 Orientações sobre a constituição dos
Comitês Escolares” do Programa de Formação para (Re)elaboração dos
Projetos-Político-Pedagógicos nas Escolas dos Municípios Baianos.

RESOLVE:
Art. 1º - Nomeia os Comitês Escolares, nas respectivas escolas da rede
municipal de ensino, no âmbito do Programa de Formação para
(Re)Elaboração dos Projetos Político-Pedagógicos das Escolares Municipais,
com as seguintes atribuições:

ESCOLA MUNICIPAL ERNESTINA ABRÃO
1.
2.
3.
4.
5.

Edineuza dos Anjos Santos – Diretora Escolar
Lorena Lima Souza Rocha – Coordenadora Pedagógica
José de Aquino Santos - Professor
Josilne Maria de Jesus – Professor
Rita Lee Pereira Santos – Funcionária

COLÉGIO MUNICIPAL OTHONIEL FERREIRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ana Lúcia Batista Pinheiro Rocha – Diretora Escolar
Aline de Jesus Dias Martins Coordenadora Pedagógica
Marcela Alves Soares – Coordenadora Pedagógica
Marivânia Muniz dos Anjos – Representante de Funcionários
Naiara Ramos dos Santos – Representante de Funcionários
Jackson dos Santos Guimarães – Representantes de pais
Laurenice Pinto Silva – Representantes de professores

GRUPO ESCOLAR JUTAHY JÚNIOR
1. Marcos Souza de Oliveira – Diretor Escolar
2. Maria Lúcia Bandeira Bispo Muniz – Coodenadora Pedagógica
3. Viviane Rodrigues Lima Chacon – Representante dos Pais
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4. Joziel Cardoso de Araújo – Professor
5. Elane Cardoso Jardim - Funcionários
6. Fabrício Almeida Santos – Secretário Escolar
CRECHE MUNICIPAL BENTO GAMA FILHO
1.
2.
3.
4.
5.

Josenita Araújo de Oliveira– Diretora Escolar
Valdenite Monteiro da Silva Ribeiro – Coordenadora Pedagógica
Késya Souza Brito – Secretária Escolar
Nascilene Souza Viana – Represente de Funcionários
Lucas Paulo Monteiro da silva – Representante dos Pais

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Itagimirim – Bahia, 20 de junho de 2022.
60º aniversário de Emancipação Político-Administrativa
2º ano do Governo ‘Itagimirim, UMA NOVA HISTÓRIA’.
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PORTARIA - SMECE Nº 012/2022

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES do
município de Itagimirim, estado da Bahia, no uso da atribuição que lhe foi
conferida pelo Decreto nº 05/2021, de 1º de janeiro de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomeia a COMISSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE
ITAGIMIRIM-BAHIA, com os seguintes representantes:
I - REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES
● TITULAR: DANILO GOMES ROCHA DE OLIVEIRA
● SUPLENTE: DANIELLA NASCIMENTO DOS SANTOS
II - REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
● TITULAR: ALFREDO MUNIZ BISPO
● SUPLENTE: ZENAIDE MIRANDA DE JESUS
Ill - REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
● TITULAR: ATINA FERREIRA DA CRUZ
● SUPLENTE: CARLOS ANDRÉ DA CONCEIÇÃO MENDES
IV
REPRESENTANTES
ASSISTÊNCIA SOCIAL

DA

SECRETARIA

MUNICIPAL

● TITULAR: MARCELO MAGALHÃES ARAÚJO
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● SUPLENTE: VILMAR CONRADO DE SOUZA
V - REPRESENTANTES DE PAIS
● TITULAR: DANIELE KALINE DO NASCIMENTO SOUZA
● SUPLENTE: CRISTIANE SANTOS GUIMARÃES
Art. 2° Os representantes designados para a respectiva comissão exercerão
mandato de dois anos.
Art. 3° O exercício da função dos componentes designados no presente
decreto não assegura qualquer direito à remuneração, sendo considerado
serviço público relevante.
Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Itagimirim – Bahia, 20 de junho de 2022.
60º aniversário de Emancipação Político-Administrativa
2º ano do Governo ‘Itagimirim, UMA NOVA HISTÓRIA’.
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