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PORTARIA Nº 009/2022
Normatiza as Rematrículas, matrículas internas e as
Novas Matrículas para a Educação Infantil, os Anos
Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental, bem
como, no Primeiro e Segundo Segmentos da Modalidade
da Educação de Jovens e Adultos para o Ano Letivo de
2023, na Rede Municipal de Ensino de Vereda-BA.
O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso
de suas atribuições, em conformidade com a Lei Federal Nº 9.394/96 e com a Resolução
010/2021 do Conselho Municipal de Educação, além das demais legislações em vigor,
RESOLVE:
TÍTULO I
Da Rematrícula
Art. 1º. As REMATRÍCULAS, para o Ano Letivo de 2023, dos estudantes da Educação Infantil, do
Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais) e da Educação de Jovens e Adultos - EJA,
regularmente matriculados nas Escolas Básicas Municipais da Rede Municipal de Ensino de
Vereda, no Ano Letivo de 2022, serão realizadas AUTOMATICAMENTE pelas Escolas
Municipais.
Parágrafo único- As Unidades Educativas deverão realizar as enturmações dos estudantes
mencionados no caput deste artigo até o dia 20 de dezembro de 2022.
TÍTULO II
Da Matrícula Interna
Art. 2º. Fixa o período de 16/11/2022 à 20/12/2022 para MATRÍCULA INTERNA (Confirmação de
Matrícula) dos estudantes da Rede Municipal de Ensino:
I – Que frequentam as Turmas de Educação Infantil;
II – Que estão matriculados e frequentando regularmente em 2022 as Unidades
Educativas Municipais e os respectivos anos escolares do Ensino Fundamental
(Anos Iniciais e Anos Finais) e da Educação de Jovens e Adultos-EJA.
§ 1º. O processo de Matrícula Interna, os pais e/ou responsável legal deverão comparecer na
Unidade Escolar para atualização dos dados cadastrais e renovação do termo de
responsabilidade.
§ 2º. No ato da Renovação da Matrícula, os pais e/ou responsável legal, deverá apresentar
Cartão de Vacina atualizada do estudante, emitido pelos Centros de Saúde do Município de
Vereda, com validade até 03 (três) meses anteriores à matrícula.
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TÍTULO III
Da Transferência
Art. 3º. Fixa o período de 09/12/2022 a 20/12/2022 para TRANSFERÊNCIA, dos estudantes das
Unidades de Educação Fundamental da Rede Municipal de Ensino, para o ano letivo de 2023,
que pretendem mudar de Unidade Educativa ou mudança de município.
§ 1º. Cada Unidade Educativa disponibilizará aos pais e/ou responsável legal o requerimento de
transferência, que constará o prazo para retirada do histórico escolar do estudante.
TÍTULO IV
Das Novas Matrículas
Art. 4º. Fixa o período de 01/12/2022 à 20/12/2022 e 01/02/2023 à 24/02/2023 para as NOVAS
MATRÍCULAS na Educação Infantil, no Ensino Fundamental (Anos Iniciais, e Anos Finais) e
na Educação de Jovens e Adultos - EJA da Rede Municipal de Ensino de Vereda-BA.
§ 1º. O processo de novas matrículas deverá ser realizado pelos pais e/ou responsável legal, onde
deverão apresentar o original e fotocópia da documentação abaixo:
I - Certidão de Nascimento ou Documento de identificação do estudante, com foto, número do
CPF e com validade em todo território nacional;
II - Documento de identificação dos pais e/ou responsável legal pelo estudante, com foto, número
do CPF e com validade em todo território nacional;
III - Atestado de Frequência, Atestado de Matrícula ou Boletim Escolar, com a indicação do
ano/etapa que o estudante deverá frequentar no ano letivo de 2023;
IV - Comprovante de Residência dos pais e/ou responsável legal, atualizado até 03 (três) meses
anteriores à solicitação (fatura de água, energia elétrica, telefone, contrato de aluguel, fatura
de cartão de crédito ou declaração do agente de saúde). Caso o comprovante de residência
não esteja no nome de um dos integrantes da família anexar declaração do proprietário da
residência;
V - Certificado de atualização vacinal do estudante, emitido pelos Centros de Saúde do Município
de Vereda atualizado e com validade até 03 (três) meses anteriores à matrícula.
§ 2º. Para a efetivação da matrícula dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos – EJA, a
documentação mínima exigida será a Certidão de Nascimento ou Documento de identificação
do estudante, com foto, número do CPF e com validade em todo território nacional;
§ 3º. A efetivação da matrícula somente ocorrerá após a juntada de todos os documentos indicados
nos parágrafos anteriores.
§ 4º. O estudante poderá ser matriculado somente em uma das Unidades Educativas da Rede
Municipal de Ensino do Município de Vereda.
§ 5º. As Unidades Educativas deverão realizar as validações das matrículas realizadas e as devidas
enturmações dos estudantes que participaram corretamente deste processo de matrícula até
o dia 28/02/2023.
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TÍTULO V
Das Disposições Gerais
Art. 5º. Para as novas matrículas do 1º Ano do Ensino Fundamental, estarão habilitados os
estudantes que tenham 06 (seis) anos completos até 31/03/2023, sendo validado essa mesma
data para os alunos que irão frequentar a Educação Infantil e para estudantes da Educação
de Jovens e Adultos – EJA, os mesmos deverão ter 15 (quinze) anos completos no ato da
matrícula.
Art. 6º. Não havendo vaga na Unidade Educativa pretendida, no ano escolar, os pais e/ou
responsável legal deverão optar por outra Unidade Educativa da Rede Municipal de Ensino
que tenha a vaga correspondente.
Parágrafo Único. As vagas no Ensino Fundamental serão ofertadas nos turnos em que houver
disponibilidade, conforme a previsão realizada pelas Unidades Educativas.
Art. 7º. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Conselho Municipal de Educação,
juntamente com a Direção, Equipe Pedagógica das Unidades Educativas e Conselho Tutelar,
deverão colaborar no Combate à Evasão Escolar durante todo o Ano letivo de 2023, como
também intensificar a Busca Ativa dos estudantes evadidos em 2022.
Art. 8º. Compete aos Diretores das Unidades Educativas:
I - Divulgar amplamente esta Portaria, zelar pela transparência do processo e garantir o
sigilo das informações pessoais dos estudantes e dos pais e/ou responsável legal;
II - Fazer cumprir todo o cronograma previsto nesta Portaria.
Art. 9º. Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação
e Conselho Municipal de Educação de Vereda.
Art. 10º. Ficam recepcionadas e ratificadas por esta Portaria, todas as normas federais, estaduais
e municipais previstas em leis, decretos e portarias, que disponham sobre assuntos
educacionais na rede de Educação básica do município de Vereda-Bahia.
Art. 12º. Ficam revogadas as demais disposições em contrário.
Art. 13º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

MAURI MARCOS QUEIROZ DE SOUZA
Secretário Municipal de Educação Cultura e Lazer
DECRETO Nº 002/2021
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