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Itapitanga

Decretos

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
“Trabalhando Juntos. Desenvolvendo mais”
DECRETO N° 2413 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.
“Veda a comercialização de bebidas alcoólicas
nos estabelecimentos comerciais do município de
ITAPITANGA - BA”

O Prefeito Municipal de Itapitanga-BA, no uso das atribuições de seu cargo e em
conformidade com o artigo 81, inciso II, Estatuto da Criança e do Adolescente e Art. 67, VI,
da Lei Orgânica Municipal, e demais legislações aplicáveis à espécie, e,
Considerando também a recomendação feita pelo Ministério Público Estadual, por meio
dos IDEAS Nº s 697.9.161877/2021 e 697.9.229865/2021, em reunião realizada no dia 20
de setembro de 2022;

D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam as casas noturnas, bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais em
geral que comercializarem bebidas alcóolicas, independentemente de sua concentração,
deverão ter afixados em lugar visível no interior de seus estabelecimentos cartaz, contendo
o aviso referente à proibição de vender ou servir bebidas alcoólicas a crianças e
adolescentes, conforme disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Art. 2º - Os estabelecimentos de que trata este Decreto terão um prazo de 30 (trinta) dias
para providenciarem o cartaz referido no artigo anterior.
Art. 3º - Ficam os bares, casas de espetáculos, bailes, shows, boates, danceterias e
congêneres, com promoções dançantes abertos ao público em geral, proibidas de permitir
a entrada de crianças e adolescentes menores de 16 anos de idade, desacompanhados
dos pais ou responsável legal.
§ 1º – Os estabelecimento e responsáveis pelos eventos devem afixar na entrada
no evento o aviso contendo esta publicação com cópia deste Decreto.
§ 2º - O ingresso nesses estabelecimentos, daqueles que tiverem entre 16 e 18
anos de idade incompletos, desacompanhados, somente será permitido por autorização
expressa do pai ou responsável, desde que expressamente autorizados, com firma
reconhecida em Cartório, devendo constar expressamente a data e o local do evento para
o qual é direcionada a autorização.
Art. 4º - O proprietário dos estabelecimentos comerciais municipais mencionados neste
Decreto que descumprirem as determinações acima sofrerão as seguintes penalidades,
independentemente das cominações cíveis e penais:

PRAÇA DOIS PODERES, 06 – CENTRO – 45645-000 – ITAPITANGA – BAHIA
CNPJ N.º 14.147.482/0001-11 – FONE (FAX) 73 3246-2445

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZU5QKEZODG2MTK0RUI2QK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
9 de Novembro de 2022
3 - Ano X - Nº 2812

Itapitanga

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
“Trabalhando Juntos. Desenvolvendo mais”
a - Suspensão do alvará de localização e funcionamento por um prazo de 30
(trinta) dias, por ocasião da primeira constatação de irregularidade;
b - Cancelamento do alvará de localização e funcionamento, com a subsequente
interdição do estabelecimento, por ocasião da segunda constatação de irregularidade.
§ Único – A medida de cancelamento definitivo do alvará prevista na alínea “a”,
deste Decreto será precedida de prévio processo administrativo, com ampla defesa e
contraditório.
Art. 5º - Fica a Secretaria Municipal de Administração autorizada, em parceria com o
Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente,
autorizada a tomar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do presente decreto,
podendo, inclusive, utilizar de seu Poder de Policia visando à efetividade do Presente
Decreto.
Art. 6º - Fica assegurado livre acesso ao Conselho Tutelar, aos membros do CMDCA –
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, assim como aos representantes da
Secretaria Municipal de Administração, Guarda Municipal e órgãos de segurança pública
aos estabelecimentos onde são realizados bailes e promoções dançantes abertos ao
público, com ou sem a cobrança de ingressos, para fins de fiscalização do efetivo
cumprimento das disposições contidas nesta Recomendação, bem como para evitar e/ou
reprimir eventuais infrações que estiverem sendo praticadas, devendo ser aos mesmos
prestados toda colaboração e auxílio que se fizerem necessários.
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogando-se todas as
disposições em contrário.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete do Prefeito de Itapitanga (BA), 09 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO
Prefeito Municipal
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Portarias

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPORTE E CULTURA

PORTARIA SME No 08/2022 de 09 de Novembro de 2022.

Estabelece critérios e procedimentos para a implementação
do Programa de Matrícula Antecipada /Chamada Escolar 2023, com vistas ao pleno atendimento à demanda da
Educação Básica nas etapas de Educação Infantil e Ensino
Fundamental, e modalidade de Educação para Jovens,
Adultos e Idosos (EJAI–primeiro segmento do ensino
fundamental) da rede municipal de ensino.

A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ITAPITANGA ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a necessidade de propiciar condições satisfatórias para a realização
das rematrículas e matrículas através do Programa de Matrícula Antecipada/Chamada
Escolar – 2023 nas Unidades da Rede Municipal de Ensino,
CONSIDERANDO a prioridade do Governo Municipal no cumprimento do que estabelece
o § 2º do art. 211 da Constituição Federal - CF/1988, para assegurar a universalização do
ensino obrigatório;
CONSIDERANDO o que preceituam a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional - Nº 9.394/96, a Lei Federal 12.796/2013, Parecer CNE/CEB nº
02/2018, homologado pela Portaria nº 1.035/2018, alterado pelo parecer CNE/CEB nº
7/2019, Lei Municipal No 486/2019 e Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO o uso racional dos recursos financeiros e materiais na organização das
unidades administrativas, inclusive no que se refere à formação de classes de alunos;
CONSIDERANDO o estabelecimento de critérios e procedimentos que garantam o
adequado atendimento à demanda escolar da Educação Infantil e o Ensino Fundamental I
e II; e - a importância da continuidade do processo de planejamento antecipado, para o
adequado atendimento da demanda escolar na Rede Pública Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º - As ações que visam à implementação do processo de atendimento à demanda
escolar da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, para o ano letivo de 2023,
inclusive na modalidade de Educação de Jovens, Adultos e Idosos - EJAI, deverão
observar a seguinte ordem de prioridade de atendimento:

I - garantir o atendimento dos estudantes já matriculados, em continuidade de estudos,
que manifestaram interesse em permanecer na rede municipal de ensino;
II - a estudantes concluintes da Educação Infantil e Ensino Fundamental I de escolas
públicas da rede municipal de ensino;
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III - realizar a chamada escolar e a matrícula antecipada de crianças, adolescentes,
jovens, adultos e Idosos - EJAI, candidatos ao Ensino Fundamental I e II na rede
municipal e,
IV - efetuar o cadastramento e o atendimento das situações de transferência,
§ 1º - Todas as escolas públicas da rede municipal de ensino constituem-se postos de
inscrição e de informações ao responsável e interessados que procuram por uma vaga
em escola pública municipal para participar do processo de matrícula antecipada.
§ 2º - Para os efeitos desta Portaria, considera-se que o estudante com 18 anos
completos ou mais responde por seus atos e resultados decorrentes deles.
Artigo 2º - O processo de matrícula antecipada compreenderá as etapas de:
I – consulta:
a) aos estudantes da última etapa da pré-escola da Educação Infantil, da rede pública
municipal, sobre seu interesse em permanecer, no ano letivo de 2023, na respectiva rede
ou escola;
b) aos estudantes do 5º ano, do Ensino Fundamental I, da rede pública municipal, sobre
seu interesse em permanecer, no ano letivo de 2023, na rede pública de ensino;
c) aos estudantes concluintes do 9° ano, do Ensino Fundamental II, em escola pública
municipal sobre seu interesse em cursar, no ano letivo de 2023, no Colégio Alcides David;
II – preenchimento e atualização, completa, da ficha cadastral de todos os estudantes
demandantes de vaga na Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, inclusive na
modalidade de Educação para Jovens, Adultos e Idosos – EJAI, da rede municipal, para o
ano de 2023;
III – definição e rematrícula:
a) dos estudantes da última etapa da pré-escola da rede pública municipal, candidatos à
vaga no 1º ano, do Ensino Fundamental, público;
b) dos estudantes oriundos do 5º ano, do Ensino Fundamental, público, candidatos à vaga
no 6º ano, do Ensino Fundamental de 09 anos, público;
IV - inscrição dos candidatos que não frequentaram escola pública do município de
Itapitanga em 2022, demandantes de vagas em qualquer ano/série da Educação Infantil e
Ensino Fundamental, inclusive na modalidade EJAI;
V - programação conjunta da oferta de vagas nas escolas públicas municipal para o ano
letivo de 2023;
VI - compatibilização entre a demanda e as vagas disponíveis;
VII - efetivação da matrícula dos estudantes em continuidade, definidos e dos candidatos
cadastrados;
VIII - divulgação dos resultados;
IX - cadastro permanente de candidatos a Educação Infantil e Ensino Fundamental da
rede pública, no decorrer do período estabelecido para a chamada escolar durante todo o
ano letivo de 2023;
X - inscrição por Transferência e por Intenção de Transferência.
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§ 1º - No que se refere ao inciso IV, a inscrição de estudantes fora da rede poderá ser
realizada das seguintes formas:
I – Presencial realizada na unidade escolar ou Diretoria das Escolas do Campo;
II – Pré-inscrição via e-mail, cujo destinatário seja a unidade escolar pretendida,
devidamente solicitado na mensagem;
Artigo 3º - Para a inscrição dos estudantes/candidatos demandantes de vagas na
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens, Adultos e Idosos-EJAI,
pelo Programa de Matrícula Antecipada, serão realizadas as ações que caracterizam as
seguintes fases:
I - Fase de Definição do estudante que já frequentam a rede municipal de ensino e
pretendem continuar seus estudos, identificados na seguinte conformidade:
a) Estudantes que frequentam a última etapa da pré-escola na rede pública, candidatos
ao ingresso no 1º ano, do Ensino Fundamental público;
b) Estudantes oriundos do 5º ano da rede municipal de ensino, candidatos ao ingresso no
6º ano do Ensino Fundamental II;
II - Fase de Inscrição para crianças, adolescentes, jovens e adultos que se encontram fora
da escola pública e são candidatos à matrícula em escolas públicas municipal,
abrangendo:
a) crianças que não frequentam a pré-escola na rede pública, candidatas ao ingresso no
Ensino Fundamental, em escolas públicas municipal, com idade a partir de 6 anos,
completos ou a se completar até 31-03-2023;
§ 1º – Entende-se por Matrícula o ato pelo qual o estabelecimento de ensino registra em
ficha própria individual, obedecida a legislação vigente e se destina:
I – aos alunos ingressantes na Educação Infantil e no Ensino Fundamental;
II – aos alunos ingressantes na modalidade de Educação para Jovens, Adultos e Idosos
(EJAI – primeiro segmento do Ensino Fundamental /1º ao 5º ano e segundo segmento do
6o ao 9o ano);
III – vindos por transferência de outras unidades de ensino.
§ 2º – Entende-se por Rematrícula ou Renovação de Matrícula, o ato pelo qual assegura
ao aluno sua vaga considerando o nível, modalidade e unidade de ensino da Rede
Pública Municipal.
Art. 4º- Compete ao Diretor ou ao responsável pela Unidade de Ensino da Rede Pública
Municipal:
I - Proceder à rematrícula e à matrícula no âmbito da Unidade de Ensino, promovendo o
amplo envolvimento de todo o pessoal que nela atuar no período do Programa de
Matrícula, Antecipada, Chamada Escolar - 2023;
II - Zelar pelo pronto atendimento à comunidade, aos pais, ao responsável ou ao aluno,
quando maior de idade.
Art. 5º- A matrícula na Educação Infantil (turmas de pré-escola) deverá obedecer às
seguintes datas de nascimento:
I - 1º Período (Pré -I) - Crianças com 4 anos de idade completos ou a completar até 31 de
março de 2023.
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II - 2º Período (Pré –II) - Crianças com 5 anos de idade completos ou a completar até 31
de março de 2023.
Parágrafo Único - A obrigatoriedade da matrícula para os alunos que se encontram nas
condições determinadas pelos incisos II e II do artigo 5º está determinada pela Lei
Federal nº 12.796 de 04 de abril de 2.013.
Art. 6º- Para a matrícula no 1º Ano do Ensino Fundamental, será exigida a idade de 6
(seis) anos completos ou a completar até 31 de março do ano letivo de 2023, de acordo
com o Parecer CNE/CEB nº 02/2018, homologado pela Portaria 1035/2018 do MEC.
§ 1º - As crianças que completarem 6 anos após 31/03/2023, permanecerão na Educação
Infantil - Pré-escola, conforme Parecer CNE/CEB nº 02/2018, homologado pela Portaria
1035/2018 alterado pelo parecer CNE/CEB nº 7/2019.
§ 2º - A criança acima de 06 (seis) anos de idade que nunca tenha frequentado a Escola
deverá ser matriculada no 1º ano do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos.
,

§ 3º - As novas matrículas de crianças, tanto na Educação Infantil como no Ensino
Fundamental, a partir do ano de 2023, serão realizadas, considerando-se a data de corte
de 31 de março, estabelecida nas Diretrizes Curriculares Nacionais e reafirmada nesta
Portaria.
Art. 7º – Ficam indicadas as datas a seguir, para as rematrículas e matrículas:
I – Rematrículas (alunos da casa): 01 a 09 de dezembro de 2022.
II – Rematrículas (alunos da casa) e Matrículas para alunos que residem na zona rural
onde está inserida a Unidade Escolar: 12 a 20 de dezembro de 2022.
III – Reservas e Matrículas para alunos novos nas Unidades Escolares: 01 a 10 de
fevereiro de 2023.
Parágrafo Único – Fica assegurada ao aluno (novo ou transferido), a matrícula continua
durante todo o período do ano letivo em curso.
Art. 8º - A rematrícula deverá ser realizada excepcionalmente este ano nos horários de
funcionamento das unidades escolares.
Art. 9º - A rematrícula deve ser confirmada pelos pais ou responsáveis ou pelo próprio
aluno, quando maior de idade, na Escola, mediante a assinatura na ficha de matrícula,
conforme modelo do anexo único desta portaria.
§ 1º - Cabe à direção da Escola encaminhar ao Conselho Tutelar a relação dos alunos
menores cujos pais não solicitaram a transferência para outra unidade escolar e não
efetivaram a rematrícula.
§ 2º - Elaborar um cronograma para atendimento as famílias, nas datas constantes dessa
portaria, respeitando todas as determinações no sentido de evitar aglomerações.
Art. 10 – A matrícula deverá ser realizada observando o limite de vagas e endereço de
residência, com as seguintes prioridades:
I- Alunos do próprio bairro ou Distrito onde está inserida a escola, tendo prioridade o
aluno com deficiência (público alvo da Modalidade de Educação Especial) conforme prevê
a legislação vigente:
II- Alunos do próprio bairro ou Distrito onde está inserida a escola e que tenha irmão
frequentando a escola desde que tenha vaga;
III - Alunos dos bairros ou Distrito que fazem limite com o bairro da escola;
IV - Alunos de outros bairros do Município;
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V - Aluno que depende do transporte escolar rural;
VI - Alunos de outros Municípios.
Art. 11. Para a efetivação da matrícula, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
I- Certidão de Nascimento da criança (cópia simples);
II- Carteira de identidade ou qualquer outro documento com foto, dos pais ou
responsável pela criança (cópia simples);
III- Histórico Escolar, ficha de transferência ou declaração de conclusão de ano;
IV- Comprovante atual de residência do aluno, por meio da fatura de energia (cópia
simples);
V- Laudo médico concluído e com CID para os alunos com necessidades especiais,
transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/ superdotação ;
VI- Cartão com o número do NIS (bolsa família), caso o aluno possua (cópia simples);
VII- Cartão SUS (cópia simples);
VIII- CPF da criança e do responsável pela matrícula (cópia simples);
IX- Cartão de Vacinação atualizado;
X- 01 (uma) foto 3x4 do aluno;
XI- Relatório analítico do processo de desenvolvimento da criança, abordando as
condições biológicas, bem como o desenvolvimento socioafetivo, cognitivo e
psicomotor dos alunos oriundos da Educação Infantil (somente para os alunos que
irão ingressar no Ensino Fundamental).
§ 1º - A falta de qualquer documento citado nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X
deste artigo não impedirá a efetivação de matrícula do aluno, devendo a direção da
escola ou seu responsável orientar e envidar esforços para a obtenção dos referidos
documentos no menor espaço de tempo.
§ 2º - Nas Unidades de Ensino não será permitida a realização de exames de seleção
e/ou cobranças de taxas de qualquer espécie.
§ 3º - Compete ao Diretor(a) da Escola, em parceria com a Secretaria Municipal de
Educação, criar mecanismos para a efetivação da matrícula.
Art.12 - No ato da matrícula ou rematrícula a Escola registrará na ficha de matrícula do
aluno, informações referentes à sua etnia/cor: amarela, branca, indígena, parda e preta,
atendendo a determinação do Ministério da Educação.
Parágrafo Único – Os registros que tratam o artigo anterior deverão ser fornecidos pelos
pais, responsáveis ou pelo próprio aluno, quando maior de idade.
Art.13 - Verificada a existência de vaga, a unidade de ensino deverá continuar a atender
a clientela que não efetuou matrícula no período previsto nesta Portaria.
Parágrafo Único – Caso a capacidade da matrícula no Ensino Fundamental e na
Educação Infantil (somente para a etapa obrigatória – 04 (quatro) e 05 (cinco) anos de
idade) seja insuficiente para atender a demanda, deverá a escola cadastrar os alunos
excedentes, identificando-os com nome, ano/período, etapas da Educação Básica, data
de nascimento, local de residência, telefone para contato e encaminhar à Secretaria
Municipal de Educação em 05 (cinco) dias úteis para a viabilização das vagas.
Art. 14 - O aluno da zona rural deverá efetuar preferencialmente sua matrícula em
Unidade de Ensino próxima ao seu domicílio.
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§ 1º Não terá direito ao transporte escolar o estudante que optar por não estudar na
Unidade de Ensino mais próxima de sua residência, havendo vaga, sem justificativa
plausível, por parte dos pais ou responsáveis.
§ 2º O aluno que depender de transporte escolar terá sua matrícula efetivada no turno
indicado pela Unidade de Ensino facilitando o atendimento à demanda.
§ 3º Na impossibilidade do atendimento ao disposto nos §§ 1º e 2º, a Unidade de Ensino
adequará as matrículas de forma a atender às situações especiais dos alunos, cabendo a
Secretaria Municipal de Educação viabilizar o cumprimento do disposto nos referidos
parágrafos.
Art. 15 - O agrupamento de crianças da Educação Infantil tem como referência a proposta
pedagógica, os aspectos físicos e a faixa etária, observando a relação numérica
criança/professores.
I - Creche I – de 0 a 18 meses – 06 (seis) crianças no mínimo e no máximo de 10(dez)
crianças, para cada dois profissionais. Este inciso só se aplica às Creches;
II - Creche II (agrupados) – de 01 ano e 07 meses de idade a 02 anos e 11 meses de
idade, no máximo de 15 alunos, sendo no mínimo dois profissionais para esta classe.
Este inciso se aplica à Creche CEMEI e a Creche Santo Antônio de Pádua (caso haja
demanda);
III - Creche III – de 03 anos a 03 anos e 11 meses de idade – 15 (quinze) crianças –
sendo dois professores por turma. Este inciso só se aplica à Creche CEMEI e a Creche
Santo Antônio de Pádua (caso haja demanda);
IV – Pré I e II - de 04 anos a 05 anos e onze meses de idade – o mínimo de 15 (quinze)
crianças e o máximo de 18 (dezoito) crianças para 02 (dois) professores por turma. Este
inciso só se aplica às Escolinhas (caso haja demanda);
§ 1º - Excepcionalmente, quando a demanda, devidamente justificada, assim o exigir,
poderão ser acrescidos até 10% aos referenciais estabelecidos nos incisos de I ao III
deste artigo.
§ 2º - Caso se confirme a frequência diária do número máximo de crianças matriculadas
no inciso I do caput desta portaria, a Secretaria Municipal de Educação autorizará a
lotação de mais um profissional da área, após relatório pedagógico comprovando a sua
necessidade.
Art. 16 – A organização das classes ou turmas de alunos do Ensino Fundamental, de
acordo com o que estabelece esta Portaria, obedecerá aos limites máximos abaixo
fixados:
I – 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental de 09 anos – 15 (quinze) alunos por turma;
II – 4º e 5º ano do ensino fundamental de 09 anos – 15 (quinze) alunos no formato
hibrido e 20 (vinte) alunos no presencial por turma;
III – 6º ano a 9º ano – mínimo de 20 e máximo de 25 alunos por turma;
IV –Turmas multisseriadas – (em escolas do campo): 20 (vinte) alunos por turma.
§ 1º - O que diz respeito ao inciso IV, não se aplicará aos anos finais do Ensino
Fundamental;
§ 2º- Só será permitido abrir nova turma nas unidades de ensino, após preencher o limite
máximo da capacidade de aluno por turma.
§ 3º - A quantidade de alunos descrita nesse artigo poderá ser menor no caso de não
haver espaço físico para acomodar todos os alunos na sala.
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§ 4º - O aluno não poderá ser discriminado em razão ético-racial, credo, idade, sexo e
necessidades educacionais especiais.
§ 5º Os alunos com necessidades educacionais especiais deverão ter a sua matrícula
garantida na rede regular de ensino, conforme inciso II, art. 4o da Lei n. 12.794/2013.
Art. 17 – Fica estabelecida por essa portaria que não será recomendado a organização
das classes ou turmas de alunos do Ensino Fundamental com número inferior a quinze
alunos, exceto em casos de turma única por Ano.
§ 1º A direção da unidade escolar ficará impossibilitada de abrir uma nova turma do
mesmo Ano, antes de completar o número máximo estabelecido no art.15 e seus incisos.
§ 2º O número de alunos estabelecido por classe das Escolas do Campo deverá ter no
mínimo 07 (sete) alunos.
Art. 18 – O transporte escolar será oferecido somente para alunos que residem na zona
rural do município de Itapitanga conforme a Legislação em vigor.
Parágrafo Único – O aluno que depender de transporte escolar terá sua matrícula
efetivada no turno indicado pela unidade escolar facilitando o atendimento à demanda.
Art. 19 – A organização das turmas de Educação para Jovens, Adultos e Idosos (EJAI),
Primeiro Seguimento (primeiro ao quinto ano) e Segundo Segmento (sexto ao nono ano)
obedecerá aos limites fixados:
I – Na zona urbana máximo de 20 alunos por turma.
§ 1º – As matrículas para Educação para Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) serão
efetivadas no Colégio João XXIII no turno diurno.
§ 2º – As classes ou turmas da EJAI deverão obedecer a organização seriada prevista na
matriz curricular vigente.
§ 3º A idade mínima para Educação para Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) é a partir de 15
(quinze) anos.
§ 4º – Para efetivação da matrícula na Educação para Jovens, Adultos e Idosos (EJAI),
deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I – Cópia simples da Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento ou Certidão de
Divórcio;
II – Cópia simples do comprovante de residência;
III – Cópia simples do Cartão do SUS;
IV - Cópia simples do Cartão do Bolsa Familia ou NIS, se tiver.
IV – Cópia simples dos documentos pessoais (RG e CPF).
Art. 20 – É vedada a reserva de vagas por quaisquer mecanismos que privilegiem uns em
detrimento de outros. O critério que deverá ser utilizado é a ordem de chegada,
obedecendo às normas desta Portaria.
Art. 21 - Expirados os prazos estabelecidos nesta Portaria, a Unidade de Ensino deverá
continuar a atender à clientela que não efetuou a matrícula no período previsto,
procedendo aos encaminhamentos necessários.
Parágrafo Único – Fica a direção escolar responsável em informar a Secretaria Municipal
de Educação, antes do final do ano letivo de 2022, a relação nominal por turma dos
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alunos que fizeram a rematrícula ou matrícula na unidade de ensino para o ano letivo de
2023.
Art. 22 - Compete ao Diretor (a) ou responsável pela unidade escolar primar pelo
cumprimento das normas previstas nesta Portaria implicando em responsabilidade
administrativa sua inobservância.
Art. 23- Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 24 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria
SME No 014, de 13 de dezembro de 2021.

Secretaria de Educação de Itapitanga-Ba, 09 novembro de 2022.

JOEL FERNANDO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Educação
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ANEXO ÚNICO
da Portaria SME N o 08 /2022

Matrícula Escolar Ano 2023
Escola:
Aluno(a)
D.N:
COR
Filiação

No do INEP

( ) Indígena
Pai:
Mãe:

No NIS
( ) Branco

Nacionalidade
Aluno com Deficiência:
( ) Sim
Transtorno Global de Desenvolvimento
Altas habilidades/Superdotado
Tipo: No caso da Resposta for
sim:

(

SEXO
) Preta

Naturalidade
( ) Não
( ) Sim
( ) Sim

( )M
) Parda
(

( )F
) Amarela

UF
(
(

) Não
) Não

Recurso necessário para participação do aluno em Avaliação (provas, exames, avaliações externas, etc)

DOCUMENTO
Certidão de Nascimento
( ) Modelo Antigo
No CN
Livro
Fls
Nome do Cartório
Município
No da Matrícula (Certidão Nova): No
No RG
Órgão Expedidor
UF
CPF
Zona
( ) Urbana
Endereço
No
Bairro
Telefone para Contato

(

(

) Modelo Novo
Data da Expedição

Data da Exp.

ENDEREÇO RESIDENCIAL
( ) Rural
Fazenda

Whatsapp

(

DADOS VARIÁVEIS
Série
Turno
( ) Promovido
Ano de Ingresso na Escola
Transporte Escolar (
Tipo de Veículo usado no Transporte Escolar
Autorização para Frequência no Regime Semipresencial
( ) Sim
Para os alunos acima de 12 anos
( ) Vacinado
( ) Não
Autorização para prática de Educação Física (Extensão)
( ) Sim
Possui acesso à Internet
( ) Sim
( ) Não
DADOS DO BOLSA FAMÍLIA
Responsável pelo Cartão
No do NIS
No RG
D.N
Naturalidade
UF
TERMO DE RESPONSABILIDADE

CEP
) Sim

(

) Não

( ) Retido
) Sim
( ) Não
(

) Não

(

) Não

Pelo presente termo, declaro assumir total responsabilidade pelo aluno, zelando pela sua frequência e rendimento
escolar, reparar qualquer dano que o aluno vier a causar ao Patrimônio desta unidade escolar, por dolo ou culpa, tão
logo forem verificados.

Responsável

No Cel

Funcionário(a)
Itapitanga_____ de _____________________ de _________
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