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ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
DECRETO (Nº 643/2021)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 643/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições, tendo em vista o disposto no Inciso IX, do Artigo 66 da Lei Orgânica do
Município,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em 03 de maio de 2021, as servidoras indicadas para os respectivos
cargos de Provimento Temporário com jornada de trabalho de 40 horas semanais, da
Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura
Municipal de Simões Filho.
PARÁGRAFO ÚNICO – O efeito financeiro referente ao cargo de que trata o caput
deste artigo, vigorará a partir da posse do candidato conjuntamente com o Termo de
Assunção na Secretaria correspondente.
NOME

CARGO

FLÁVIA FRANCISCA MOURA DOS SANTOS
JOCILEIDE DA HORA SANTOS

COORDENADOR DE GRUPO DE TRABALHO
COORDENADOR DE GRUPO DE TRABALHO

SIMBOLO
DAI-3
DAI-3

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 20 de maio de 2021.

DIOGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO

SIMONE OLIVEIRA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO
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ERRATA | EDITAL (CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS Nº 01/2021)

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

COMISSÃO DE RECRUTAMENTO – PORTARIA Nº 028/2021

ERRATA 2 DO EDITAL DE RECRUTAMENTO PARA CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 01/2021
A Comissão Especial para Avaliação de Recrutamento de Pessoal para a
contratação temporária de excepcional interesse público, no uso de suas atribuições
legais, conferidas pela Portaria nº 028/2021, de 19 de abril de 2021, torna pública
ERRATA junto ao Edital nº 001/2020, para nele fazer constar o que segue:

Onde lê-se:
11.9. Além dos documentos relacionados no item 11.8 deste Edital, o candidato,
deverá apresentar no ato da inscrição através do e-mail informado, as seguintes
declarações:
a) Declaração de Bens (Anexo VII);
b) Declaração de duplo vínculo (Anexo VIII);
c) Declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercício da função
pública, penalidade por prática de improbidade administrativa, aplicada por qualquer
órgão público ou entidade da esfera Federal, Estadual ou Municipal, podendo ser
escrita de próprio punho;
d) Declaração quanto ao exercício de outro (s) emprego (s) ou função (ões) pública
(s) e sobre recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria e pensão,
podendo ser escrita de próprio punho;
e) Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por
qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal,
podendo ser escrita de próprio punho;
f) Declaração de que não foi demitido a bem do serviço público, podendo ser escrita
de próprio punho;
Leia-se:
11.9. Além dos documentos relacionados no item 11.8 deste Edital, o candidato,
deverá apresentar, no ato da convocação, através do e-mail informado, as
seguintes declarações:
a) Declaração de Bens (Anexo VII);
b) Declaração de duplo vínculo (Anexo VIII);
c) Declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercício da função
pública, penalidade por prática de improbidade administrativa, aplicada por qualquer
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

COMISSÃO DE RECRUTAMENTO – PORTARIA Nº 028/2021

órgão público ou entidade da esfera Federal, Estadual ou Municipal, podendo ser
escrita de próprio punho;
d) Declaração quanto ao exercício de outro (s) emprego (s) ou função (ões) pública
(s) e sobre recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria e pensão,
podendo ser escrita de próprio punho;
e) Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por
qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal,
podendo ser escrita de próprio punho;
f) Declaração de que não foi demitido a bem do serviço público, podendo ser escrita
de próprio punho;
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CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
CONTRATO 2021

_

http://sisng.caí.xa/novo_sisng/contrato/gera_minuta.a

CAIXA

Contrato de Prestação de Serviços ,
Cobrança Bancária CAIXA - SIGCB (
CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE
sEerços
DE'
COBRANÇA BANCÁRIA, QUE ENTRE sr FAZEM, DE UM '

LADO, A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E, DE OUTRO,'
MUNICIPIO DE erOEs FILHO, NA FORMA ABAIxo /

Pelo “presente instrumento particular, a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Empresa Pública de Direito Privado, inscrita no /
CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001—04, com sede em Brasilia—DF, no SBS - Quadra 4, lotes 3 / 4, 18“ andar, CEP 70092-900. '
a seguir denominada CAIXA. neste ato representada pelo GERENTE da agência 2150. Sr.(a) GEORGE MARCONE DE,
JESUS PEREIRA, brasileiro(a), economiario(a), portador(a) da Caneira de Identidade nº 0893145300, SSP/BA, inscrito no ”
CPF/MF sob O nº 002.029.995«80, endereço AV LUIS EDUARDO MAGALHAES, 224, CENTRO, SIMOES FILHO e, de outro ”
lado. MUNICIPIO DE SIMOES FILHO, MUNICIPIO , inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 13.927.827l0001-97, com sede/domicilio '
sito na Cidade de SIMOES FILHO/BA, neste ato representado(a) pelo Sr.(a) DIOGENES TOLENTINO OLIVEIRA, '
BRASILEIRO(A), PREFEITO, RG 04727071DBSDETRAN/BA, CPF 385.897.455—20 e residente em SIMOES FILHO/BA — titular /
da(s) conta(s) corrente(s) nº 006.71-0, agência nº 2150 e identificado na CAIXA com O(s) Código(s) do Beneticiário 258323, /
doravante denominado CLIENTE (Beneiciário). tem por estabelecidas e acordadas as seguintes cláusulas e condições: ,
DEFINIÇOES
CLÁUSULA PRIMEIRA - Para efeito do presente contrato, entende—se por:
- COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA: Conjunto de serviços de Cobrança Bancária que a CAIXA Oferece a seus CLIENTES,

permitindo—lhes efetuar seus recebimentos por meio de documento próprio, denominado boleto de cobrança, para pagamento
nos seguintes canais de atendimento: Internet Banking, Rede Bancária, Unidades Lotéricas, Correspondentes CAIXA AQUI e
Mobile Banking/Celular;

' BENEFICIÁRIO: Pessoa Física ou Jurídica, correntista da CAIXA, que coloca títulos ou outros recebíveis para serem
cobrados a seu favor por meio de boletos de cobrança; para fIns deste contrato, trata-se do CLIENTE;
- PAGADOR: Pessoa fisica ou jurídica contra quem é emitido o boleto de cobrança para pagamento.

- BENEFICIÁRIO FINAL: Pessoa Fisica ou Juridica que efetivamente receberá o recurso resultante do pagamento do boleto
de depósito e aporte ou de TERCEIRO habilitado pelo CLIENTE, sendo campo obrigatório de preenchimento no boleto

impresso e em registro eletrônico do boleto na CAIXA quando se tratar de Operações cujo destinatário nnai não seja o
CLIENTE.
- TERCEIRO: Pessoa Física ou Jurídica com quem O CLIENTE celebre contrato para habilita-Io a utilizar boletos de

pagamento, devendo figurar no boleto impresso e no registro eletrônico dO boleto na CAIXA como sendo o beneõciàrio final,
ou seja, quem efetivamente receberá o recurso resultante do pagamento do boleto.
Parágrafo Primeiro - O presente instrumento somente pode ser utilizado para a cobrança e o pagamento de dívidas
decorrentes de obrigações previamente assumidas pelo PAGADOR.

Parágrafo Segundo - Todas as Informações dos boletos são registradas na CAIXA e sua emissão e postagem aos
PAGADORES pode ser efetuada pelo CLIENTE ou pela CAIXA, conforme negociação entre as partes.
Parágrafo Terceiro - O registro dos títulos pode ser realizado por meio do aplicativo fornecido pela CAIXA (cobrança CAIXA),
Aplicativo E-Cobrança disponivel na Internet ou no Internet Banking CAIXA ou ainda, por meio de transmissão de arquivºs de
aplicativo próprio do cliente por meio de VAN.

I - Caso haja a disponibilização de boleto ao cliente/pagador para viabilizar pagamento on-Ilne, obrigatoriamente O registro
correspondente deverá ser previamente enviado a CAIXA por meio da aplicação Webservice CAIXA para registro.

Parágrafo Quarto - Em razão da implantação da Nova “Plataforma de cobrança — NPC, a partir de 03/07/2017, a liquidação
das boletos de Cobrança CAIXA na rede bancária estará condicionada ao prévio registro do título nos sistemas da CAIXA

(modalidade Registrada). viabilizando consulta prévia pela rede a Base Centralizada na CIP — Câmara lnter'oancáría de
Pagamentos. de acordo com cronograma disponivel nO sítio da FEBRABAN.

Parágrafo Quinto - O CLIENTE receberá O código do beneficiário por Comunicação Eletrônica enviada pela caixa postal de
sua agência de relacionamento na CAIXA, assim que realizado o cadastro no sistema da CAIXA.

OBJETO '
CLÁUSULA SEGUNDA - Este contrato tem por escopo possibilitar acesso aO CLIENTE às Carteiras de Cobrança Bancária
Com Registro e ou Caucionada com Registro.

DESCRIÇÃO

'

& ,

CLÁUSULA TERCEIRA — Principais características da Cobrança Bancária CA
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Contrato de Prestação de Serviços

Cobrança Bancária CAIXA - SIGCB
Zaragraff? Flii!" , .ºfª AS carteiras registrada e Cáuóionada com registºpodem ser o eracionalizadas deforma
Eletrônica-ou.
_—
, ,
.
.
“:
onvencrona .“
] - Tipo de cobrança Eletrônica: .

a) OÇCLIENTE
>
.
pOde utilizar O aplicativo
. _
.oferecido
.
pela CAIXA , que permite o aoom panhamento e auxílio
' no gerenciamento
'
da
sua carteira de cobrança, ou Sistema proprio do Beneficiário, que deve observar as especificações fornecidas
pela CAIXA.
b) As informações sobre a liquidação dos boletos de pagamento são disponibilizadas em arquivo retomo eletrônico transmitido
diretamente ad_CLIENTE por melo da internet (aplicativo e-Cobrança ou Internet Banking CAIXA), Conectividade
CAIXA CNX ou transmIssao eletrônica de dados (empresas contratadasNAN).
ªxª/st casos em que o CLIENTE opte pela Cobrança Eletrônica, é necessário escolher o meio de troca de arquivos
com a

E Aplicativo e—Cobrança

[:] Internet Banking CAIXA

VAN
Nome VAN (caso não possua uma VAN de preferência, informar "A DESIGNAR")

MEO'GRID

J

| ' Tipo de cobrança Convencional:

3) Após a liquidação dos boletos, o CLIENTE recebe em papel os extratos referentes à movimentação de sua carteira, que
podem ser entregues na sua agência de vinculação.
Parágrafo Segundo - Caso o CLIENTE que utiliza e Cobrança Eletrônica queira receber, além dos arquivos eletrônicos, os
extratos em papel, será cobrada tarifa pelo serviço prestado, conforme Tabela de Tarifas de Serviços Bancários da CAIXA.
Parágrafo Terceiro — O CLIENTE tem também a opção de consultar, por meio do aplicativo rª,—Cobrança na Internet, os
extratos de movimentação de sua cobrança, bem como os títulos que estão vinculados à sua carteira.
Parágrafo Quarto — Todos os documentos emitidos pelo CLIENTE devem ser previamente registrados na CAIXA.
Parágrafo Quinto — O serviço de RETORNO ONLINE é a modalidade de arquivo retorno parcial, com transmissão de rajadas

em intervalos de 15 em 15 minutos, contendo informações das liquidações e estomos de liquidações ocorridas em canais
CAIXA e de outros bancos, realizadas ao longo do dia, de segunda a domingo entre 07h e 22h00.
I — A contratação do retorno online não altera os procedimentos já existentes para a prestação de contas do financeiro e das
informações via arquivo retomo enviado ao final do movimento diário;
Il - As liquidações informadas ao longo do dia podem ser estomadas & qualquer tempo, sendo essa informação repassada nO

próximo arquivo conforme código de movimento retorno especifico;
III - A efetiva liquidação do documento e repasse financeiro ocorrem de acordo com informações consolidadas no arquivo
retOmo enviado ao Iinal do movimento diário;
IV - O serviço é destinado exclusivamente para CLIENTE que possua Aplicativo Próprio;

V - A CAIXA não responderá pelas ações adotadas pelo CLIENTE em função dos arquivos parciais recebidos pelo retomo

onllne.

- 'e'

:.

'

Parágrafo Seite 30 CLIENTE deveráilàiender aos requisitos técnicos, operacionais, de segurança cibemética e de reputação
exigidos pela CAIXA para o cumprimento de obrigações legais e regulamentares, bem como desempenhar suas atividades em
conformidade com as politicas de risco estabelecidas pela CAIXA.
I

>

I - Caso O CLIENTE celebre contrato ' m TERCEIRO para habilita-lo como beneticiário a utilizar boleto de pagamento por

meio fda Carteira de Cobrança Bancária CAIXA do próprio CLIENTE, deverá comunicar por escrito a CAIXA (e-mail ou carta)
para que esta efetue 'a devida habilitação em seus sistemas corporativos, viabilizando que o CLIENTE passe a registrar
boletos de TERCEIRO.

.

ª

., ,.

'

' ,

.

,

II - Nesse caso, O CLIENTE deve secertificar deque o TERCEIRO habilitado atenda aos mesmos requisitos e cnténos
descritos neste Parágrafo, sendo corresponsa'vel pelo seu atendimento.
"| ;- O contrato do CLIENTE COm o TERCEIRO habilitado deverá prever o acesso da CAIXA as informações necessárias à
identificação de todos os dados dos boletos emitidos e/ou em beneficio do TERCEIRO.
IV - AO registrar/emitir boleto de jTERCEIRO habilitado, o CLIENTE deverà registrar os dados do TERCEIRO. (CPF/CNPJ e

Nome Ou Razão Social) Como sendo O BENEFICIÁRIO FINAL do boleto (tanto na via impressa quanto no registro eletrônico
'
'
- «
'
do boleto feito nie-CAIXA): ;
Parágrãfo Sétiíno -;Caso O CLIENTE venha a utilizar a' Cobrança Bancária

para viabilizar O depósito ou aporte de

17/05/2071 lã'ín
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Contrato de Prestação de Serviços
Cobrança Bancária CAIXA - SIGCB
ga, em nome de usuário que seja O titular/usuário final de
Ondições:

rá informar os dados do usuário (titular da conta de depósito
ou

a conta de pagamento pré-paga) c'omo sendo tanto oBenefCIário Final quanto o PAGADOR do boleto;

' ENTE deverá viabilizaro acesso da CAIXA as Informações necessárias à identiãcação do usuário benefciado nos
missão de boletos de depósito e aperte, para o cumprimento das obrigações legais e regulamentares da CAIXA.
Parág ,fo Oitavo O CLIENTE autoriza a CAIXA a fomeCer aos órgãos reguladores, quando instada por estes, Informações
relativasaos pagadores; portadores e destinatário(s) final(is) dos recursos transitados, quando identificáveis, Observando-se
sempre o sigilo bancário e a Lei Geral de Proteção de Dados.
OPERACIONALIZAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA— Todos Os créditos e débitos serão realizados na conta corrente principal do CLIENTE, citada no
preâmbulo deste contrato.
Parágrafo Primeiro— Por solicitação do CLIENTE poderá haver rateio dos valores arrecadados peIo pagamento de boletos

emitidos nos termos deste contrato em outra(s) Conta(s) Corrente(s) do CLIENTE.
Parágrafo Segundo— Para rateio em Conta(s) Corrente(s) de terceiro(s), deverá haver Lel, Publicação no Diário Oficial ou

Contrato que ampara a operação.
Parágrafo Terceiro— Nos casos em que não houver fundamento legal ou contratual para o rateio (Lei, Publicação no Diário
Oficial ou Contrato), os titulares deverão anuir com o recebimento do percentual abaixo fixado.
s
e abaixo descritos estão
Conta 5 Corren s de Rateio

Lei nº XXXXX. Anexar ao Contrato
Percentual % / Valor R$

Parágrafo Quarto- Os recebimentos resultantes das
liquidações dos boletos serão creditados na(s) contr-a(s) corrente(s) do(s)
CLIENTE(s) no(s) prazo(s) abaixo elencadO(s), de acordocom o(s) “float" negociado(s):
FLOAT CAIXA DINHEIRO
FLOAT CAIXA CHEQUE
'
FLOAT COMPE (OUTROS BANCOS) »
FLOAT LOTÉRICA DINHEIRO
FLOAT LOTÉRICA CHEQUE " '

-

FLOAT CORRESPONDENTE CAIXA AQUI , ',
FLOAT INTERNET BANKING CAIXA

.

FLOAT AUTOATENDIMENTO

FLOAT STR/TED
FLOAT MOBILE ,

1
3
1
1
4

, 1

-“ lí
“ ;,

=
=
=
=
=

dias úteis
dias úteis
dias úteis
dias úteis
dias úteis

'E'.

1 = dias úteis

.; ,.

1 = dias úteis

., '

1 = dias úteis

1 = dias úteis
1 = dias úteis

Parágrafo Quinto— Os valores referentes às tarifas não debitadas na(s) cama(s) corrente(s) do(s) CLIENTE(s) dentro do
prazo contratado estão sujeitos a correção com base na variação da Taxa Referencial de Títulos Federais, a contar dO dia útil
subsequente ao previsto no
Parágrafo Quarto desta cláusula, até a data do efetivo lançamento na(s) cama(s) corrente(s) do(s)
CLIENTE(s).
,

,I,

Parágrafo Sexto— CasoO CLIENTE utilize modalidade de cobrança cujo boleto não possua fator de vencimento no código de
barras, emhavendo liquidaçãodeste após a data de vencimento sem a cobrança dos encargos, caberá ao CLIENTE buscar

Parágrafo Sétim

“so o PAGADOR efetue o pagamentodeboletos em canais de autoatendimento com valor a menor

ecO'm fator devenc ento manipulado co'risiderando que esses pagamentos são de responsabilidade
ao PAGADOR
branca da diferença
se forO caso,
exclusiva do PAGADO , caberá ao CLI

elou adulterado, inCI

Parágrafo Oitavo—A CAIXA está isenta de quaisquer responsabilidades com relação
PAGADORES em canais de autoatendimento para liquidação de boletos.

mento a menor efetuado pelos
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Contrato de Prestação de Serviços

Cobrança Bancária CAIXA - SIGCB
ema do CLIENTE ou modificação das infomações dos boletos e/ou carnês

emitidospelo CLIENTE, brigam-no a

uma nova validação/homologação junto a CAIXA

Parágrafo Nono '- A CAIXA não se responsabiliza" por problemas decorrentes da emissão de boletos por ela não
validados/homologados nem pela distribuição pelos Correios nos casos em que a CAIXA procedeu de forma regular.
Parágrafo Décimo— ,A, CAIXA nãose _ sponsabiliza pelos seguintes itens:
Autenticidade das assinaturas, exatidão dos dados de aceite, endosso dos títulos, taxas e multas— fomecidas pelo CLIENTE,
, Legitimidade dos titulos entregues a CAIXA;
- Inexistência de aceite ou documento que o substitua nas duplicatas de prestação de serviços ou mercantis;
-Eventual perda de direito regressivo por parte do CLIENTE,
- Reclamações ou ações Judiciais realizadas por PAGADORES questionando a pagamento de boleto de oferta, reservando o
direito de regresso da ação ao CLIENTE, caso seja acionada judicialmente pelo PAGADOR;
- impossibilidade de pagamento de títulos na rede bancária em razão da geração de documento sem o respectivo registro de

titulo na CAIXA.
Parágrafo
Décimo Primeiro — O
aplicativo e—Cobrança
poderá ser acessado
na
internet,
no sitio
https:Ilecobranca.caixa.gov. br], ou no Internet Banking CAIXA, no sitio https:Ifinternetbanking.caixagov.br, opção E——Cobrança.
Parágrafo Décimo Segundo— a solução de transmissão de arquivos remessa e retorno por meio do Internet Banking CAIXA
está disponivel na internet, no sitio https:lfnternetbanking.caixagov.br, opção Transmissão de Arquivos
Parágrafo Décimo Terceiro — O aplicativo Cobrança CAIXA e seu manual de instalação estão disponiveis na internet, no

portal CAIXA, opção DOWNLOADS > COBRANÇA CAIXA (http:/lwww.caixa.gov.br/sitelpaginas/downloadsaspx).
Parágrafo Décimo Quarto — No caso do CLIENTE conceder desconto elou abatimento após a emissão do boleto de
pagamento, é de sua responsabilidade a comunicação ao PAGADOR, bem como o registro previo dessas alterações na

CAIXA, com as devidas informações/condições, sendo que, boletos já contemplados dentro da onda da NPC devem sofrer a
alteração pelo CLIENTE no banco, sem alteração da barra.
Parágrafo Décimo Quinto — O CLIENTE é responsável pelo correto preenchimento dos dados dos PAGADORES dos seus
boletos, especialmente quanto à informação do CPF dos PAGADORES, que deve ser válido junto à Receita Federal do Brasil
e de pessoa não falecida.

Parágrafo Décimo Sexto — O boleto de pagamento emitido pelo CLIENTE. em meio físico ou eletrônico, deve conter no

minimo:

,

- Nome e CPF/CNPJ ,do PAGADOR do boleto;
'
Identiticação (nome, endereço ,o CPF/CNPJ) do CLIENTE;
- Nome ou Razão Social, endereço e CPF/CNPJ do BENEFICIARIO FINAL, quando se tratar da emissão de boleto de
depósitoe aporte ou de TERCEIRO habilitado ,pelo CLIENTE, conforme Parágrafos Sexto e Sétimo da Cláusula Terceira deste
contrato; ,
«
:

- O valor do pagamento e a data de vencimento;
' As condições de desconto que estejam eventualmente previstas, em caso de pagamento antecipado.

CLÁUSULA sExT ' ,A A, "
deste ultimo, razão pe

sobre a perfectibilídad,

por demanda doCLIENTEípara, promover protesto de títulos, atuará como mera mandatário

a qualidade de simples a esentante aos Cartórios, não assume qualquer responsabilidade
Idade ou exigibilidade do titu levado a protesto.

Parágrafo, Primeiro —'
responsabili a
exclusiva, do CL NTE, quando e onde exigida, a apresentação dos documentos
relativos aos títulos em cobrança e que comprovem a compra, venda, entrega de mercadorias ou prestação de sen/iços,
conforme o caso, assim conto a prova do ,vinculo contratual que autoriza a cobrança

Parágrafo Segundo- Em sendo irnpostoa CAIXA qualquer ônus ou responsabilidade Iinancelra decorrente de protesto ou
cobrança levado a efeito no interesse do CLIENTE, em razão da inexigibilidade ou Irregularidade do CLIENTE, caberá a este
ressarcir a, CAIXA 05,valores eventualmente despendidos em face de questionamentos judiciais havidos.

Parágrafo Terceiro- A CAIXA reserva—s o direito de alterar a instrução de protesto do CLIENTE para devolução, em casos
bride a CAIXA não possua agência na localidade/municipio do, Pagador ou outro impedimento justifcado que impossibilita o
apor: ,,mento de títulos para protesto em cartorio , ,
CLÁUCU , SÉTIMA- A CAIXA, em relaçao aos títulos e boletos colocados em cobrança, atuará co - m- : mandatária do
responsab'lzando quanto à perfecttbllidade legitimidade em sua emissão ou sua exigi lidade.
Cv IENTE ao, se

37. 394, v037 SIGAT
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ContratodePrestaçãodeServiços

,

,

Cobrança Bancária CAIXA—SIGCB
e comunicações por empresa contratada ou correio (porte

NTE os ônus, encargos ou obrigações decorrentes das
magens de qualquer natureza que vier a promover nos

Parágrafo
registro.

nsmçõés com as 'no
. .
.
,

,

oeo Irripresso deverão corresponder as condições enviadas para
.

' CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Na Cobrança'Caucionada, o produto da cobrança de títulos vinculados a liquidação das
obrigações pecuniárias assumidas será creditado diretamente em conta transitória, não desobrigando o CLIENTE de resgatar,
com recursos de outras origens, o compromisso, bem como outras obrigações que responda junto a CAIXA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — É facultado a CAIXA o estorno dos valores depositados na conta corrente mantida pelo
CLIENTE referente aos cheques que, utilizados para liquidação dos boletos de cobrança, forem devolvidos pelos bancos

PAGADORES por qualquer motivo ou outras situações que, justiticadamente, autorizam o estorno ou acerto.

Parágrafo Único — Os cheques devolvidos cujos créditos foram estornados da conta corrente do CLIENTE, devem ser
retirados pelo CLIENTE em sua agência de vinculação da Cobrança Bancária CAIXA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRAI- O CLIENTE fica comunicado que todos os boletos emitidos sem o devido
registro na

CAIXA não poderão ser pagos nos canais disponiveis na CAIXA ou rede bancária, conforme regras dispostas na NPC.
Parágrafo Único — É de exclusiva responsabilidade do CLIENTE garantir que seus PAGADORES estejam cientes da situação
e das alternativas para quitação de seus débitos junto ao CLIENTE.
TARIFAS DE SERVIÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -' o CLIENTE paga e CAIXA os valores (tarifas) em razão da prestação de serviços da
Cobrança Bancária de acordo com a Tabela de Tarifas Bancárias CAIXA vigente.

,

Parágrafo Primeiro- De acordo com a Carta-Circular BACEN nº. 3349/2008, o serviço de cobrança bancária, realizado
mediante a utilização de boletos, é caracterizado como "serviço especial”.

Parágrafo Segundo'— Ficam contratadas, em caráter excepcional, pelo prazo de 180 dias a contar da data de assinatura
deste Contrato, as tarifas abaixo, passando a valer, _a partir do término deste prazo, a tarifa padrão detinida pela CAIXA para
as modalidades'e serviços utilizados e contratados,E conforme caput desta cláusula, caso não haja renegociação do contrato
,

- '

'

em tempo hábil;

'
º
'
' ?
'»
Descrição da Tarifa/Serviço Prestado

.
5

Valor
Negociado

:

:

(Rg)

ª

. '

'ª

ª

LIQUIDAÇÃO - Por boleto regIstrado
Guichê - CAIXA ' '
Unidade Lotérica
:' . ,
Compensação (outros bancos) .
Autoatendimeritq

.

:
, 1
, ,
, ', : «
' . ,, ' '
',

. , '
ALTERAÇÃORÉ DADOS '

1.
« :
-

'
"
,

,“ ';

.“

»

,:

ri

1 " '

: - .

'

'

Ã ' '

,

:

«

'-

;

º '
=. :

Boleto laser padrão -

zi ;

' ' "

"

'

"“""

:

2ª via de boleto — por boleto,

,

“«

é

4,13
4,00

º

« -.

, .,

«

"

«

, %«ê »

0,70

«'ª'

2,03
1,13
1,13

Aviso 'de Vencido /Aviso de' Protesto — por folha ' «
Extrato Movimentação de' Titulos I Extrato Distribuição de Crédito/Débito - por folha
Relação de Titulos em Carteira - por folha
ENVIO VIA E-MAIL OU SMS

3,60

, 5.

,
,
m' emissão deíaviso pelos'Correio's L por boleto
Dadbs,"_'dõ titijlo — sem emissão de aviso, “porfbolet ' ' ' ' ' ªº
IMPRESSÃO, '1' ';-" H:":

2,00

2,00

'

.

3,60
2,00
3,60
2,00

'

' ,— , :
-,

,
'

-

' '

Internet Banking CAIXA / Mobile Pré-Pago

Correspondente Caixa Aqui

,

5

Avisos (Disponibilização de boleto / Aviso de Vencido ! Aviso de Protesto) — por boleto/aviso

17/05/2021 16:30
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Contrato de Prestação de Serviços
Cobrança Bancária CAIXA - SIGCB

previstas neste contrato, a CAIXA obriga-se a:
sempenho da cobrança, inclusive referente aos boletos

“no; (I
oriundos

da ocorrência, não se responsabilizando por problemas

próprio CLIENTE;

- Emitir, diariamente, extrato da posição da carteira, quando houver movimentação na carteira;
- Registrar ou atualizar os títulos enviados/alterados pelo CLIENTE junto à Base Centralizada da Cobrança na CIP.

OBRIGACOES DO CLIENTE

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA— Sem prejuizo das demais obrigações ajustadas neste contrato, o CLIENTE obriga-se a:
- Confeccionar e preencher de maneira correta os boletos e titulos de cobrança;
- Encaminhar corretamente a CAIXA todos os titulos para registro;
- Arcar com os prejuízos oriundos de encaminhamento ou preenchimento incorreto de boletos, títulos e borderõs;
- Responder por todo e qualquer prejuizo, õnus ou obrigação decorrente das inserções de mensagens legitimidade da
cobrança, instruções, encargos, imagens ou informações de qualquer natureza, inclusive relativa e endereço, que vier a
promover nos boletos e que venham a causar danos ou prejuizos a terceiros ou que sejam contrárias a preceitos legais;
' Zelar pelos itens de segurança que a Cobrança Eletrônica requer, quanto à senha e às configurações, comprometendo-se a
dar adeqúada utilização às informações disponibilizadas pela CAIXA, dasobrigando—a de qualquer responsabilidade pela
utilização indevida por terceiros;

- Registrar na CAIXA todos os documentos emitidos e disponibilizados ao pagador,
- ºrientar o pagador quanto à altemativa disponibilizada pela empresa para quitação de seus débitos, assumindo todos os

prejuizos e danos causados em razão da Impossibilidade de pagamento pele cliente na rede bancária pela ausência de
registro no banco;

- Gerar código de barras ao pagador com correspondência a registro enviado a CAIXA de forma a viabilizar a consulta à Base
Centralizada por parte dos bancos.
DIREITO DE PROPRIEDADE DOS APLICATIVOS DE COBRANÇA ELETRONICA
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Os aplicativos da Cobrança Eletrônica são de propriedade intelectual da CAIXA, ficando
vedado ao CLIENTE, nos termos da legislação em vigor, por qualquer maneira, transferir, ceder, locar ou sublioenciar o direito

de uso objeto deste contrato. obrigando-se a mantê—Io sob sua guarda, de forma segura, não possibilitando que terceiros não
cadastrados o utilizem divulgu,em explorem ou reproduzam por qualquer meio.
Parágrafo Único— A atualização da versão dos aplicativos da Cobrança Eletrõnlca será promovida pela CAIXA, valendo—se
dos seus técnicos ou outros por ele indicados ou, ainda, por meiodo próprio CLIENTE
,

i

'oechAçõEs RECIPROCAS
CLÁUSULA DÉCIMA'NCNA--Qualquer alteração
na sistemática de prestação de serviços ajustados neste Contrato depende
de prévia Concordância entre as partes, conforme escrito.

VIGENCIA E EXTINÇÃO DO CONTRATO

,

. ' ,?

- ,

CLÁUSULA VIGÉSIMA— O presente contrato tem prazo de vigência de 12 meses a partlr de sua assinatura podendo ser
renovado automaticamente.
Parágrafo Primeiro- Em caso de renovação automática deste Contrato, a CAIXA poderá manter facultativamente os valores
das tarifas estabelecidos na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, mediante a atualização monetária dessas tarifas pela variação

do IndicçNa ai 'de Preços ao Consumidor-INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou outro indice

Parágrafo Quarto- A paitir da assinatura deste contrato. oCLIENTE atesta que em nenhum momento a contratação do
serviço de cobrança bancária foi condicionada ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, e
'
limites quantitativos.

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- Será facultado as partes a rescisão deste Contrato, a qualquer temp,
comunicação por escrito e com antecedência mínima de 30 dias à outra parte, quando não será devido qualquer :

indenização ou compensações, exceto sehower, comprovadamente, registro de pendências a regularizar.
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Contrato de Prestação de Serviços

Cobrança Bancária CAIXA - SIGCB

so não haja a utilização dos serviços contratados pelo

período de 60 dias consecutivos, a CAIXA poderá descadastrá-I automaticamente do sistema de cobrança. o que ensejará
' a rescisãodeste instrumento Unilateralrri'ente, independente de
iso prévio ou interpelação judicial ou extrajudicial, estando a
CAIXA isenta de3quals'quer responsabilidades decorrentes.“

.

“Parágrafo Segundo Após o,descadastramento,do sistema de cobrança não são acatadas quaisquer documentos de
cobrança do CLIENTE.«

,

, «

Parágrafo Tercelrõ- sem prejuizo do acima exposto, constituem causa de rescisão do presente contrato, de pleno direito,
indeperidentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo a parte que der causa à rescisão, pelos
, prejuizos causados a outra, os seguintes eventos:
« -Descumprimento de qualquer cláusula, norma, condição ou obrigação prevista neste instrumento; — Pratica dolosa de
qualquer ação ou deliberada omissão do CLIENTE, visando a obtenção de vantagens ilícitas por meio da Cobrança Bancária

' CAIXA.
Parágrafo Quarto- O CLIENTEtica responsável pelos débltos remanescentes e derivados, a qualquer título, com fato

gerador no periodo de vigência do presente ajuste.
FORO
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA— Para dirimirquaisqúer questões decorrentes deste instmmento, as partes estabelecem,
com privilégio sobre qualquer outro. o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em que o contratante possuir conta corrente
na CAIXA, indicada neste contrato
,
Assim, ajustadas e acordadas, a CAIXA e o CLIENTE firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma (ou
mais vias, conforme quantidade de anuentes, se existirem). na presença das testemunhas abaixo assinadas.

SIMOES FILHO/BA
Local/Data

. 20 de
« .

'

MAIO

de

2021

'

.

Em

umªQNEDE Tªliª
âgfâédº carteira P
Mªl—s133013553
03333:
B'AAçaDERAL

AIixAEº

Assihatuzatlo—CBntra'tante/CLIENTE

F

Nome: DIC GENES TOLENTINO OLIVEIRA
CPF: 305. 97.455-20,
Testemunhas
6'9 ' '

'

.

Assinatura do Contratante/CLIENTE

3,

Nome:
CPF:

'

Nome: lí.)
LLIMASOARES
CPF: 503.32, . 35-04

, ' Nome:
. CPF:

Para pe trás com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
,caixa.gov.br
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ÓRGÃO/SETOR: SEAD - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
PORTARIA (Nº 068/2021)

,

'

JH»

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO
PORTARIA Nº 068/2021
Estabelece procedimentos para contenção do
avanço do COVID19 no expediente de trabalho.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições,

com amparo no quanto disposto pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, pela Portaria
MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, bem como pelo Decreto Municipal nº 172/2020 e,
considerando:
o

A continuidade das ações desta Municipalidade, de combate e controle à

.

pandemia causada pelo COVID-l9;
O atendimento as medidas sanitárias adotadas por esta Prefeitura, para
retomada das atividades presenciais;

'

A redução do número de infectados no âmbito deste Município;

o

O quanto determinado no Decreto Municipal nº 571/2021;
RESOLVE

Art. 1" Manter o trabalho presencial de todos os servidores, exceto gestantes, ate o ulterior
deliberação.
Art 2º Excetuam-se do art lº as gestantes, que passarão a desenvolver atividade remota, a
critério da Secretaria onde a mesma esteja lotada, consoante disposto na Lei Federal nº

14.151/2021 de 12 de maio de 2021.

Parágrafo Único: A servidora gestante afastada nos termos do caput deste artigo será
responsável por entregar na Unidade Orçamentária onde se encontra lotada, exames,
relatórios e atestado médico, atualizados, que comprovem o tempo de gestação.
Art. 3“ Manter o horário de expediente normal, com jornada completa de trabalho,
ratificando que cabe ao titular de cada Unidade Orçamentária acompanhar e fazer valer
pontualidade e assiduidade dos seus colaboradores, bem como considerar e manter os
protocolos de segurança.
Art. 4" Manter o atendimento presencial ao público, apenas no turno matutino das 08:00 ás
12:00h, de segunda a sexta, exceto para a Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ, que
manterá o atendimento ao Contribuinte e Protocolo Geral para todos os procedimentos, em
tempo integral.
Parágrafo Único: O uso das máscaras pelos servidores e visitantes, é obrigatório
durante os dois turnos de trabalho.
Art. Sº As medidas ora estabelecidas, poderão sofrer ampliação ou revogação a qualquer
tempo, podendo ser ajustadas em função do avanço e complicações da Pandemia causada

pelo COVID19.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em
contrario.
Gabinete da ecre ' 'a, 19 de maio de 2021

Secretária
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CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.927.827/ 0001 - 97
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo nº 721/2021 Ata de Registro de Preço nº. 027/2021-FMS Pregão Eletronico nº 007/2021 Contratado
LIOMAG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME CNPJ/MF nº 39.967.926/0001-96 Objeto: Aquisição de
Café em pó, Leite em pó, Adoçante e Açúcar Cristal para atender aos pacientes atendidos nas unidades de
saúde e aos servidores de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Simões Filho. Valor: R$ 30.251,00
(trinta mil, duzentos e cinqüenta e um reais) Vigência: 12 (doze) meses Período: 19.05.2021 a 18.05.2022, Data
da Assinatura 19.05.2021 Simões Filho-Ba.

EXTRATO (CONTRATO Nº 0035/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO’
CNPJ: 13.927.827/ 0001-97
EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº 1971/2021 Contrato nº 0035/2021-PMSF Dispensa de Licitação nº 014/2021 Contratado: TURN-OMATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CNPJ nº 01.642.507/0001-01
Objeto: Aquisição de Pedestal organizador de fila cromado com fita retrátil, para controle e organização de fluxo
de pessoas nas dependências do prédio da Prefeitura de Simões Filho-Bahia Valor Global: R$ 1.060,00 (um mil
e sessenta reais) Vigência: 06. (seis) meses Período: 14.05.2021 a 13.11.20121 Data da Assinatura 14.05.2021
Dotação Orçamentária:
UNIDADE GESTORA AÇÃO ELEMENTO DESPESA FONTE
0901 1014 44.90.52.00 0100
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EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0016/2021)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.927.827/0001 - 97

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 2278/2021. Dispensa de Licitação nº. 0016/2021 - PMSF BASE
LEGAL Art. 24, II, da Lei Federal nº 8666/93 - Contratante: Município de Simões Filho, CNPJ:
13.927.827/0001-97. Contratado: ALVARO MARQUES REIS DE SALVADOR. CNPJ:
00.636.230/0001-41 Objeto: A contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de locação de equipamentos de sonorização e iluminação cênica, para atender as
necessidades na realização da programação Online do Festival Cultural Fique em Casa
Simões Filho, que será executado com recursos da Lei Municipal nº 1.160, de 11 de maio de
2020, no âmbito do Município de Simões Filho/BA. Valor Global: R$ 17.500,00 (dezessete mil
e quinhentos reais) Dotação orçamentária: Unidade: 2101 Atividades: 2074. Elemento:
33.90.39.00. Fonte: 0100. Simões Filho/BA. Data de Assinatura: 18/05/2021.
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EXTRATO (TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 0034/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.927.827/0001-97
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
Processo 3069/2021 PRIMEIRO ADITAMENTO ao Contrato nº. 0034/2020-PMSF Dispensa de Licitação: nº
0028/2020 Contratado: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL CNPJ: 92.751.213/0001-73
Objeto: Prorrogado por mais 12 (doze) meses Período: 05.05.2021 a 04.05.2022 Valor R$ 4.927,68 (quatro mil,
novecentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos) Data da assinatura 03.05.2021 Dotação
Orçamentária:
UNIDADE ATIVIDADE ELEMENTO FONTE
0901 2032 33.90.39.00 0100
Simões Filho-BA
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HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021)

PREF
FEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/B
/BA
C
COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO
O
SECR
RETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
ASEMOP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 8445/2020,
84
modalidade de licitação PREGÃO ELETRÔNICO
ELET
Nº 009/2021 –
SRP, Licitações-e nº 859994.

par a aqrisição de eqripamentos de informática:
ca: COMPUTADORES COM
OBJETO: Registro de preço para
SISTEMA OPERACIONAL, NOT
OTEBOOKS COM SISTEMA OPERACIONAL, COM
M ASSISTÊNCIA
A
TÉCNICA E
GARANTIA DE FUNCIONAME
MENTO, conforme qrantitativos e especificações
ões técnicas relacionadas
neste termo de referência,, visando
vis
atender as demandas das Secretarias da Prefeitrra
P
Mrnicipal de
Simões Filho.
TIPO: Menor Preço por Item

Nos termos do art. 4º, inciso
iso XX
X da Lei 10.520 de 17 de jrlho de 2002, qre con
conclrir como vencedora
a empresa:
MICROTECNICA INFORMATICA
TICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.590.728/0004-26
26, sitrada à Rodovia BA
262, 1046, Ilhérs/Urrçrca,, Km 2,5, Qradra Indrstrial “A”, S/N – Parte A, Dist
Distrito Indrstrial, Igrape,
Ilhérs/BA, CEP.: 45.658-335
PARA O ITEM/LOTE 03 (NOTB
OTBOOK) – com o valor de R$ 591.800,00 (Qrinhent
hentos e noventa e rm mil
e oitocentos reais).

Simões Filho - Ba, 19 de Maio de 2021.

HOMOLOGO, A PRESENTE LICITAÇÃO.

Isacarla dos Santos Silva
Autoridade Competente

Diógenes Tolentino Oliveira
Prefeito Municipal
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ÓRGÃO/SETOR: SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
ALTERAÇÃO (TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO
CNPJ: 13.927.827/0001- 97
QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO E ALTERAÇÃO DO PLANO
DE TRABALHO DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019.
Quinto Termo Aditivo de Prazo e Alteração do Plano de Trabalho do
Termo de Fomento nº 001/2019. Celebrado Entre: O Município de Simões
Filho por meio da Secretaria Municipal de Cultura e a Organização da
Sociedade Civil- OSC. Sociedade Cultural Fanfarra Simõesfilhense, inscrita sob
o CNPJ Nº:05.126.655—0001-24 Objeto: Permanece inalterado o objeto do
termo de fomento nº 001/2019, sendo reprogramado o plano de trabalho pra
dar continuidade

às ações

a sejrem

executadas,

mantendo

os valores

pactuados no termo original. Vigência: Fica prorrogado por mais 02 (dois).
Solicito a publicação desde comunicando no Diário Oficial do Municipio.

Simões Filho, de 20 de maio de 2021.
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TERMO ADITIVO (TERMO DE FOMENTO Nº 002/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
CNPJ: 13.927,827/0001- 97
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO TERMO DE FOMENTO
Nº 002/2019.

Terceiro Termo Aditivo de Prazo do Termo de Fomento no 002/2019.
Celebrado Entre: O Município de Simões Filho por meio da Secretaria
Municipal de Cultura e a Organização da Sociedade Civil- OSC, Associação
Cultural Fanfarra Autônoma de Simões Filho- AC- FANAUSF - , inscrita sob o
CNPJ Nº: OO.885.340-0001—47 — Objeto: Permanece inalterado o objeto do
termo de fomento nº 002/2019, sendo reprogramadwo o plano de trabalho pra
dar continuidade

às

ações a

serem

executadas,

mantendo

os valores

pactuadas no termo original. Vigência: Fica prorrogado por mais 05 (cinco)
meses. Solicito a publicação desde comunicando no Diário Oficial do Municipio.

Simões Filho, 20 de maio de 2021.
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ÓRGÃO/SETOR: SEDESC - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
SUSPENSÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA- SEDESC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

AVISO DE SUSPENSÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 933/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021-SRP
LICITAÇÃO Nº 870144
A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO torna público aos
interessados que realizará Licitação, cujo objeto será: Contratação de empresa, através de
Registro de Preço, para futura e eventual aquisição de 20.000 (vinte mil) cestas básicas
(kits de cestas de alimentos perecíveis e itens de higiene), conforme as características e
especificações constantes no anexo I, do Termo de Referência. Tipo: Menor Preço Global,
que estava marcada para o dia 21/05/2021, às 10h00min (horário de Brasília), esta
SUSPENSA, devido ao cumprimento da decisão judicial referente ao Mandado de
Segurança Civil, processo nº 8012803-55.2021.8.05.0250 de 19/05/2021, recebido em
20/05/2021, sendo necessárias alterações no Termo de Referência e devido Edital.
Informações na sala da COPEL ou através do telefone (71) 3296-8399. Aquisição do edital
através do site: www.licitacoes-e.com.br. Simões Filho, 20/05/2021. Antonieta Soares
Nascimento – Pregoeira.

1
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ÓRGÃO/SETOR: SEFAZ - SECRETARIA DE FAZENDA
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
DECRETO FINANCEIRO (Nº 15/2021)

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
ABRIL/2021

DECRETO ªlí/2021
ALTERAÇÃO DO QDD no valor de 809.311,54
(OITOCENTOS E NOVE MIL E TREZENTOS E ONZE
REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) & dá
outras providências.
O(A) Prefeito(a) Municipal de SIMOES FILHO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe
confere a Lei Nº 1168/2020,

DECRETA
Art. 1º - Fica alterado o QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa, aprovado pelo Decreto correspondente a Programação das
Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a), conforme detalhamento abaixo:
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2032 MANUTENÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
33903000 - 0100000 Material de Consumo

60.000,00
Sama da Ação:

60.000,00

Soma dª Unldade:

00.000,00

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ
2008 GESTAO DOS SERVIÇOES DA ADM TRIBUTARIA - INTELIGENCIA FISCAL

33909200 - 0100000 Despesas de Exerclclos Anteriores

7575100

Soma da Ação: __H'ISJJO—
2032 MANUTENCAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
33903500 - 0100000

Serviços de Consultoria

50.000,00
Som! da Ação:

50.000,00

Soma de Unidade: '—125.153,0_0—
1101
2015

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA » ENSINO FUNDAMENTAL

33903900 - 0119000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

11.000,00

33903900 - 7101000 Outros Serviços de Tercelros - Pessoa Juridica

5.000,00

33904000 - 0119000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica

100.000,00

Som: da Ação: _HW
2032
33903000 - 7101000

MANUTENÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
42.000,00

Material de Consumo
Soma dª Ação:

42.000,00

soma da Unidade: W
1201
2021
33003000 - 0114000

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE
Material de Consumo

67.700,00

33903000 - 6102000 Material de Consumo

20100190

33903200 - 0114000 Material, Bem ou Serviço Para Distrlbuição Gratuita

63.000,00

Soma da Ação: W
2022 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
33909200 - 6102000

Despesas de Exercicios Anteriores

1.040,08

Soma da Ação: _W
2025 ATENÇAO DOS SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA MOVEL » SAMU
33903000 - 0114000 Material de Consumo

3.900,00

Soma da Ação: _ÍS—WDT
2032 MANUTENCAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
33903000 - 6102000

MaIen'al de Consumo

96.000,00

Soma da Ação: W

Soma da Unidade: _mW
1601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2032 MANUTENÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
33903500 » 0100000

Serviços de Consultoria

82.000,00

Soma da Ação: W

2046 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BASICA
33904000 - 0129000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica

126.000,00

Somª da Ação: W

Soma de Unldade: _W
2301 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP
2008 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
33909200 - 0100000

Despesas de Exercicios Anteriores

5717.66
Somª da Ação:

COnIabIIis - GesIãD Pública]

/

Emitido em: 19/05/2021

5.717,66
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
ABRIL/2021

Soma da Unldade: ——5'711,156

Total Geral: W

Art. 2" - Os recursos para atender as adições previstas no artigo 1" decorrem de reduções das seguintes dotações orçamentárias:

0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2032 MANUTENCAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
33904000 - 0100000 Serviços de Tecnologia da Iniorrnação e Comunlcação - Pessoa Jurídica

60.000,00
Soma da Ação:

60.000,00

Soma de Unldade: —60.000,00—
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ
2008 GESTAO DOS SERVIÇOES DA ADM. TRIBUTARIA - INTELIGENCIA FISCAL
33904000 — 0100000 Serviços de TscnoIogia da Iniormação e Comunicação - Pessoa Juridica

75.753,00

Soma da Ação: —75.753,0_0
2032 MANUTENCAO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS

33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

50.000.00
Soma da Ação: '—50.000,00

Soma da Unidade: W
1101 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
2015 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA — ENSINO FUNDAMENTAL
33903600 - 7101000

outros Serviços de Terceiros - Pessoa Flslca

5.000,00

33904800 — 0119000 AuxÍIiD-alimentaçãº

111,000,00
Soma da Ação: W

2032 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

33903500 - 7101000 Serviços de Consultoria

5.000.00

33904000 - 7101000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa JurIdica

37.000,00
Soma da Ação:

42.000,00

Som: da Unidade: W
1201
2021
33903400 - 0114000

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

85.700,00

33803900 - 0114000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

45 000,00

33903900 - 6102000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

20.200,00
Soma da Ação:

150.900,00

Somª da Ação:

1.040,08

2022 ATENÇAO DOS SERVIÇOS DE GESTAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
33903900 - 6102000

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

1.040,88

2025 ATENÇAO DOS SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA MOVEL - SAMU
33903400 - 0114000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

3.900,00
Soma da Ação:

3.900,00

2032 MANUTENCAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
33903900 - 6102000 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica
33909300 - 6102000

1001
2032

53.000,00

Indenizações e Restituições

43.000,00
Soma dª Ação:

96.000,00

Soma da Unidade:

251.840,90

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

33903200 — 0100000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

52.000,00
Soml da Ação: __TOODO

me SERVIÇOS DE PROTEçAo BASICA
33903900 - 0129000

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurIdica

126.000,00

Soma da Ação: _

Soma da Unldade: W
2301 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP
2088 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
33903900 - 0100000 OuIros Servlços de TerceIrOs - Pessoa JurIdica

5.717,66

Suma da Ação: —5.117,6?

Soma da Unidade: __EW

Contabilis - Gestão Pública!

/

Emitido em: 19/05/2021
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
ABRIL/2021

Total Geral:

809.311,54

Art. 3” - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Municlpio de Simões Filho, Estado De Bahia 1 de abrll de 2021.

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088

Contabilis - Gestâ o P'D'
u Ilcal /

Emitido em: 19/05/2021
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DECRETO FINANCEIRO (Nº 16/2021)

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
ABRIL/2021

PEC—RETO 1572021; &
Abre CREDIT SUPLEMENTAR no valor de
8.954.698,44 (OITO MILHOES E NOVECENTOS E
CINQUENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E
NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO
CENTAVOS) e dá outras providencias.

O(A) Prefeito(a) Municipal de SIMOES FILHO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que Ihe
confere a Lei Nº 1169/2020,

DECRETA
Art. 1” - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na Importância supra, para reforço das seguintes Dotações:
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO
44905200 - 0100000

360.000,00

Equipamentos e Material Permanente
Soma da Ação:

360,000,00

2032 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS
33903000 - 0100000 Material de Consumo

112.000,00

33903500 - 0100000 Serviços de Consultoria

115.000,00

33904000 - 0100000

142.541,82

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica
Sarna da Ação:

369.541,02

Soma de Unidade:

729.541,62

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA « SEFAZ
0002 OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4.000,00

33904700 - 0100000 Obrigações Tributárias e Contributivas
Soma da Ação:

4.000,00

0003 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
430.000.00

46907100 - 0100000 Principal da Divida Coniraiuai Resgaiado
Soma da Ação:

430.000,00

1016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAQUINA
10.000,00

44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente
Soma da Ação:

2032 MANUTENCAO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS
33904000 — 0100000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica

1101
0099
33909300 - 7101000

10.000,00

329.671,19

Soma de Ação:

329.611,19

Soma úa Unidade:

773.671,19

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
37,012,10

Indenizações e Resiiiuiçóes
Soma da Ação:

37.012,10

1017 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS
44905200 - 7101000

56.000,00

Equipamentos e Material Permanente
Soma da Ação:

1019

100.000,00

33903900 — 0104000 Outros Serviços de Terceiros . Pessoa Jurídica
Soma da Ação:
2016
33903500 - 7101000

56.000,00

REQUALIFICAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO

100.000,00

FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇAO BÁSICA - CRECHE
22.310.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

279.251,40

33903900 - 7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Soma da Ação:

301.561,40

2032 MANUTENÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
170.000,00

33903900 - 7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

54.746,00

33904000 - 7101000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Soma da Ação:

224.746,00

Soma da Unidade:

719.319,50

1201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1025 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS
130.000,00

44905200 - 6102000 Equipamentos e Material Permanenie
44909200 - 6102000

12.653,37

Despesas de Exercícios Anteriores
Soma da Ação:

142.653,37

2007 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATNO E ENCARGOS GERAIS
55.000,00

31900400 - 6102000 Coniraiação Por Tempo Determinado
Soma de Ação:
2021

55.000,00

ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

Emitido em: 19/05/2021
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ª_DECRETO 1 ' 2021
33903000 - 0114000 Material de Consumo

273.000,00

Material de Consumo
33903900 - 0114000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
33903900 - 6102000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

140.000,00

50.000,00

33903000 - 6102000

130.000,00
65.357,52

33909200 - 6102000 Despesas de Exercicios Anteriores
Soma da Ação:

658.357,52

ATENÇAO DOS SERVIÇOS DE GESTAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
33903900 - 0114000 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica

210.000,00

33903900 - 6102000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

598.114,40

Equipamentos e Material Permanente
44905200 - 6102000 Equipamentos e Maieriai Permanenie

619.000,00

44905200 - 0114000

18.000,00
Soma da Ação:

1.435.114,40

ATENCAO DOS SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA — UPA

Obrigações Patronais

15.000_00

33903000 - 0114000 Material de Consumo

415.000,00

33903000 « 6102000

712.000,00

31901300 « 6102000

Maierial de Consumo

60.000,00

33903900 - 6102000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Soma da Ação:

1.222.000,00

ATENÇAO DOS SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA MOVEL - SAMU
33903000 - 0114000 Material de Consumo

167.000,00

33903000 - 6102000 Material de Consumo

367.000,00

44905200 - 6102000

54.000,00

Equipamentos e Material Permanenie
Soma da Ação:

508.

,00

ATENÇAO DOS SERVIÇOS DEVIGILANCIA EM SAÚDE
390.000,00

33903000 - 0114000 Material de Consumo

60.000,00

33903600 - 0114000 Ouiros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica

35.000,00

33903600 — 6102000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
33903900 - 0114000

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

33903900 - 6102000

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

220.000,00
230.000,00
Soma da Ação:

935.000,00

MANUTENÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
59.000,00

33903000 - 6102000 Material de Consumo
33904000 — 15102000

57.365,60

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação — Pessoa Juridica

Soma da Ação:

116.335,60

Samu da Unidade:

5.153.010,89

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REOUALIFICAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
44905100 - 4190000

250.159,42

Obras e instalações

Soma de Ação:

250.1 59,42

OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS
400.000,00

44905100 - 0100000 Obras e Instalações
Soma da Ação:

400.000,00

REOUALIFICAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM
33903900 - 0142000

105.000,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Soma da Ação:

105.000,00

Soma de Unidade:

765.159,42

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITACAO
IMPLANTACAO DO PROJETO NOVO LAR
33903900 - 0100000

435.000.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Soma da Ação:

435.000,00

Somª de Unidade:

435.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
MANUTENCAO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS
33903900 - 0100000

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica

Soma de Ação:
Soma de Unidade:

60.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
33904000 - 0100000

53.595,62

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação — Pessoa Jurídica
Soma da Ação:

53.595,92

GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS
6.400,00

33904000 — 0129000 Serviços de Tecnologia da iniormaçao e Comunicação - Pessoa Juridica

Emitido em: 19/05/2021
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Soma de Ação:

6.400,00

2053 CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
33903200 - 0100000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Graiuiia

27.000,00
Soma de Ação:

27.000,00

Soma de Unidade:

86.995,62

1801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP
2032 MANUTENCAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
33903900 - 0100000

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

35.000,00
Soma de Ação:

35.000,00

Soma de Unidade:

35.000,00

2301 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP
2032 MANUTENÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
33903900 - 0100000 Omros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

207.000,00
Soma da Ação:

207.000,00

Soma da Unidªde:

207.000,00

Total Geral:

0.954.693,44

An. 2ª - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo
com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso IIi da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
2032 MANUTENCAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
54.000,00

33903900 — 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridiw
Soma de Ação:

54.000,00

Soma de Unidade:

54.000,00

0701 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
2065 COMUNICACAO E DIVULGACAO GOVERNAMENTAL
475.908,63

33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Soma de Açlo:

475.008,63

Soma de Unidade:

475.908,63

0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
101 5 AQUISICAO E RENOVAÇÃO DE FROTA
44905200 - 0100000

30.000,00

Equipamentos e Material Permanente
Soma de Açlo:

30.000,00

2007 GESTAO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS
10.000,00

31909400 - 0100000 indenizações e ReinIuiçóes Trabalhistas

Some da Ação:
2032

350.000,00

33903600 . 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica

1001
0001

10.000,00

MANUTENCAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
Soma de Ação:

350.000,00

Soma de Unidade:

390.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
522.000,00

31909100 — 0100000 Sentenças Judiciais

200.000,00

46909100 « 0100000 Sentenças Judiciais
Soma de Açlo:

722.000,00

Some da Ação:

70.000,00
10.000,00

0099 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
33909300 - 0100000 Indenizações e Restituições

2032

.

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
105.000,00

33903900 - 0142000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
33909300 — 0100000

30.000,00

Indenizações e Restituiçbes

Soma de Açlo:

135.000,00

2065 COMUNICACAO E DIVULGACAO GOVERNAMENTAL
2.000,00

33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Soma de Ação:

2.000,00

Soma de Unidade:

929.000,00

1101 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1015 AQUISICAO E RENOVAÇÃO DE FROTA
7.012,10

44905200 - 7101000 Equipamenios e Material Permanente
Soma de Açlo:

Emitido em: 19/05/2021
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1 19 REQUALIFICAÇAD DE UN

,

Es ESCOLARES Do ENSINO BÁSICO

44905100 - 0104000 Obras e Instalações
44905100 — 7101000

100.000,00

Obras e Instalações

16.000,00

Soma de Ação: __Tpo
2007 GESTAO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS
31900400 - 7101000

Contratação Por Tempo Determinado

31909400 - 7101000

Indenizações e Restituições Trabalhistas

30.000,00

30.000,00

Soma da Ação: W
2015
33903600 - 7101000

FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica

50.000,00
30.000,00

33904000 -7101000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica

Soma da Ação: _W
2016 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE

54.746,00

33903000 — 7101000 Material de Consumo
Soma da Ação:

54.746,00

2017 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA
65.251,40

33903000 - 7101000 Material de Consumo
Soma da Ação:

65.251,40

2018 GESTAO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR — EDUCAÇAO BASICA
220.000,00

33903900 — 7101000 Outros Serviços de Terceiros » Pessoa Juridica
Soma da Ação:

220.000,00

Soma da Ação:

106.310,00

Soma dª Ação:

10.000,00

2032 MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS

33903500 - 7101000 Serviços de Consultoria

46.310,00
60.000,00

33903600 - 7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

2060 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
33504300 - 7101000

10.000,00

Subvenções Sociais

Soma da Unidade: T_71—9w
1201
1026

44905100 - 6102000

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REQUALIFICACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE

22.000,00

Obras e Instalações
Soma dª Ação:

22.000,00

2007 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS
31909400 - 6102000

62.553,37

indenizações e Restituições Trabalhistas

Soma da Ação:

62.653,37

2020 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
33903000 - 0114000 Material de Consumo

50.000,00

33903000 — 6102000 Material de Consumo

50.000,00

Soma da Ação: _W
2021

ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

31901100 - 0114000 Vencimentos e Vantagens Fixas » Pessoal Civil

690.000,00

31901100 - 6102000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

000.000,00

33903400 - 0114000

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

415.000,00

33903400 - 6102000

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

25.000,00

Soma da Ação: W
2022 ATENÇAO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
33503900 - 0114000

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

390.000,00

33503900 - 6102000

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

1.200.000,00

33903000 - 0114000

Material de Consumo

55.000,00

33903000 - 6102000 Material de Consumo

23.000,00

33903400 - 0114000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

419.000,00

Soma da Ação: __W
2024 ATENCAO DOS SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA - UPA

31901100 — 6102000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
33903900 - 0114000

80.000,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

105.000,00

Soma da Ação: —265.000,0'0—
2025 ATENÇAO DOS SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA MOVEL - SAMU
31900400 — 0114000

Contratação Por Tempo Determinado

50.000,00

33903400 - 0114000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

80.000,00

33903400 45102000 Outms Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
33903900 — 6102000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

30.000,00
50.357,52

Soma da Ação: _zm
Contabilis - Gestão Pública / /

Emitido em: 19/05/2021
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ATENÇAO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAÚDE
31901100 - 6102000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

170.000,00

33904600 v 0114000 Auxilio-alimentação

110.000,00
50.000,00

33904900 - 0114000 AuxIIIO-transpona

Soma da Ação: W
2028 CONTRATUALIIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

33717000 - 6102000 Raieio pela Participação Em Consórcio Públlco

4400000
Soma da Ação:

44.000,00

2032 MANUTENCAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
33903600 . 6102000

53.000,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30.000,00

33903900 - 6102000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Soma da Ação: _W
2065 COMUNICACAO E DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

2.000.00
3.000,00

33903600 - 6102000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
33903900 - 6102000 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica
Soma da Ação:

5.000,00

2065 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

33903900 - 0102000

100000

'

33903000 - 6102000 Material de Consumo

1.000,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Soma da Ação:

2091

2.000,00

SERVIÇOS DE ATENÇAO PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA

01900400 - 0102000 Contratação Por Tempo Determinado
33504300 . 6102000 Subvenções Sociais
33903900 - 6102000 Outros Serviçºs de Terceiros - Pessoa Juridica

2.000.00
3.000,00
5.000.00

44504200 - 6102000 Auxiilos

100000

44905200 - 6102000

1.000,00

Equipamentos e Material Permanente
Soma da Ação:

12.000,00

Suma da UnIdadE:

5.153.010,80

1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
1030 REQUALIFICAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM

40000000

33903900 - 0100000 Outros Serviços de Tercelros - Pessoa Jurídica
Soma da Ação:
1053

400.000,00

REQUALIFICAÇAO DE ESTADIO DE FUTEBOL

ZED-159.42

44905100 - 4190000 Obras e instalações
Soma da Ação:

250.159,42

Soma dª Unidade:

650.159,42

1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO
1033 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS
44905200 - 0100000

Equipamentos e Material Permanente

2.600,00

Soma da Ação: '—2.600,W
1005

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO NOVO LAR

44905100 - 0100000 Obras e Insialaçúes

so,ooo_oo
Soma da Ação: WO—
Soma da Unldude: _szsoom'

1501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2007 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS
31009400: 0100000

Indenizações e Restituições Trabalhistas

27.000,00

Soma da Ação: —21.000-,0—0—
2032 MANUTENÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
33903200 - 0100000

Material, Bem ou Serviço Para Dlsirlbulçãu Gratuita

115.000,00

Soma da Ação: _VW
2046 SERVIÇOS DE PROTECAO BÁSICA
33903000 - 0129000 Material de Consumo

6.400,00

Sarna da Ação: —6.W
Soma da Unldade: —148.400,00
2001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - SEJUV
2069 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E EVENTOS DESPORTIVOS E DE LAZER
33903900 - 0100000

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

33909200 - 0100000 Despesas de Exercicios Anteriores

50.000,00

32240500
Soma de Ação: W

Sama da Unidade: _BZAOSM
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Coniabilís - Gesiào Pública/ /
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' 1012021 :
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2074 MANIFESTAÇÓES E PROMOCOES CULTURAIS, CIVICAS E COMEMORATIVAS
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

29999500
Soma da Açao:

29909500

Soma da Unidade:

299.995,00

Total Gerªl:

8.054.690,44

Art. aº - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Municipio de Simões Filho, Estado Da Bªhia 1 de abril de 2021.
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DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO

PREFEITO Mat.000000000

SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026

Emitido em: 19/05/2021
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DECRETO FINANCEIRO (Nº 17/2021)

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
ABRIL/2021

;DEÇREYTO 11/2621“
ALTERAÇÃO no dino no valor de 17.ooo.ooo,oo

(DEZESSETE MILHÓES DE REAIS ) e dá outras
providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de SIMOES FILHO. ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais. constitucionais e de acordo com o que lhe
confere a Lei Nº 1168 I 2020,

DECRETA
Art. 1” - Fica alterado o QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa, aprovado pelo Decreto correspondente a Programação das
Despesas das Secretarias Municlpals & dos Órgãos dlretamente subordinados ao Prefeito(a), conforme detalhamento abaixo:
1101
2015
31901100 - 0118114

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

17.000.000,00

Soma da Ação:

"300.000,00

Som: da Unidade:

17.000.000,00

Total Geral:

"000.000,00

Art. 2“ - Os recursos para atender as adições previstas nº artigo 1“ decorrem de reduções das seguintes dotações orçªmentárias:
1101 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2015 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL
31901100 — 0118000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1700000000
soma da Ação:

17.000.000,00

Sama da Unldade:

17.000.000.00

Total Geral:

17.000.000,00

Art. 3“ - Este decreto entrará em vlgor na data de sua publicação. revogadas todas as dlspasições em contrário.
Munlclpio de Simões Filho, Estado Da Bahia 30 de abrll de 2021.
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APRESENTAÇÃO

O ano de 2021 inicia—se ainda sob a tensão provocada pela pandemia causada pelo
Coronavírus, que provocou estado de calamidade em inúmeros países. O sinal de alerta ainda
continua acionado para a população que, em sua maioria, entende a importância de cumprimento

das medidas sanitárias determinadas pela Organização Mundial da Saúde e outros órgãos
competentes de saúde, para o enfrentamento à Covid-19. Porém, com o surgimento de vacinas e a
imunização da população nos países, ressurte a possibidade de retorno gradual das atividades
pedagógicas presenciais nas Unidades de Ensino e isso vale também para o nosso pais, o Brasil.
Com base nessa premissa a Secretaria Municipal da Educação de Simões Filho, com sua equipe

técnica, bem como as equipes educacionais que compõem as oitenta e duas Unidades de Ensino do
município, iniciarão ações que promoverão o cumprimento do ano letivo de 2021, considerando os
pressupostos legais estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases Nacionais Nº 9394/96 e em todo

arcabouço legal construído no ano de 2020 para orientação do processo de ensino e aprendizagem
no sistema educacional brasileiro.
Para que o desenvolvimento dessas ações se torne efetivo, foi construído pela equipe técnica da
Secretaria Municipal da Educação, o Plano de Retorno das Atividades Pedagógicas no Ano Letivo de
2021 na Rede Municipal de Ensino de Simões Filho, o qual, a partir desse momento, passa a ser
apresentado a todos os atores da educação e à comunidade slmõesfilhense.

O Plano de Retorno das Atividades Pedagógicas no Ano Letivo de 2021 na Rede Municipal de
Ensino de Simões Filho é um documento norteador das ações educacionais para todos os atores da
educação em nosso município. Esperavse que a sua utilização favoreça a construção de propostas

significativas & que contribuam para a promoção da equidade, qualidade educacional dos nossos
valorosos estudantes, sobretudo, como instrumento de reflexão e avaliação para ações inovadoras e
criativas, como requer o contexto de século XXI que vivemos, cuja situação de pandemia fortalece
ainda mais o apelo para aparição de sujeitos da educação conectados, atualizados, inovadores e

criativos.
Continuemos confiantes e determinados a prosseguir, fazendo o melhor que pudermos,

valorizando as possibilidades e não fortalecendo as impossibilidades.

Mariza Pi
Secretária Municipal de Educação

a Pimentel Mola Bonª-hm
Mun. de Educação de

Simões Filho
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INTRODUÇÃO
No contexto em que vivenciamos uma situação nunca esperada ou imaginada com a pandemia

provocada pelo Coronavírus, e que já ultrapassamos um ano de suspensão das aulas presenciais no
modelo historicamente adotado, a educação será ainda mais importante e precisará de uma atenção
especial por parte de todos os segmentos da sociedade.

Será necessário fazer O acolhimento socioemocional de todos os participantes do processo ensino
aprendizagem. Este deve focar no desenvolvimento de atividades e reflexões, para que nossos

estudantes, professores e funcionários possam aprender a lidar com a gama de emoções sentidas
pelas mudanças do período que viveram e se readaptarem, aos poucos, ao retorno das atividades
presenciais. Essa readaptação também inclui como desenvolver as relações sociais mesmo com o

distanciamento social obrigatório. Será um trabalho diário de autoconhecimento e descobertas com
nossos alunos e professores, aprofundado no trabalho com atividades pedagógicas diferenciadas.
A excepcionalidade do momento na vida escolar de todos os envolvidos, precisa ser compreendida,
de forma a possibilitar o exercicio da inovação e da criatividade, na criação das condições para a

volta às atividades presenciais, quando autorizado e seguindo os Protocolos Sanitários, e a
reorganização dos tempos e espaços escolares. Durante esse ano letivo de 2021, as aulas deverão
acontecer da seguinte forma: na Etapa I — Retorno Remoto todos os alunos serão assistidos de forma
remota. Na Etapa II de retorno, será utilizada a modalidade híbrida de ensino, onde as turmas de

estudantes serão divididas em subturmas e farão revezamento. 50% da turma estará em atividade
presencial na escola, em dias alternados, enquanto os outros 50% da turma permanecerá em

atividade em casa. Todos os alunos cumprirão às duas horas das Atividades Pedagógicas
Complementares — APC no contraturno. Na Etapa III - Retorno Presencial, todos os alunos terão
quatro horas diárias de atividades pedagógicas na escola e continuarão a cumprir às duas horas das
Atividades Pedagógicas Complementares- APC no contraturno.
O Comitê Gestor deverá ter papel de destaque no processo de retomada gradual às aulas
presenciais, acompanhando o efetivo trabalho pedagógico na Unidade Escolar e manter canal de
comunicação com a Superintendência Pedagógica da SEMED e a Equipe do Busca Ativa, objetivando
o sucesso da escola com redução dos índices de evasão escolar e melhoria do IDEB.

Cabe à instituição realizar avaliação diagnóstica dos educandos no retorno às atividades presenciais,
considerando que o conhecimento e as habilidades dos estudantes são heterogêneos. Por isso, é

necessário um periodo de avaliação diagnóstica para identificar a aprendizagem, tendo como
parâmetro os objetivos propostos para o período, a fim de especificar as necessidades e prever um

plano de intervenção pedagógica para resgate de competências e habilidades não desenvolvidas no
período letivo anterior. Os elementos a serem observados devem ser disponibilizados aos
professores para permitir a identiHcação rápida dos progressos realizados e do que ainda precisará
ser alcançado.
Diante da situação apresentada e buscando cumprir o estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases
Nacionais Nº 9394/96 e nas metas do Plano Municipal de Educação — PME foi elaborado o presente
Plano com orientações gerais para a Rede Municipal de Ensino. Este, constitui-se um instrumento de

apoio diante das muitas mudanças que levam todos a repensar o papel e os espaços da escola como
local de escuta, acolhimento, convívio e segurança de toda a comunidade diante da situação

vivenciada de enfrentamento à Covid19, e deverá ser usado como elemento norteador para
elaboração do Plano de Ação de cada instituição de ensino.

Nesta busca por novos caminhos, esse Plano norteará os trabalhos desenvolvidos na Rede:;uªyipal
de Ensino. Vale salientar que cada Unidade tem a autonomia de elaborar, seguindo aáire ri
aqui
. .; oia Bomisms

de Edycaçàº ºª
&
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contidas, seu próprio Plano de Ação, já que esse precisa dialogar com O Projeto Político Pedagógico PPP e as especificidades de cada Unidade Escolar.
1— DIRETRIZES GERAIS
Os fundamentos para O retorno às atividades pedagógicas no ano letivo de 2021 se apoiam em
quatro eixos. São eles:

EIXO 1. Garantia da matrícula — A SEMED realizou a renovação das matrículas dos alunos
pertencentes à rede no ano 2020, no ano/série subsequente à que cursaram no referido ano.

Promoverá em maio de 2021, o período para matrículas de estudantes oriundos de outras redes de
ensino.
EIXO 2. Retorno por etapa

Etapa I— no início do ano letivo, o retorno das atividades pedagógicas será apenas remoto. O
planejamento e desenvolvimento das atividades nessa etapa deverão levar em consideração o já
posto no Plano de Regime Especial para o Desenvolvimento das Atividades Pedagógicas não
Presenciais na Rede Municipal de Ensino de Simões Filho, o qual orienta sobre o planejamento
pedagógico das atividades remotas, fazendo uso dos recursos digitais e não digitais e a entrega dos
blocos de atividades que deverá ocorrer em datas pré-definidas pela escola.
Etapa Il- esta etapa corresponderá a aplicação do ensino híbrido onde ocorrerá o desenvolvimento
das atividades presenciais na unidade escolar, conciliadas com as atividades em domicílio, durante o
ano letivo, incorporando também as "Atividades Pedagógicas Complementares” (APC), que serão

apoiadas

no currículo,

porém organizadas em formatos

mais flexíveis, como

por exemplo:

organização de forma interdisciplinar/multidisciplinar dos conteúdos dos componentes curriculares,

a partir da elaboração e
lntegradores(Anos Finais).

execução de projetos por área do conhecimento e dos Projetos

Etapa lII - essa etapa corresponderá ao retorno presencial das atividades pedagógicas no espaço

escola, e onde deverá ser dado prosseguimento às ações pedagógicas definidas pela equipe gestora e
o corpo docente de cada unidade de ensino, para o ano letivo de 2021.

EIXO 3 — Adoção do Plano de Recuperação dos Estudos — durante o período inicial do ano letivo, as
Unidades Escolares deverão fazer uma avaliação diagnóstica para identificação das aprendizagens
essenciais não construídas e não consolidadas em 2020. Essa avaliação subsidiará a elaboração do
Plano de Intervenção Pedagógica, que será construído por cada Unidade Escolar, atendendo assim a
sua realidade.
EIXO 4 — Criação do Comitê Gestor da Escola — deve—se organizar o Comitê da seguinte forma: gestor
da Unidade Escolar (membro nato) e 01 (um) Coordenador Pedagógico, 01 (um) representante do
Corpo Docente, 01 (um) representante dos Estudantes e 01 (um) representante das famílias, num
total de 05 (cinco) pessoas. Este será responsável por acompanhar o cumprimento dos protocolos
sanitários, mapear possiveis novos casos e monitorar a frequência dos estudantes e promover ações

de articulação para a busca ativa dos estudantes que não retornaram à escola ou cujo retorno
aconteça de forma intermitente. Caso a escola não possua Coordenador Pedagógico, deverá compor
o comitê 01 vice—diretor.

Z-ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO
O retorno às aulas no ano letivo de 2021 traz diversos desafios para os gestores, os professores, os
estudantes e suas famílias. A escola por ser um local de vivência social, de troca de experiências das

crianças, jovens, adultos e idosos, professores e educadores, terá que pensar em estratégias que
levem em consideração toda a realidade vivida pelos alunos e educadores por causa da..pan'demia.
Malva

'
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Neste sentido, o ano letivo será organizado em 04 etapas:
Planejamento Pedagógico
Retorno remoto
Retorno hibrido
Retorno presencial

2.1. PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO
A comunidade escolar vem enfrentando um longo período de afastamento das atividades
pedagógicas presenciais, portanto, faz-se necessário o planejamento de ações que atendam as
múltiplas demandas que surgirão durante a sua volta às atividades escolares, principalmente no
momento de transição entre as etapas de retorno.

A retomada das atividades pedagógicas na rede municipal da educação requer o redimensionamento
do planejamento do ano letivo considerando, além da aplicação das medidas de biossegurança e de
atenção à saúde socioemocional de todo o corpo discente e da equipe escolar, também o
redirecionamento do planejamento pedagógico.

No que se refere ao planejamento pedagógico para o desenvolvimento das aprendizagens a equipe
técnico—pedagógica e os docentes das unidades escolares deverão:
Construir o Plano de Ação das Atividades Pedagógicas de 2021, definindo assim as ações que
serão desenvolvidas em cada etapa de retorno;

Construir o Plano de intervenção Pedagógica para a recuperação de estudos;
Fazer uma avaliação diagnóstica

para identificação das aprendizagens essenciais não

construídas e não consolidadas em 2020;

Fazer levantamento das aprendizagens pretendidas para o ano letivo de 2021 com base nos
resultados da avaliação diagnóstica, nos planejamentos pedagógicos curriculares das
Unidades de Ensino, na Base Nacional Comum Curricular e no Documento Curricular
Referencial da Bahia (DCRB);

Usar metodologias e objetos educacionais, digitais e não digitais, que observem a faixa
etária, a fase de desenvolvimento, as condições de acesso, as necessidades especificas dos
estudantes;

Considerar o livro didático como recurso pedagógico que pode ser adotado no processo de
realização de atividades pedagógicas não presenciais, no processo de ensino hibrido e nas
atividades presenciais, por se tratar de ferramenta mais difundida nas redes públicas de
ensino;

Definir quanto às atividades pedagógicas, alternativas que não excluam nenhum aluno do
direito de aprender, e que em tempo, assegure a qualidade da aprendizagem como princípio
a ser efetivado, mesmo em situação de excepcionalidade;

Definir estratégias de diálogo com as famílias e os estudantes, de maneira que as atividades
propostas abordem, na medida do possivel, o respeito à vida e à dimensão humana;
Estabelecer critérios qualitativos de avaliação na etapa do ensino remoto, especialmente
considerando que a mediação pedagógica será feita por tutores externos pai/sir
Mariz

«

Sec li un de Educação de
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que não são os professores, e que existem questões objetivas quanto às orientações que
estes alunos estão recebendo em casa. Portanto, caso venham a ser atribuídas notas aos
trabalhos dos alunos neste período, estas devem ter caráter orientador para a continuação

do processo pedagógico;
Elaborar sequências didáticas que dialoguem com as diretrizes estabelecidas na BNCC e no
DCRB e, preferencialmente, sejam articuladas aos recursos educacionais existentes na
escola;

Selecionar os conteúdos essenciais de cada componente curricular/disciplina, por ano/série
levando em consideração que os mesmos possibilitem O desenvolvimento dos objetivos de
aprendizagem e habilidades previstas na BNCC e DCRB e garantam a qualidade da

aprendizagem durante o desenvolvimento das atividades remotas;
Construir as atividades por componente curricular;
Organizar as atividades em blocos quinzenais, durante o processo de ensino remoto,
respeitando a carga horária semanal de cada componente curricular;

Na construção dos planos de aula e atividades, definir para a Educação Infantil: os campos de
experiências (considerar os direitos de aprendizagem), os objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento por grupo de faixa etária (BNCC);
Na construção dos planos de aula e atividades, definir para O Ensino Fundamental e suas
modalidades: as competências específicas por área de conhecimento, as competências
específicas por componente curricular/disciplina, as unidades temáticas, os objetos de

conhecimento e habilidades (BNCC);
Na construção das atividades para compor o bloco, considerar o estudante público—alvo da
educação especial quanto a adaptação das atividades e confecção de materiais adaptados,
bem como a utilização de tecnologia assistiva.

2.1.1. CARGA HORÁRIA
Com base na Lei 14.040/2020, será cumprida a carga horária de 870 horas anuais, em 145 dias, tendo

uma carga horária diária distribuida de acordo tabela abaixo:

MEsEs
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL DE DIAS
LETIvos

NÚMERO DE
DIAS LETIvos

PERIODO
LETIVO/DATA

12
26
25
24
23
24
11

16 a
01 a
02 a
01 a
01 a
01 a
01 a

"5

'

ao
31
31
ao
ao
ao
14

sAsADos LETIvos
TEMPO DIÁRIO
19 e 25
os,1o,17 e 24
07,14,21 e 23
o4,11,13 e 25
02,09,1s,23 e 30
os,13,2o e 27
04 e 11

os
os
os
os
os
os
os
TOTAL HORASAULAS

CARGA
HORÁRIA
MENSAL
72
156
150
144
138
144
66
”º

Para tanto, considerando o início do ano letivo em 16 de junho, são projetados 145 dias
ºf.“ 06 dias |
organizada
/
letivos, incluindo sábados letivos e uma carga horária semanal
sábado),a
segunda
(de
semanais
, JO a Bomfim
ixiaiizai
de
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'

Os sábados letivos, inclusive na fase remota, devem reproduzir os horários correspondentes
a um dia da semana, sequencialmente, de modo que os sábados equivalerão a uma semana
regular. ºu seja: O primeiro sábado terá as mesmas aulas e horários da segunda-feira; o
segundo sábado, da terça—feira; e assim sucessivamente.

'

Serão cumpridas às 04 horas diárias em atividades letivas correspondentes aos componentes
curriculares previstos na matriz curricular de cada etapa de ensino e suas respectivas

modalidades; sendo acrescidas 02 horas de Atividades Pedagógicas Complementares (APC),
cumpridas remotamente, no período dos meses de junho a dezembro do referido ano.
o

O ano letivo será organizado em 03 unidades, como apresenta o quadro abaixo.

ORGANIZAÇÃO DAS UNIDADES LETIVAS
I UNIDADE

Período

II UNIDADE

16/05 à

Período

14/08/2021

Dias letivos

49

lll UNIDADE

16/08 à

Período

18/10 à

16/10/2021

Dias letivos

50

14/12/2021

Dias letivos

46

2.1.2 ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COMPLEMENTARES (APC)
As Atividades Pedagógicas Complementares (APC) são atividades que buscam fortalecer as
aprendizagens essenciais a partir do desenvolvimento das competências e habilidades das áreas de
conhecimento e dos componentes curriculares, assim como o desenvolvimento das competências
gerais estabelecidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as quais, propiciam uma formação

humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
As APC deverão ser planejadas pelas equipes técnico-pedagógicas e docentes das Unidades
Escolares da rede municipal de ensino. Para O planejamento dessas deve—se fazer o levantamento

prévio dos conteúdos e saberes essenciais de cada área do conhecimento e componente curricular
que requerem reforços ou revisão para a garantia de uma efetiva aprendizagem e progressão dos
estudantes nos seus percursos formativos. Recomenda—se o planejamento de atividades focadas no
desenvolvimento das competências leitora e de escrita e do pensamento lógico-matemático. Para
tanto, faz-se necessário que seu planejamento seja de forma interdisciplinar ou multidisciplinar.

A carga horária das Atividades Pedagógicas Complementares (APC) refere—se ao quantitativo
adicional de horas para o cumprimento do calendário letivo 2021 que precisará ser realizada de

forma remota, mas sempre orientada e acompanhada pelos professores, assegurando a autonomia
da unidade escolar e do seu corpo docente. Essas irão completar a carga horária estipulada na matriz
curricular de cada etapa e modalidade de ensino.

As Atividades Pedagógicas Complementares (APC) deverão ser definidas pela escola, mas é
fundamental que estejam alinhadas à BNCC e/Ou Documento Curricular Referencial da Bahia (DCRB),
aos conteúdos e saberes essenciais das áreas de conhecimento e às diretrizes específicas para cada
etapa e modalidade de ensino.

2.1.3 ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE COMPLEMENTAR (AC)
A Atividade Complementar (AC) e um momento que faz parte do trabalho dos professores.

Estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/9WAC é o
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espaço/tempo para o diálogo, as vivências, a reflexão e a socialização das práticas pedagógicas &
curriculares que orientam o planejamento, a avaliação e o acompanhamento à escola, garantindo
aos estudantes um percurso educativo efetivo.
A AC pressupõe a responsabilidade e o compromisso de cada professor (a) com o aprimoramento e
qualificação do seu trabalho, tanto no que se refere ao planejamento específico (da sua
disciplina/componente curricular), quanto na articulação com seus pares e no esforço para realização
de um trabalho colaborativo que fortaleça as aprendizagens dos estudantes.
A AC é também espaços de formação continuada e de desenvolvimento de estratégias pedagógicas
para garantir aos estudantes as aprendizagens essenciais que devem ser desenvolvidas ao longo das
etapas e modalidades da Educação Básica, assegurando a esses estudantes os seus direitos de
aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de

Educação (PNE) e o Plano Municipalde Educação (PME).
A equipe gestora exerce um papel fundamental para que a Atividade Complementar (AC) aconteça
de forma efetiva, ou seja, com frequência, com a participação de todos, cumprindo a carga horária
estabelecida pela legislação, o que prioriza a melhoria dos indicadores educacionais e garante um

percurso educativo digno.

Diante da situação pandêmica vivida e das orientações para O cumprimento da carga horária letiva,

a SEMED orienta sobre a realização das Atividades Complementares (AC)
'

As escolas deverão construir a sua Agenda de Atividades Complementares» AC, indicando os
dias e temas que serão tratados, observando a organização de tempos e espaços que
viabilizem a participação dos professores;

.

Recomenda—se que as escolas façam, no primeiro momento, uma AC com o coletivo.
Trabalhando coletivamente os educadores terão mais possibilidades de refletir sobre o
conhecimento de forma integral e não apenas os conteúdos de cada componente
curricular/disciplina. Essa forma de estruturação da AC constitui—se em terreno fértil para

elaboração de estratégias, projetos, ações, e atividades interdisciplinares/multidisciplinares,
abrindo caminhos para práticas curriculares inovadoras;

'

As escolas deverão priorizar, inicialmente, o planejamento, a organização e a preparação dos
Planos de Ensino (Planos de Aula) e das Atividades Curriculares Complementares (APC),
tendo como diretriz principal a qualificação do contato com os estudantes, por diferentes
meios;

'

No decorrer do ano letivo, a equipe gestora juntamente com a equipe técnico-pedagógica da

unidade escolar poderá organizar as Atividades Complementares - AC por ano/série,
componente curricular ou área do conhecimento (Anos Finais do Ensino Fundamental) ou
modalidades;

'

As escolas deverão reservar no espaço das AC um tempo para construção de matrizes de
avaliação qualitativa das aprendizagens;

.

As AC poderão ser orientadas para o acompanhamento das atividades curriculares que não
contarão
com
a
presença
física
dos
professores
(Atividades
Pedagógicas
Complementares/APC), fazendo uso, sempre que houver possibilicl/adeVdIÍ-yeriência do
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Plantão Pedagógico. Na Etapa 01, esse momento deverá ser, exclusivamente, de forma
remota;

e

O Plantão Pedagógico e uma estratégia que consiste na definição de um ou mais canais de
comunicação disponibilizados pela própria unidade escolar (telefone fixo, celular, chat,
Classroom, WhatsApp, apoio presencial com horário pré—agendado, etc.) de modo a facilitar
o atendimento aos estudantes para esclarecer dúvidas, orientar exercicios escolares, dar
devolutivas, dentre outros.

Registro das Atividades Complementares - AC

Dada à importância dessa atividade, a escola deve manter um livro de ata para o registro de cada
momento em que a AC foi realizada. Além de informações técnicas como data, horário, duração,
número de participantes, assinatura dos participantes, dos gestores da escola e membros da equipe
técnico»pedagógica. A ata deve conter de forma detalhada as questões abordadas, as decisões e os
encaminhamentos dados. Esse registro deverá ser mantido nos arquivos da unidade escolar e
retomado nas AC seguintes para análise do cumprimento ou não das ações determinadas
anteriormente. As AC feitas de forma remota deverão ser registradas também. Recomenda—se
disponibilizar, via chat, lista de presença. Deve-se lavrar ata das AC remotas e anexar à mesma a lista
de participantes.

2.1.4. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A Avaliação é um elemento pedagógico do processo de ensino e de aprendizagem, de caráter
investigativo,

processual,

contínuo,

quantitativa, com prevalência
quantitativa,

e

que

tem

cumulativo

que

contempla

as

dimensões

qualitativa

e

dos aspectos da dimensão qualitativa sobre os da dimensão

como

objetivo

realizar

O

diagnóstico

e

o

acompanhamento

das

aprendizagens; subsidiar o (re) planejamento da prática pedagógica e perseguir os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento estabelecidos na Base Nacional Comum Curricular- BNCC.
Para que os instrumentos de avaliação de aprendizagem contribuam para diminuir as desigualdades
de aprendizagens, eles precisam ser bem construídos, com critérios claros. A atividade de avaliação
de aprendizagem, construída na escola, deve ajudar os professores a identificar tudo que não foi
aprendido e retomar essas aprendizagens de diferentes formas, em momentos definidos e
organizados com os estudantes. As questões utilizadas nas avaliações de aprendizagem e as
respostas dos estudantes devem servir como fonte de informações para professores, coordenadores,
familias e gestores sobre o que os estudantes apresentam como aprendizagem.

Considerando o que versa o Art. 24, da Lei 9.394/96 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional —
LDB, sobre a sistemática da avaliação do ensino e da aprendizagem seguem orientações a serem
adotadas pelas Unidades Escolares, em todas as etapas da Educação Básica e suas modalidades
ofertadas pelo sistema de ensino municipal:
'

As Unidades Escolares que oferecem o Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais, no
desenvolvimento do processo de avaliação do ensino e da aprendizagem, deverão realizar no

minimo, 03 (três) atividades avaliativas diversificadas em cada unidade Ietiva.
-

O estudante da Educação Infantil terá seu desenvolvimento avaliado por meio de observação
e registros diversos, sem O objetivo de seleção, promoção, classificação e retenção.

&
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, atividades e estratégias de recuperaçao
As Unidades Escolares deverão realizar estudos
a aprendizagem satisfatoriamente, apos
uíram
constr
não
que
ntes
estuda
paralela com os
cada procedimento de avaliação.

-

estudos de recuperação paralela, devem ser
A avaliação da aprendizagem, bem como os
lares da Base Nacional Comum e da Parte
desenvolvidos em todos os componentes curricu
dades.

o

da Educação Básica e suas modali
Diversificada, considerando o currículo, as etapas

.

.

'

Integral e nas modalidades de Educação
Na avaliação dos estudantes da Educação de Tempo
Educação de Jovens e Adultos (EJA),
ola,
Especial, Educação do Campo, Educação Quilomb
ade.
modalid
cada
de
cidades
especifi
as
r
deve—se respeita
parte integrante do currículo
Observar que o Ensino Religioso, de matrícula facultativa, é
pedagógicos de aprovação,
s
processo
nos
presente
escolar, não constituindo elemento
retenção, recuperação de estudos e progressão parcial.
deverão
Fica estabelecido que os estudantes dos três primeiros anos do Ensino Fundamental

ser avaliados sem retenção para os dois primeiros anos desse período, conforme dispõe a
Resolução CNE/CEB Nº 07, de 14 de dezembro de 2010.
'

Todos os estudantes que não obtiveram, ao longo do ano letivo, aprovação necessária na sua
escolaridade terão direito às atividades avaliativas finais de recuperação.

2.1.5 A AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA COMO INSTRUMENTO PARA A ANÁLISE E
DAS APRENDIZAGENS

ACOMPANHAMENTO

A avaliação diagnóstica é uma ferramenta que traz informações sobre o quanto os estudantes

dominam determinados conhecimentos e desenvolveram certas habilidades e competências
possivel, dessa forma, mapear os pontos fortes e de dificuldade de cada aluno.

É

As informações oferecidas por esse diagnóstico devem, a partir de então, guiar o planejamento
docente e a escolha por intervenções pedagógicas adequadas, como forma de promover a
recuperaçao dos pontos identificados como fracos. Além disso, a diagnóstica permite que o profe
possa adequar suas abordagens e estratégias de ensino às necessidades de cada aluno estimul
SECTI
seu progresso e fazendo com que ele atinja novos patamares em suas competências.
,
an 0

A análise e O acompanhamento das aprendizagens e ação fundamental para o bom d
'
do processo ensino—aprendizagem, Organizar e sistematizar as infoma ções sob
nto
re asesenvolwme
aprendizagen
s

dos . estudantes

é

um

fazer

complexo,

que

exige

envolvimento

e corresponsabiliz

ação dos
profissionais envolvidos na educação. Desenvolver essa ação de forma sistematizad
'
' ' '
busca de soluções e estratégias para resolver os problemas que dificultam ou
i3 & ZOSSIblhtar a
processos de ensino—aprendizagem aconteçam de forma satisfatória. Nos tempos
dngpãafxrªgeqSZ
estamos VIvenCIando, podemos nos questionar sobre quais aprendizagens podemos
acompanhar
nesse contexto tao atípico.
Buscando sistematizar essa questão com mais afinco para o ano de 2021, faz—se necessário todos os
atores da educaçao sentIrem-se corresponsáveis por esse processo. E para tanto as equipes
,

pedagogIcas das unidades escolares deverão planejar esse processo de análise e acompanhamento
das aprendIzagens dos alunos.

5322 fazer a analise das aprendizagens consolidadas e as não consolidadas durante o ano letivo
de
, recomenda—se que seja aplicada uma avaliação diagnóstica, na primeira
se
a após o início
' lanza PI

' IM
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escola e
pela equipe pedagógica da
óstica deverá s er construída
do ano letivo. A avaliação diagn
precisa:
s e
s, as competências específica
parâmetros as competência s gerai
a) Ser elaborada t endo como
mento Curricular
Docu
no
e/Ou
BNCC
na
stas

ula res propo
habilidades dos componentes curric
çã 0 Infantil e Ensino Fundamental;
Referencial da Bahia—DCRB para a Educa
ens para identificar
ntes níveis de dificuldades das aprendizag
b) Ser elaborada consider ando os difere
e os que precisam de mais
ados
avanç
mais
níveis
em
ns
dizage
os alunos que estão com apren
ção da
m ser utilizados itens do Sistema de Avalia
reforço. Para a construção da atividade, pode
Educação Básica (SAEB);
em o
nível de aprendizagem dos estudantes e subsidi
c) Coletar e analisar dados que descrevam o
ico;
pedagóg
mento
planeja
do
nto
redimensioname

izem sobre a importância da aplicação
d) Ser acordada com os estudantes para que eles se conscient
processo.
dessa avaliação e colaborem como coparticipes desse

e) Após a aplicação da avaliação diagnóstica a equipe pedagógica deverá analisar quais competências
e habilidades foram desenvolvidas e não desenvolvidas pelos estudantes, tendo em mente três
questões básicas: o que é essencial a ser ensinado, o que é preciso ser retomado e reforçado o que
,

se pode prescindir.

f), Os dados coletados a partir da avaliação diagnóstica e as respostas às questões su

'

ajudarão nO momento da reorganização curricular, que precisa e deve ser feita para fpfªºltªdªs
processo de aprendizagem no retorno às aulas. Reelaborar o currículo da escola part'nd ªVºfecer 0

estudantes já sabem, considerando as competências e habilidades definidas para
,
º dº' que ºs
procedImento fundamental para o desenvolvimento de um trabalho voltad
0 ano/sene e um
estudantes aprendam maise melhor.
o para garantir que os

2.1.6. Plano de Intervenção Pedagógica

Intervenção pedagógica e a ação educativa que tem o ob“ '
.
_
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3. Aprofundamento — para os estudantes que demonstrarem domínio das habilidades básicas e
essenciais para a etapa de escolaridade em que se encontram. Para que avancem em seu processo

de escolarização, é importante planejar atividades complementares que mantenham o interesse dos
estudantes pelos estudos e os auxilie no aprimoramento de seus conhecimentos.
A intervenção pedagógica deve acontecer nas três etapas de retorno, mas tendo um peso maior nos

momentos presenciais, e ser orientada no sentido de auxiliar os estudantes no desenvolvimento das
habilidades e competências consideradas essenciais para que consigam avançar no processo de
escolarização.

2.1.7. FREQUENCIA DOS ESTUDANTES
As unidades escolares deverão construir instrumentos de monitoramento da frequência dos
estudantes durante o retorno remoto. Os professores deverão ser orientados, pela equipe gestora, a
informar semanalmente as aulas e atividades complementares realizadas, os estudantes
efetivamente engajados em cada atividade, bem como as eventuais dificuldades encontradas pelos

alunos para a realização das atividades escolares.
Quando da retomada das atividades presenciais (retorno híbrido e presencial), o registro de
frequência será feito nos sistemas específicos de gestão escolar, mantendo-se apenas o registro das
Atividades Pedagógicas Complementares—APC através dos instrumentos de monitoramento.

2.2. RETORNO POR ETAPAS
2.2.1. Etapa |: Retorno Remoto

Nessa etapa de retorno os estudantes de todas as etapas e modalidades de ensino serão atendidos.
As atividades pedagógicas não presenciais serão realizadas em casa, sendo mediadas ou não por
tecnologia de informação e comunicação ou tecnologias digitais, com ou sem uso de internet. As

metodologias desenvolvidas através de atividades pedagógicas remotas serão aquelas onde os
professores utilizar-se-ão de ferramentas digitais ou não e que levarão em consideração os
conhecimentos e saberes, as competências e habilidades de cada componente curricular, as

diretrizes estabelecidas na Base Nacional Comum Curricular« BNCC, os planejamentos pedagógicos
curriculares das Unidades Escolares. Levarão também em consideração as possibilidades de
interação com os alunos para fazer a orientação sobre as atividades impressas (blocos de atividades,
indicação de leituras, realização de atividades nos materiais didáticos, atividades de estímulo ao
desenvolvimento, estudos dirigidos, leituras, projetos, pesquisas, etc.), e por meios digitais
(plataformas virtuais, redes sociais, mensagens no WhatsApp, Videoaulas, chamadas de vídeo e

áudio, etc.), bem como de orientar pais/responsáveis quanto 'a realização das atividades em casa
com os estudantes. Essa metodologia também será desenvolvida através dos Blocos de Atividades e
do Programa Educa em Casa.
Os Blocos de Atividades serão confeccionados pelos professores das Unidades Escolares com base
nas Orientações Curriculares de cada etapa e modalidade de ensino, nas diretrizes da BNCC, nos
planejamentos pedagógicos curriculares das Unidades Escolares, contendo atividades elaboradas,

Obedecendo a uma sequência didática e com um número de atividades correspondente à carga
horária semanal de cada componente curricular. Os blocos de atividades serão disponibilizados aos
pais/responsáveis & estudantes, sob a orientação dos referidos profissionais e dos membros da
equipe técnica—pedagógica da escola, de acordo com cronograma previamente elaborado pela
equipe gestora, evitando assim as aglomerações e respeitando as orientações de distanciamento
social.
/
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A SEMED, através do desenvolvimento dos Blocos de Atividades e do Programa Educa em Casa,

atenderá o público—alvo da Rede Municipal de Ensino: os estudantes da Educação infantil, do Ensino
Fundamental, da Educação Especial, da Educação de Jovens e Adultos, das Escolas do Campo e
Escolas Quilombolas. Orientará e dará suporte técnico aos gestores escolares, coordenadores
pedagógicos, professores e pais/responsáveis dos estudantes, enquanto perdurar a impossibilidade

do retorno às atividades escolares presenciais nas referidas Unidades de Ensino.
Para a elaboração dos planos de aula e dos Blocos de Atividades a equipe gestora, em articulação
com o corpo docente, deverá:

Selecionar os conteúdos essenciais de cada componente curricular/disciplina, por ano/série
'
levando em consideração que os mesmos possibilitem o desenvolvimento dos objetivos de
aprendizagem e habilidades previstas na BNCC e garantam a qualidade da aprendizagem;

.

Construir as atividades por componente curricular;
Construir as atividades em uma sequência didática;

Identificar a carga horária semanal de cada componente curricular;
0 Organizar as atividades em blocos quinzenais respeitando a carga horária semanal de cada
componente curricular;
' Na construção dos planos de aula e atividades, definir para a Educação Infantil: os campos de
experiências (considerar os direitos de aprendizagem), os objetivos de aprendizagem e

desenvolvimento por grupo de faixa etária (BNCC);
- Na construção dos planos de aula e atividades, definir para o Ensino Fundamental e Suas
modalidades: as competências específicas por área de conhecimento, as competências específicas
por componente curricular/disciplina,
habilidades (BNCC).

as

unidades

temáticas,

objetos

os

de

e

conhecimento

O Programa Educa em Casa desenvoiverá as atividades a partir de plataformas digitais gratuitas,
aliadas a outras formas de oferta, de modo a atender a todos os alunos da rede pública municipal de

ensino. Serão usados como recursos tecnológicos as plataformas digitais gratuitas WhatsApp, Meet,
Classroom, etc. Os estudantes que não tiverem acesso a essas plataformas serão atendidos em
formas alternativas, como por exemplo, através do recebimento quinzenal das atividades impressas,
organizadas em blocos de atividades.

No ensino exclusivamente remoto, o processo de aprendizagem e desenvolvimento não pode ser

pensado como mera transposição das aulas presenciais para o ambiente online. A experiência vivida
mostra que é inócuo utilizar apenas as aulas sincronas, como alternativa para o ensino remoto e que
este deve combinar diferentes formatos, engajando o estudante em atividades
ue

complementam. Para tanto, recomenda-se que:

q

se

Nas primeiras aulas, os professores promovam um diálogo de alinhamento (“
combinados”)
com os país/responsaveis e alunos, a fim de que eles entendam quando
( dias e horários),
como sera feita a comunicação, como serão realizadas
as aulas e as ativida des

como sera registrada a frequência e como serão realizadas as avaliaçõES

pedagógicas,

As atividades remotas devem ser entregues à equipe
técnico— pedagógica da
escola e/ou
postadas no ambiente virtual no Final de cada semana letiva p
ara a semana subseq

uente,

para todos os estudantes.

.
. . . para o estudante da Educa çao
A jornada
diária
" Infantil' corres onder'
minutos), leldidOS em 04 tempos pedagógicos de 60
minutop
& ª 6 horas
. .
, .
s 240 m'
..
de aulas (360
AtiVldade

Pedagogica Complementar (120 minutos).

(

WM tempºs de
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A jornada diária para o estudante do Ensino Fundamental Anos Iniciais corresponderá a 06
horas de aulas (360 minutos), divididos em 04 tempos pedagógicos de 60 minutos, sendo 04
tempos de hora—aula (240 minutos) e 02 tempos de Atividade Pedagógica Complementar
(120 minutos). Os tempos de hora—aula devem ser organizados, preferencialmente, em
”aulas conjugadas" de 02 tempos de 60 minutos (120 minutos).
A jornada diária para o estudante do Ensino Fundamental Anos Finais corresponderá a 06

horas de aulas (360 minutos), divididos em 05 tempos
tempos de hora-aula (250 minutos) e 02 tempos de
Complementar (110 minutos). Os os tempos de
preferencialmente, em ”aulas conjugadas" de
excepcionalmente, em 03 tempos (150 minutos).
A jornada

diária

para

o estudante da

pedagógicos de 50 minutos, sendo 05
55 minutos de Atividade Pedagógica
hora—aula devem ser organizados,
02 tempos (100 minutos) ou,

educação de Jovens e Adultos—

EJA e

EJA II

corresponderá a 06 horas de aulas (360 minutos), divididos em 04 tempos pedagógicos de 60
minutos, sendo 04 tempos de hora-aula (240 minutos) e 02 tempos de Atividade Pedagógica
Complementar

(120

minutos).

Os

tempos

de

hora-aula

devem

ser

organizados,

preferencialmente, em ”aulas conjugadas" de 02 tempos de 60 minutos (120 minutos).
A seguir, apresenta-se exemplos de organização do horário semanal (para uma turma), apenas
durante o periodo remoto. A escola terá liberdade para definir o melhor formato, desde que alcance
100% da carga horária estipulada para o ano de 2021.
ETAPA: EDUCAÇÃO INFANTIL
HORÁRIOS SEMANAIS — EXEMPLO l

FASE/555090“
TEMPO 1
TEMPO 2

«É
SEG
CEX 1
CEX 1

TER
CEX 1
CEX 1

QUA
CEX 4
CEX 4

QUI
CEX 4
CEX 4

SEX
CEX 5
CEX 5

a

SAB
A cada sábado, componentes
curriculares correspondentes a um

TEMPOS
CEXZ
CEXZ
CEX4
CEXS
CEXB
diª dª semªnª
TEMPO 4
CEX 2
CEX 2
CEX 4
CEX 5
CEX 3
TEMPO 5
APC
APC
APC
APC
APC
APC
TEMPO 6
APC
APC
APC
APC
APC
APC
CAMPOS DE EXPERIENCIAS:
CEX 1- 0 EU, O OUTRO E O NÓS
CEX Z — CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
CEX 3— TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
CEX 4- ESCUTA FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
CEX 5— ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELACOES E TRANSFORMAÇOES.

ETAPA: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
'
ANO: 1' ANO

*

, HORÁRIOS SEMANAIS - EXEMPLO :

TURMA: A
TER
QUA
MAT
GEO

TEMPO 1

SEG
LP

TEMPO 1

LP

MAT

GEO

QUI
LP
LP

TEMPO 3

CI

HIST

RF.

MAT

TURNO: VESPERTINO
SEX
SAB
ART
A cada sábado, componentes
curriculares correspondentes a um
ART

ED.F|S

dia da semana.

TEMPO 4
Cl
HIST
LP
MAT
ED.F|S
TEMPO 5
APC
APC
APC
APC
APC
APC
TEMPO &
APC
APC
APC
APC
APC
APC
Legenda: LP - Língua Portuguesa; ART —Artes; MAT— Matemática; ED.FIS — Ed. Física; CI- Ciências; HIS « História; FIL — Filosofia; GEO—
Geografia; ING — Inglês; RE — Ensino Religioso.APC - Atividade Pedagógica Complementar.
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MODALIDADE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJAI
EMANAIS — EXEMPLO 3
QUI
TEMPO 1

LP

MAT

GEO

LP

ART

A cada sábado, componentes

TEMPO 2

LP

MAT

GEO

LP

ART

curriculares correspondentes a

TEMPO 3

C]

HIST

LP

MAT

RE

um dia da semana.

TEMPO ª
CI
HIST
LP
TEMPO 5
APC
APC
APC
TEMPO 6
APC
APC
APC
Legenda: LP - Língua Portuguesa; ART—Artes; MAT — Matemática;
APC — Atividade Pedagógica Complementar.

MAT
Cl
APC
APC
APC
APC
APC
APC
CI- Ciências; HIS — História; GEO- Geografia; RE -Ensino Religioso.

ETAPA: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS

ANO:“ ANO

TURMA:A

"

TEMPO 1

SEG
LP

TER
MAT

QUA
GEO

TEMPO 2

LP

MAT

GEO

TEMPO 3

CI

HIST

RE

TURNO:VESPERTINO '

QUI
LP

SEX
ART

SAB
A cada sábado,

LP

ART

componentes curriculares

MAT

ED.FIS

correspondentes a um dia

TEMPO 4
CI
HIST
ING
MAT
FILO
dª semana,
TEMPO 5
ED.F|S
LP
ING
CI
FILO
TEMPO 6
APC
APC
APC
APC
APC
APC
TEMPO 7
APC
APC
APC
APC
APC
APC
Legenda: LP - Lingua Portuguesa; ART — Artes; MAT — Matematica; ED.FlS —- Ed. Física; CI- Ciências; HIS — Historia; FIL— Filosofia; GEO—
Geografia; ING — Inglês; RE — Ensino Religioso. APC » Atividade Pedamgica Complementar.

MODALIDADE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS — EJA II

HORÁRIOS SEMANAIS - EXEMPLO s

ESTAGIO.

'

,

.

« ,

_

ª?“ “v

,. ,r

“TURNO NOTURNO

SEG

TER

QUA

ou:

sex

SAB

TEMPO 1
TEMPO 2

LP
LP

MAT
MAT

GEO
GEO

LP
LP

ART
ART

A cada sábado, componentes
curriculares correspondentes a

TEMPO a

CI

HIST

LP

MAT

ING

um dia da semana.

TEMPO 4
TEMPO 5
TEMPO &

Cl
APC
APC

HIST
APC
APC

MAT
APC
APC

MAT
APC
APC

ING
APC
APC

APC
APC

Legenda: LP - Língua Portuguesa; ART— Artes; MAT— Matemática; Cl- Ciências; HIS — História; GEO— Geografia; inglês — iNG. APC ,
Atividade Pedagógica Complementar.

As aulas remotas devem ser estruturadas fazendo uso de diferentes metodologias e recursos
educacionais. Neste sentido, recomenda-se observar as orientações contidas no Parecer nº 05/2020 do

Conselho Nacional de Educação (CNE), que apresenta alternativas para a substituição das atividades
presenciais por outras não presenciais, dentre elas:

I-

Realização de atividades online síncronas (aquelas em que é necessária a interação
professor-aluno, em tempo real, no mesmo ambiente);

ll-

Oferta de atividades assincronas (aquelas consideradas desconectadas do momento real e/

ou atual) de acordo com a disponibilidade tecnológica. Recomenda—se que estas atividades
tenham prioridade, em relação às atividades sincronas e observem os dispositivos que
serão utilizados pelos estudantes, evitando arquivos muito pesados;
III—

Distribuição de videos educativos e podcasts (áudios educativos), de curta duração, por
eguidos de
meio de plataformas digitais, mas sem a necessidade de conexão simui
Mariza . tem 4 s“ o a BOWIIIII
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http://simoesfilho.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
20 de maio de 2021
Ano XIII • Edição Nº 4968

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-48Prefeitura Municipal de Simões Filho - BA

IV-

atividades a serem realizadas com a orientação do (a) docente. Deve-se atentar para as
questões de direitos autorais na exibição de videos em instituições públicas;
Realização de atividades pedagógicas com a orientação do (a) docente, a exemplo de
estudos dirigidos,

pesquisas,

entrevistas, experiências,

vivências,

simulações,

mapas

conceituais, resumos, fIchamentos, produção textual, seminários on—line e outras;
V-

Elaboração de pesquisas com o objetivo de proporcionar a prática do método científico, a

partir do estudo de determinado tema, com levantamento de objetivos, hipóteses,
justificativas, discussão teórica, metodologias, conclusão e referências bibliográficas;
Vl-

Realização de debates em grupo em fóruns, enquetes, questionários e avaliações on-Iinc;

VII—

Criação de materiais relacionados aos conteúdos estudados: cartilhas, blogs, páginas em
redes sociais, materiais ínstrucionais, mapas mentais, vídeos, protótipos, dentre outros;

VIII—

Utilização de objetos de aprendizagem reunidos nos repertórios de conteúdos públicos da
internet, tais como a Plataforma Anísio Teixeira, que dispõe de conteúdos interativos;

IX-

Utilização de mídias sociais de longo alcance (WhatsApp, Facebook, lnstagram, Skype
etc.) para estimular e orientar os estudos, observadas as faixas etárias;

X-

Substituição de atividades presenciais relacionadas à avaliação, por atividades não
presenciais, considerando o modelo de mediação de tecnologias digitais de infomiação e
comunicação adequado à infraestrutura e interação necessárias.

Sabe-se que nada substitui o professor, a vivência social e o ambiente de desenvolvimento individual e

coletivo proporcionado pela escola. Mas, diante da situação pandêmiea vivida atualmente, necessita—se
de uma política de redução de danos e a educação remota veio para garantir essa condição.
Garantir, através do ensino remoto, o acesso às oportunidades de aprendizagem é também trabalhar em
prol da redução das desigualdades sociais. Preservar a saúde e a segurança de alunos, do corpo docente
e do corpo administrativo das escolas é fundamental para garantir também o retorno presencial mais
breve possível às escolas.
2.2.2. Etapa II: Retorno Híbrido

Ensino Híbrido é uma metodologia que combina a aprendizagem presencial e a remota. Permite que o
estudante interaja em sala de aula com os colegas e professores, mas também estude de forma virtual.
Nessa modalidade, os alunos alternam suas vivências virtual e real, e isso estimula o protagonismo dos

alunos no próprio processo de aprendizagem e a desenvolverem uma aprendizagem mais significativa
e autônoma.
No ensino hibrido os recursos digitais complementam e reforçam o que o professor trabalha em sala de
aula, estimula a aprendizagem com ferramentas adicionais e faz com que o estudante busque c
desenvolva maior compreensão dos conteúdos. Essa metodologia transforma a maneira de ensinar do
professor e a maneira de aprender dos alunos, distanciando-se do modelo tradicional de educação,
adequando-se às mudanças trazidas pela tecnologia digital. Sendo assim, é preciso reestruturar o plano
pedagógico, a gestão da escola e a organização da sala de aula, e trabalhar na adesão e adaptação
dessa metodologia por parte de toda a comunidade escolar. O plano de aula deve ser pensado e
elaborado para incluir e integrar a tecnologia de maneira relevante, como a utilização de textos em
formato digital, discussão de temas em fóruns on—line, multimidias para expor os conteúdos, entre
/í?

outros.
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No momento do retorno hibrido, onde existirá um retorno gradativo das atividades pedagógicas, e a
mescla das atividades presenciais e remotas, as escolas deverão seguir os procedimentos abaixo

citados.
o
'

A equipe técnico-pedagógica deverá, anteriormente, ao inicio das aulas semipresencíais,
planejar o acolhimento dos alunos, professores e funcionários da unidade escolar.
Fazer o retorno híbrido de forma alternada diariamente, a partir da divisão das turmas,

conciliando o tempo das atividades na escola (TE- Tempo Escola) e o tempo das atividades
em casa (TC- Tempo Casa), dando continuidade às Atividades Pedagógicas Complementares,
da seguinte forma:
1 — Cada turma deverá ser dividida em duas (subturmas), a partir do critério defmido pela unidade
escolar, que pode ser por ordem alfabética dos nomes dos alunos, faixa etária ou outro critério
considerado relevante pela escola.
2 - Cada subturma terá retorno diário, alternado, considerando que a semana letiva passa a ter 06 dias,
incluindo os sábados, alternando-se a sequência semanalmente. Desta forma, a cada dia, apenas

metade das turmas comparecerá à escola. Exemplo: na Semana Ol, metade de cada turma (Subturma
A) irá para a escola na segunda, quarta e sexta e a outra metade (Subturma B), na terça, quinta e
sábado. Na Semana 02, a sequência se inverte: a Subturma A irá na terça, quinta e sábado e a
Subturma B, na segunda, quarta e sexta, e assim sucessivamente, de modo que ao fInal de duas
semanas consecutivas, tenham encontrado todos os professores, de todos os componentes

curriculares/disciplinas.
3 - A alternância será exclusivamente para o corpo discente. Os professores seguem com as turmas e
horários definidos na programação formal e não modifIcam seus horários, exceto em função da
inclusão dos sábados letivos, que podem ser dedicados às Atividades Pedagógicas Complementares,
organizando-se previamente o calendário.
4 - A escola seguirá a mesma organização de aulas programadas para as rotinas regulares, de modo
que a cada dia, metade das turmas participará das atividades de forma presencial, no Tempo Escola
(TE), e a outra parte desenvolverá suas atividades de forma não presencial, no Tempo Casa (TC), num
sistema de alternância diário, a princípio, com igual carga horária. 0 Tempo Casa (TC) será
computado como carga horária letiva regular.
S - Considerando a carga horária oficial e' possível também organizar o trabalho pedagógico de forma
coletiva e conjunta entre os educadores desde que definida anteriormente, durante o planejamento das
atividades pedagógicas para o ano letivo, com a gestão e a coordenação pedagógica.
6 - Diante do revezamento das turmas, a equipe técnico—pedagógica da escola deverá construir seu
“manual de revezamento”, onde constará a sistemática utilimda para fazer o revezamento das turmas:
critério utilizado para a divisão das turmas, quantitativo de alunos por revezamento, dias da semana
em que cada turma estará presencialmente na escola, anexo do horário individual do professor por
turma e planejamento do “calendário sábados letivos” ( a que dia da semana cada sábado letivo

corresponderá e as disciplinas ministradas no referido dia).
7 - A escola deve comunicar previamente às famílias a escala de revezamento de cada turma. A equipe
gestora deverá fornecer, de forma impressa, a cada pai/responsável e ao aluno, o horário das aulas
semanais. Alentar-se para a questão da alternância dos dias, ou seja, constar no horário as aulas da
semana 01 e semana 02, que corresponderão à sequência do revezamento.
8 - O professor seguirá o seu planejamento pedagógico normalmente. Não será preciso dar “aulas
extras” para os estudantes que estiveram no Tempo Casa (TC). Pois o estudante, no Tempo Casa,
acompanhará o conteúdo trabalhado presencialmente utilizando o Bloco de Atividades, Videoaulas,
materiais impressos, livros didáticos e demais materiais orientados pelos professores
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9 - Os alunos deverão ser orientados a tirarem suas dúvidas no momento presencial (Tempo Escola),
ou durante o Plantão Pedagógico e através de outras maneiras que a escola e os professores
considerarem efetivas para assegurar as aprendizagens necessárias.
10 - Considerando que as turmas estarão subdivididas, caberá aos professores, na primeira semana,
definir como será feito o acompanhamento das aulas presenciais (Tempo Escola) e das atividades
remotas (Tempo Casa), devendo comunicar aos pais/responsáveis e alunos.
11 - Os estudantes do turno noturno poderão optar, no mesmo sistema de rodízio, por assistir às aulas
do sábado no turno vespertino. Ou realizar as atividades correspondentes de forma não presencial,
desde que devidamente orientados pelos professores e sem prejuízo da frequência.
2.2.3. Etapa III: Retorno Presencial
A etapa de retorno presencial integral ocorrerá mediante determinações dos Órgãos de Saúde, levando
em consideração as recomendações básicas de biossegurança e os principios da educação. As

condições para a retomada da educação e o avanço da etapa proposta está condicionada aos
indicadores de saúde do município.
Na semana que antecede ao retorno presencial integral dos estudantes às escolas, a equipe gestora
deverá realizar momentos para o acolhimento dos professores e para reflexão sobre o contexto da

pandemia da Covid-l9 em relação a toda a comunidade escolar. Deverão ser desenvolvidas atividades
de orientação dos professores, incluindo a releitura dos protocolos sanitários a serem utilizados por
todos os profissionais das escolas e pelos alunos. Esse será o momento para, de forma coletiva e
colaborativa, serem revisitados e reestruturados os planos de ensino, a partir das diretrizes de

adequação curricular e dos resultados das avaliações das atividades executadas durante as etapas de
ensino remoto e híbrido.
Quando ocorrer, em 202l, o retorno presencial integral, as unidades escolares manterão a organização
de horários adotados nas etapas anteriores, dedicando atenção continuada aos cuidados sanitários e à

observação rigorosa dos protocolos utilizados. lndependentemente de quando aconteça, o retorno
presencial regular, este não finaliza a carga horária híbrida, considerando, que a jornada parcial de 04

horas, precisará ser complementada em 02 horas diárias de Atividades Curriculares Complementares.
3. DIRETRIZES PARA AS ETAPAS E MODALIDADES DE ENSINO
Este tópico reúne diretrizes específicas definidas para orientar as escolas que lidam com diferentes
etapas e modalidades de ensino. Eventualmente, poderão ser emitidas normas específicas dedicadas a
detalhar aspectos que fogem ao escopo deste documento.

3.1. EDUCAÇÃO INFANTIL
A Educação Infantil por ser a “primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança de até cinco anos, em seus aspectos fisico, psicológico, intelectual '
e social, complementando a ação da familia e da comunidade” como mostra o Art. 29 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº 9394/96).
A Base Nacional Comum Curricular (2017) diz que a Educação Infantil deve “ampliar o universo de
experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas

aprendizagens, atuando de maneira complementar à Educação familiar” (p. 36). A Inesma
complementa, dizendo que cabe ao educador “refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e
monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o
desenvolvimento pleno das crianças” (p. 39). Portanto, faz-se mais do que necessário o planejamento
das ações para o retorno às aulas na Educação Infantil.
Aqui, o esforço está concentrado em alicerçar as orientações pedagógicas necessárias ao
enfrentamento de um momento de excepcionalidade, garantindo o máximo aproveitamento das
aprendizagens e objetivos por parte dos estudantes. O foco está na qualidadeda'cdítí' que será
W,,
ofertada durante e depors da pandemIa.
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Orientações pedagógicas para a etapa da Educação Infantil sobre o planejamento e realização
das atividades educativas no retorno às aulas:
Ciente da importância de que uma base sólida para o desenvolvimento pleno da infância deve se
iniciar desde os primeiros momentos de vida, seguem orientações que devem direcionar o fazer
pedagógico nas Unidades Escolares que oferecem a Educação Infantil.
Caberá à equipe técnico—pedagógica:
Elaborar um Plano de Ação para o retorno às aulas na Educação Infantil, levando em
consideração as concepções de mundo, de educação e do ser humano que se quer formar;
Desenvolver o trabalho pedagógico buscando articular as ações de educar, de cuidar e de
brincar, promovendo assim, nas crianças, a integração de seus aspectos fisicos, emocionais,
afetivos, cognitivos e sociais, sob o prisma de um desenvolvimento global e o respeito às suas

especificidades, de maneira que possam ser protagonistas na construção do seu conhecimento.
Priorizar atividades de estímulo cognitivo e socioemocional e experiências lúdicas com espaço
para brincadeiras e estimulação de habilidades específicas propostas nos Campos de
experiências pela BNCC.
Orientar pais/responsáveis que as crianças pequenas por terem menor nível de autonomia e
independência, necessitam da mediação dos adultos da família para as orientações,
acompanhamentos, estímulos e regramentos no enfrentamento dos impactos da pandemia.
Inserir, no processo pedagógico, materiais lúdicos e interativos com explicações sobre a
COVID-l9 e hábitos para a preservação da saúde, que possam reforçar comportamentos
adequados ao contexto de pandemia em casa e no retomo à escola, com atendimento adequado
aos protocolos de biossegurança divulgados pelos órgãos competentes.
Caberá aos gestores das Creches e Pré—escolas:
Promover a comunicação e a interação dos profissionais da escola com as famílias,
fortalecendo o vínculo escola x familia, e sugerindo ao mesmo tempo atividades às crianças,

considerando que as mesmas aprendem brincando.
Desenvolver estratégias de comunicação permanente com os pais ou responsáveis para
acompanhamento mútuo, sobre os encaminhamentos e decisões tomadas.

Reforçar a importância da parceria escola—familia para que as crianças possam compreender os

riscos da COVlD-l9 e serem mobilizadas a comportamentos positivos de autocuidado e
prevenção.
Desenvolver o trabalho pedagógico na educação integral por Ineio de processos de acolhida,
segurança, cuidados, escutas e diálogos de todos os sujeitos da comunidade escolar.
Caberá aos Coordenadores Pedagógicos:
Garantir atenção ao planejamento didático-pedagógico dos professores para que não
desenvolvam atividades de interação com contato direto, nem compartilhamento de materiais,
privilegiando o uso de áreas ao ar livre.
Acompanhar e garantir que as ações da gestão sejam efetivadas.
Caberá aos docentes:

1 — Estimular as crianças a seguir as regras comportamentais:
Não deixar mochilas, cadernos, estojos, livros ou qualquer objeto no chão da sala
Não pisar ou subir nas carteiras e mesas;

/

Evitar tocar na maçaneta da porta e interruptor de luz;

Não compartilhar material escolar/objetos;
.IaI Iza

el l'JlOiã Bomfim
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Respeitar o distanciamento;
Evitar tocar boca, nariz e olhos.

Evitar tocar o colega (abraçar, apertar as mãos, beijar);
Reforçar a adoção de novos comportamentos e condutas sociais e hábitos de higiene em

período de pandemia;
.

Fazer a desinfecção de todos quando houver necessidade de se ausentar da sala e ao retornar à

mesma;
'
'

Manter atenção para manifestação de sinais e sintomas de COVlD-l9 em alunos. Caso tenha
indicação, encaminhar o aluno para sala de isolamento e informar o responsável pela sala;
Ficar atento aos horários de entrada e saída, merenda escolar/lanche para evitar dispersão dos
alunos pelos espaços da escola e não provocar aglomeração.

2 - Manter uma interação constante com os estudantes e com suas famílias;
3 - Orientar sobre o acesso à internet que deverá ser condicionado à presença de um adulto;
4 - Desenvolver atividades sincronas (comunicação em tempo real
pais/responsáveis);

entre professor, aluno e

S - Desenvolver atividades assíncronas (comunicação entre professor, aluno e pais/responsáveis, em
tempos diferentes, à distância, não necessariamente por meio de tecnologia digital)
6 - Planejar atividades sincronas observando as orientações do Conselho de Pediatria quanto a de
exposição das crianças à tela (não expor crianças menores de 02 anos às telas, conforme orientação da

OMS e SBP);
7 - Considerar o tempo necessário para o estudante realimr as atividades de forma autônoma,
considerando leituras, vídeos e exercícios;
8 - Planejar as atividades observando os diferentes tempos de aprendizagem, os campos de
experiências garantindo assim os direitos de aprendizagem das crianças;
9 - Planejar as aulas desenvolvendo sequências didáticas.
10 — Priorizar atividades de estímulos, leitura de textos pelos adultos, brincadeiras, jogos, músicas
infantis, ofertando-lhes algum tipo de orientação concreta, como modelos de leitura em voz alta, em
vídeos, ou áudios, para engajar as crianças pequenas de 0 a 03 anos e l 1 meses em atividades lúdicas;
ll - Para a Pré-Escola, crianças pequenas de 04 e 05 anos e l l meses, as atividades não presenciais
devem indicar atividades de estímulo, leitura de pequenos textos pelos pais ou responsáveis, desenhos
livre, brincadeiras, dramatização, jogos, musicas, atividades em meios digitais quando for possível,
transformando os momentos cotidianos em espaços de interação e aprendizagem que fortaleçam o
vínculo e potencializarem dimensões do desenvolvimento infantil que possam trazer ganhos
cognitivos, afetivos e de sociabilidade.

12 - Planejar ações pedagógicas envolvendo atividades lúdicas, envolvendo interações e brincadeiras
que possam ser desenvolvidas no ambiente de moradia de cada aluno.
13 - Orientar os responsáveis de forma objetiva sobre a execução das atividades, observando a
realidade e o acesso aos materiais a serem utilizados.
14 - Orientar aos pais/responsáveis sobre organização de um horário das atividades de rotina para a
criança no durante as três etapas de retorno.
15 - Desenvolver avaliações ao longo do processo, de forma diagnóstica, descritiva e formativa;
16 - Dar retorno oral e escrito aos pais/responsáveis e à Unidade Escolar Ád/o, ro
,
acompanhamento e desenvolvimento das crianças.
Mariza '“ tente! Mola Bomfim
Sec. Mun. de Educação de
Simões Filho
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3.2. ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
Nesta etapa, considerando que existem alunos em fase de alfabetização formal, as atividades tanto não
presenciais como presenciais devem ser mais estruturadas, para que se atinja a aquisição das
habilidades básicas do ciclo de alfabetização. Sera necessária a supervisão de adulto para a realização
das atividades. Os pais/responsáveis devem receber as orientações pedagógicas para a resolução das
atividades pelos estudantes através de roteiros práticos.
De acordo o que versa o Parecer CNE/CP Nº: 5/2020 deve-se levar em consideração as seguintes
possibilidades para que as atividades sejam realizadas:
- Elaboração de sequências didáticas construídas em consonância com as habilidades e competências
preconizadas por cada área de conhecimento na BNCC;
- Confecção de lista de atividades e exercícios, blocos de atividades, sequências didáticas, trilhas de
aprendizagem por fluxo de complexidade, relacionadas às habilidades e aos objetos de aprendizagem;
- Aplicação, no primeiro momento do retomo, de avaliação diagnóstica para todos os alunos;

- Elaboração de orientações aos pais para realização de atividades relacionadas aos objetivos de

aprendizagem e habilidades da proposta curricular da escola;
— Construção de guias de orientação aos pais e estudantes sobre a organização das rotinas diárias e
guias de orientação às famílias e acompanhamento dos estudantes;
- Elaboração de lista de sugestões para que os pais realizem leituras para seus filhos;
- Utilização de horários de TV aberta com programas educativos compativeis com as crianças desta
idade e orientar os pais para o que elas possam assistir;
— Elaboração de materiais impressos compativeis com a idade da criança para realização de atividades
(leitura, desenhos, pintura, recorte, dobradura, colagem, entre outros);
- Distribuição de videos educativos (de curta duração) por meio de plataformas on-line, mas sem a
necessidade de conexão simultânea seguidos de atividades a serem realizadas com a supervisão dos
pais;

- Realização de atividades on—line sincronas, regulares em relação aos objetos de conhecimento, de
acordo com a disponibilidade tecnológica;
— Oferta de atividades on-line assíncronas regulares em relação aos conteúdos, de acordo com a
disponibilidade tecnológica e familiaridade do usuário;
— Realização de estudos dirigidos com supervisão dos pais-,
- Exercícios e dever de casa de acordo com os materiais didáticos utilizados pela escola;

- Organização de grupos de pais, por meio de aplicativos de mensagens instantâneas e outros,
conectando professores e as famílias.
3.3. ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS

.»auga Mutante! Mota Bomfim

Sec. Mun. de Educação de
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Nesta etapa, os estudantes, por terem uma autonomia cognitiva maior, passam a ter menos
dificuldades para a realização das atividades sincronas e assíncronas. Porém, faz-se necessário a

supervisão de adultos. Esta pode ser feita por meio de orientações e acompanhamentos com o apoio de
planejamento das atividades diárias, como: planejamento dos horários de estudo presencial ou
virtualmente, criação de um quadro de rotinas, construção de mapas conceituais das atividades
escolares.
Aqui as possibilidades de atividades pedagógicas não presenciais e presenciais ganham maior espaço.
Nesse sentido, sugere-se:

- Aplicação, no primeiro momento do retomo, de avaliação diagnóstica para todos os alunos;
- Seleção dos conteúdos essenciais, por componente curricular, a serem trabalhados no ano letivo de

2021;
- Elaboração de sequências didáticas construídas em consonância com as habilidades e competências
preconizadas por cada área de conhecimento na BNCC e do Documento Curricular Referencial da
Bahia (DCRB);
-Elaboração do plano de recuperação de estudos, dando ênfase para o atendimento aos alunos do 9“

ano;
- Organização de grupos de pais, por meio de aplicativos de mensagens instantâneas e outros,
conectando professores e as famílias;

- Realização de atividades on-line sincronas de acordo com a disponibilidade tecnológica;
- Oferta de atividades on-line assíncronas de acordo com a disponibilidade tecnológica;
- Estudos dirigidos, pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, simulações e outros;
- Utilização, quando possível, de horários de TV aberta com programas educativos para adolescentes e
jovens;
- Distribuição de vídeos educativos, de curta duração, por meio de plataformas digitais, mas sem a
necessidade de conexão simultânea, seguidos de atividades a serem realizadas com a supervisão dos

pais;
- Realização de testes, avaliações on-line ou por meio de material impresso durante as unidades
letivas;
- Utilização de mídias sociais de longo alcance (WhatsApp, Facebook, lnstagram) para estimular e
orientar os estudos, desde que observadas as idades mínimas para o uso de cada uma dessas redes
sociais.

3. 4. EDUCAÇÃO INTEGRAL
Segundo a BNCC, a Educação Integral tem como propósito a formação e o desenvolvimento global
dos estudantes, compreendendo “a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento,
rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a
dimensão afetiva” (BNCC, 2017, p. 14).
A BNCC assume uma “visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do
adulto — considerando-os como sujeitos de aprendizagem”, a fim de “promover uma educação voltada
ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e

diversidades,” Também considera a relevância de serem estabelecithivºS Clue
'
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incluam “as diferentes infâncias e juventudes, as diversas culturas juvenis e seu potencial de criar
novas formas de existir” (BNCC, 2017, p. 14).
Partindo destas premissas, as escolas que ofertam a modalidade da educação integral devem seguir
como orientação para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, nas três etapas de retorno às aulas,

os critérios abaixo:
'

Que a escola promova a ampliação dos espaços, tempos e oportunidades de ensino
aprendizagem com vistas à formação humana integral, garantindo o lugar de um currículo
integrado que, corrobore para o pleno desenvolvimento humano e social dos estudantes, em
todas as suas dimensões a partir da construção de conhecimentos e saberes sociais.
o

As práticas e atividades pedagógicas devem considerar a dimensão do Território como
Espaço Educador, o Projeto de Vida dos Estudantes, o Trabalho como princípio educativo, a
Pesquisa como Princípio Pedagógico, os Processos Criativos, a Mediação e Intervenção
Sociocultural, 0 Cuidado de Si, dos Outros e dos Espaços Comuns.

.

A escola deve se atentar para a questão de que a educação integral propulsione uma educação
sem fragmentação radical dos componentes curriculares e que tenha sentido para os
estudantes, ou seja, uma educação que promova pontes entre o conhecimento e a vida,
valorizando o contexto do estudante para que seja dado sentido ao que se aprende, e jogue
luz sobre o "protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção de seu projeto
de vida” (BNCC, 2017, p. 15).

o

A equipe pedagógica e os professores devem considerar que tão importante quanto a
concepção de ser humano que se quer formar, é apresentar uma concepção do conhecimento
relacional em que as áreas do conhecimento — e seus conteúdos, métodos e visões de mundo

— possam ser apreendidos com maior integração.
'

O trabalho pedagógico deve ser pautado em propostas interdisciplinares, multidisciplinares
ou transdisciplinares, buscando superar a fragmentação curricular.

-

Para que a integração curricular se concretize de fato na escola, e' necessário que o Projeto
Politico Pedagógico (PPP) anuncie novas formas de condução para a gestão e para
o trabalho colaborativo entre professores. Uma das formas de fazer isso é instituir práticas
comuns a todas as áreas, tanto no que se refere às metodologias ativas de ensino e
aprendizagem (tais como a aprendizagem colaborativa, a aprendizagem por projetos ou a
pesquisa e a problematimção), quanto ao que diz respeito às estratégias de avaliação
formativa e processual.

3.5. EDUCAÇÃO ESPECIAL
No ano de 2020 o mundo foi surpreendido pela pandemia causada pela COVlD-l9. Diante disso, a
educação municipal seguiu as diretrizes emanadas pela gestão municipal, a partir de decretos em
consonância com a Organização Mundial da Saúde (OMS), bem como as diretrizes a nível federal e
estadual.
A suspensão das aulas presenciais conduziram a novas ações e estratégias que consistiam na
continuidade do vínculo escolar de todos os educandos, bem como na realização de aulas e entrega de
atividades de forma remota. A Secretaria Municipal de Educação, através da Coordenação de
Educação Inclusiva, elaborou guia de orientações aos gestores, professores, familiares e estudantes
quanto à continuidade das atividades escolares de modo não presencial. Com a permanência do quadro
pandêmico no ano de 2021 as ações foram implementadas ampliadas a fim de não deixar nenhum
educando pra trás.
Entretanto, considerando a realidade de retomada das aulas presenciais,;ejw híbrida ou
;
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totalmente presencial, faz-se necessário atentar sempre para os educandos Público Alvo da Educação
Especial (PAEE), sujeito de direitos, como todos os demais. Diante disso, Salientamos que a SEMED,
no que se refere à Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, traz como objetivos
precípuos à educação a garantia do direito à educação por todos os educandos e utlização de todas as
medidas de segurança necessárias para assegurar à saúde de todos os educandos e demais sujeitos
partícipes da educação.
De acordo com o documento elaborado pelo Instituto Rodrigues Mendes: Protocolo sºbre educação
Inclusiva durante a pandemia da COVID — 19, “não existe correlação entre deficiência e risco. A

decisão sobre o retorno de tais estudantes deve ser baseada na análise individual de cada caso”
(MENDES, 2020, p.32). Sendo assim, é preciso orientar para que não haja nenhuma diferenciação no
tratamento dos estudantes por ser público da educação especial. Torna—se imprescindível o diálogo
com a família, a continuidade de recursos e apoio que já eram fornecidos antes da pandemia.
Sobretudo dialogar com a família para reforçar em casa as orientações que os educandos têm recebido
na escola quanto à segurança da sua saude, prevenindo, sempre.
A rotina escolar do estudante será totalmente diferente do que ocorria antes da pandemia, por isso
equipe gestora e educacional serão oreintados quanto a readaptação dos educandos à sua rotina
escolar, sobretudo com os novos hábitos de higienização adquiridos durante a pandemia para
prevenção de contágio pelo COVID 19. E, caso o (a) educando (a) necessite de apoio de um
profissional de apoio à inclusao escolar, ou de um intérprete de Libras, um especialista em Braille, ou
qualquer profissional de apoio, essa pessoa poderá acompanhar o educando, desde que não esteja com
nenhum sintoma de COVID.
Haja vista as modificações que acontecerão nos ambientes e espaços escolares, em conformidade com
as medidas protocolares sanitárias outorgadas pelas autoridades na área de saúde e decretos emitidos
pela gestão municipal, o olhar para o público da educação especial é imprescindível, a fim de que
recebam todo apoio dos profissionais especializados e professores, considerando a novidade que toda
essa realidade implica para a vida e rotina desses educandos. Diante disso, há de se considerar, nesse
processo de retorno às aulas presenciais:
a)
b)

c)

A forma como cada educando será acolhido, levando em consideração as mudanças de
rotinas e adaptações, adequações que serão necessárias ser realizadas continuamente;
Orientar aos educandos quanto aos cuidados de higiene e sanitização diários e frequentes
para prevenção do COVl-19, de forma lúdica e usando estratégias que favoreçam a
aprendizagem de forma eficaz e facilitadora dos educandos;
Promover avaliação diagnóstica quanto aos processos de aprendizagens dos educandos,
elaborando Plano Educacional Individualizada (PEI) a fim de garantir o desenvolvimento
de competência e habilidades necessárias ao desenvolvimento das aprendizagens dos
educandos.

Enfim, todas as ações imbricadas ao retorno presencial das aulas, concernentes ao público da educação
especial traz como premissas o acolhimento dos educandos, adequações e readaptações às mudanças
escolares às novas rotinas para assegurar a preservação da saúde e a continuidade do recebimento de
apoio e recursos necessários ao desenvolvimento integral do educando, como ocorria antes da
pandemia.
Esse plano traz também como premissa a intenção de não deixar nenhum aluno pra trás, para isso, irá
intensificar a busca ativa, o diálogo intersetorial, prover meios contínuos de aproximação com os
familiares, articulações com a escola e sua equipe através da atuação dos professores de salas de
recursos multifuncionais e coordenação da educação inclusiva, ações frequentes de avaliação e
monitoramento durante todo o ano escolar. Sobretudo atender ao que determina a Lei 13.146 da

inclusão da pessoa com deficiência, no que se refere ao artigo 3º quanto a acessibilidade, desenho
universal, tecnologia assistiva, barreiras (urbanística, arquitetônica, transporte, comunicações,
atitudinais, tecnológicas), comunicação, adaptações razoáveis, pessoa gom»--mobi11'
reduzida,
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profissional de apoio escolar. Também ao que determina o artigo 40 que “toda pessoa com deficiência
tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de

discriminação “ (BRASIL, 2020).
O ensino e a aprendizagem deverá acontecer num processo significativo que contemple o indivíduo
em processo de formação, compreendendo o que descreve o artigo 6º do ECA quanto à condição
peculiar da criança e adolescente como pessoas em desenvolvimento. Logo, os ambientes e propostas
educativas devem se adequar a esse indivíduo, que possui uma identidade, imbuído de saberes, que faz
parte de um contexto sócio, histórico, político, cultural, com habilidades e competências em

desenvolvimentos e a serem desenvolvidas.

O processo de ensino aprendizagem está imbricado ao processo de avaliação, pois um ocorre
concomitante ao outro. Sobre isso, Hadji (2001)' afirma que a avalia está a serviço da aprendizagem.
Compreendendo, sobretudo a avaliação como um processo e que, segundo a LDB 9394/96, no artigo
24, inciso V, a verificação do rendimento escolar deverá observar como critério a “avaliação contínua
e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os
quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais”.
Sendo assim, todos os educandos devem ser avaliados considerando o seu processo como um todo e

ao longo de sua caminhada estudantil. Entretanto, quando diz respeito ao educando público alvo da
educação especial a proposta e' que se trabalhe com metas de aprendizagem a serem reavaliadas,
periodicamente seja mensalmente ou bimestralmente. Uma vez que o educando PAEE está sendo
avaliado conforme as metas de aprendizagem elaboradas a partir de uma avaliação prévia feita pelo
professor ou equipe pedagógica quanto às potencialidades que o mesmo posssui, aprendizagens
adquiridas ou não, dificuldades que apresenta, habilidades e competências notórias, faz-se necessário
avaliar o educando considerando as metas de aprendizagens estabelecidas pela equipe pedagógica e o
acompanhamento de todo processo durante o ano, atentanto para os aspecto qualitativos sobre os
quantitativos.
Quanto aos Centros
deverão:
'

de

Apoio

Pedagógico

à

Pessoa

com

Deficiência

(CAPPED), esses

Promover, juntamente com a coordenação de educação inclusiva da Secretaria da Educação,

Secretaria de Saúde e da Secretaria de Assistência Social, atividades de acolhimento socioemocional a

fim de auxiliar alunos, professores, coordenadores pedagógicos e funcionários a lidar com problemas
de ansiedade ou angústia desencadeados pelo extenso tempo de reclusão em casa e perdas de parentes
e amigos, decorrentes da pandemia;

'

Fazer Busca Ativa dos estudantes, identificando os que pertencem ao grupo de risco.Esses dados

subsidiarão a construção, pela escola, do plano de atendimento pedagógico individual para esses
estudantes;

'
Fazer a avaliação diagnóstica da aprendizagem dos estudantes, na primeira semana de aula, para
poderem construir seus planos de atendimento individualizado dos estudantes, bem como o
planejamento das oficinas;
'

Promover atividades educativas, com o intuito de reforçar as medidas de higiene, assim como

exibir material ilustrativo em quadros de aviso, salas de aula, corredores, sala de professores,
secretarias, banheiros, cozinhas;
'

Estimular as atividades ao ar livre, respeitando as regras de distanciamento;

' HADJI, Charles. Avaliação desmistificada. Curitiba: Artmed, 2001
.lanza Punenlel Mota Bomfim
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Realizar

atividades

de

Educação

Fisica,

Artes

e

correlatas,

mediante cumprimento

do

distanciamento de 1,5 m, preferencialmente ao ar livre.
'
Suspender atividades coletivas como: jogos, competições, festas, reuniões, feiras culturais,
comemorações e atividades que envolvam coletividade;

'

Definir o planejamento de 2021 incluindo os objetivos de aprendizagem não cumpridos no ano de

2020;
'

Utilizar metodologia híbrida, com uso de atividades presenciais e não presenciais, dando ênfase

ao aprendizado com base em competências de acordo com as indicações da BNCC e do Documento
Curricular Referencial daBahia— DCRB;
'
Planejar as atividades pedagógicas a partir de sequências didáticas que dialoguem com os
Organizadores Curriculares da BNCC e do DCRB e, preferencialmente, que sejam articuladas aos
recursos educacionais existentes nacscola;

'
Planejar atividades pedagógicas não presenciais, remotas (mediadas ou não por tecnologias
digitais de informação e comunicação) para serem realizadas de forma concomitante ao período
das aulaspresenciais, quando do retorno às atividades.
'
Zelar para que os estudantes público-alvo da Educação Especial estejam devidamente
matriculados nos Centros a fim de participarem das oficinas, conforme o decreto municipal 290/2014,
bem como do Atendimento Educacional Especializado (AEE) de forma remota, presencial ou híbrida —
considerando que o AEE constitui garantia de direitos previstos na Constituição Federal, na Lei l3
l46/2015, Lei 8069/90, Lei 9394/96, e em diversas notas técnicas emitidas pelo Ministério da

Educação;
'
Aprimorar o processo avaliativo que precisa ser contínuo e diversificado, tantoern metodologias
quanto em ferramentas, priorizando os aspectos qualitativossobre os quantitativos.
'

Planejar o revezamento de turmas na Etapa 2 de retorno;

'
CAPPED deverão atualizar seu Projeto Político Pedagógico e Regimento Interno a partir das
mudanças educacionais provocadas pela Lei l4040/2020, resoluções e pareceres do CNE, CME,
diretrizes pedagógicas emitidas pela SEMED, entre elas o Regime Especial de Atividade Remota,
sobretudo o presente protocolo pedagógico de retorno presencial das atividades escolares.
'

Definir, de acordo Decreto-lei nº 1044/1969 e do art. 4º da LDB, atividades domiciliares para os

alunos que integram o grupo de risco, que apresentem sinais de contaminação da Covidl9 e/ou outras
questões de saúde atendidas pelo decreto.
Em relação ao Atendimento Educacional Especializado será preciso:
'

Preparar sala com distanciamento no Atendimento Educacional Especializado e oficinas entre
estudante e professor (a) de pelo menos 1,5 metro;

.

Desinfectar a sala (mesas, cadeiras, carteiras, maçanetas das portas, interruptores de luz,
computadores, tablets, materiais didáticos e lúdicos) antese após cada atendimento (troca de
turmas/turno);

.

Recepcionar o(s) aluno(s) e direciona—los para o respectivo lugar na me azo
orientando quanto ao uso da máscara, higienização frequente das mãos:
..Iaura Pim ile! Mota Bomfim
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Seguir as regras comportamentais:
Não deixar mochilas, cadernos, estojos, livros ou qualquer objeto no chão da sala;
Não pisar ou subir nas carteiras e mesas;
Evitar tocar na maçaneta da porta e interruptor de luz;
Não compartilhar material escolar/objetos;
Respeitar o distanciamento;

Evitar tocar boca, nariz e olhos.
Evitar tocar o colega (abraçar, apertar as mãos, beijar);

'

Reforçar a adoção de novos comportamentos e condutas sociais e hábitos de higiene em
período de pandemia;
Fazer a desinfecção de todos quando houver necessidade de se ausentar dasala e ao retornar à

mesma;
'
.

Manter atenção para manifestação de sinais e sintomas de COVID—19 em alunos. Caso tenha
indicação, encaminhar o aluno para sala de isolamento e informar o responsável pela sala;
Ficar atento aos horários de entrada e saída, merenda escolar/lanche para evitar dispersão dos
alunos pelos espaços da escola e não provocar aglomeração.

As diretrizes para o atendimento em salas de recursos multifuncionais e Centros de apoio pedagógico
a pessoa com deficiência é que ele permaneça no contraturno, com horários ajustados para que não
haja aglomeração de alunos e mantendo a distância entre alunos e professor, seguindo os protocolos de
higiene com os itens e materiais assegurados para tal fim.
Há que se ponderar que o Atendimento Educacional Especializado—ABE é personalizado para cada
aluno, considerando a especificidade de cada deficiência: auditiva, fisica, intelectual, visual, múltipla (:
Transtorno do Espectro Autista-TEA. O AEE e' realizado em Sala de Recursos, no contraturno, em
ambiente dotado de equipamentos, mobiliários e materiaisdidáticos, com vistas ao desenvolvimento de

habilidades gerais e/ou específicas de cada educando, possibilitando o pleno acesso ao curriculo
escolar.

3.6. EDUCAÇÃO DO CAMPO E QUILOMBOLA
Para a Educação do Campo e Quilombola deve-se:
a) Propor atividades pedagógicas condizentes com os anseios dos estudantes dos povos e comunidades
tradicionais e do campo;
b) Priorizar a oferta presencial e regular, porém, admitindo atividades realizadas para além dos muros
da escola,

interligando

conhecimento

científico

e

saberes

populares,

e

envolvendo

atores

da

comunidade escolar e extraescolar: família, comunidade e lideranças;
e) Assegurar que as escolas quilombolas e as escolas que atendem estudantes oriundos dos territórios
quilombolas considerem as práticas socioculturais, políticas e econômicas das comunidades
quilombolas, bem como os seus processos próprios de ensino-aprendizagem e as suas formas de
produção e de conhecimento tecnológico;
d) Assegurar que o modelo de organização e gestão das escolas quilombolas e das escolas que
atendem estudantes oriundos desses territórios considerem o direito de consulta e a participação da
comunidade e suas lideranças, conforme o disposto na Convenção 169 da OIT;
e) Respeitar o direito da escola quilombola de autonomia para trabalhar curriculo próprio, reagindo à
imposição de programas citadinos, urbanos, impostos pelos dirigentes do setor da Educação
Quilombola;

,,rarua Pimentel Mota Bomfim
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f) Assegurar que o currículo atenda aos eixos orientadores gerais sobre educação, gestão, avaliação e
metodologias, devendo priorizar conteúdos relativos à terra, economia, cultura, à arte, agroecologia, a
oralidade, à territorialidade e à memória, considerando—os enquanto documentos históricos;

g) Trabalhar a Pedagogia da Altemância, pois esta, é reconhecida no âmbito da prática pedagógica,
como uma forma apropriada de organização para as escolas do campo. A Pedagogia da Altemância é
uma forma de organização escolar, que dialoga, sobretudo, com a realidade camponesa, que supõe
uma relação orgânica entre os meios de vida comunitário e escolar, que se integram a partir de práxis
pedagógicas em que o estudante alterna periodos de aprendizagem no espaço familiar e comunitário
(Tempo Comunidade), em seu próprio meio, com períodos na escola (Tempo Escola), em que esses
tempos estão interligados por meio de instrumentos pedagógicos específicos.
h) Flexibilizar ou adequar o novo calendário escolar considerando as fases do ciclo agrícola, as
condições climáticas ou outros fatores que venham a influenciar na participação dos estudantes no
processo de ensino/aprendizagem;
i) Promover ações que contribuam para a inclusão digital dos povos e comunidades tradicionais e da
população do campo, associadas ao reconhecimento e valorização das tecnologias sociais inerentes a

esses grupos;
j) Incentivar o uso de meios de comunicação locais, sobretudo programas de rádios comunitárias, para
a oferta de uma programação educativa voltada para as culturas e valores dessas populações;
1) Promover oficinas com o objetivo de qualificar a utilização da internet para fins pedagógicos, por
professores que atuam nas comunidades tradicionais;
m) Disponibilizar orientações pedagógicas por grupos de WhatsApp.
n) Fundamentar a proposta da pedagógica da Educação Escolar:
'
'

Na memória coletiva;
Nas linguas reminiscentes;

'

Nos marcos civilizatórios, nas práticas culturais;

'
'

Nas tecnologias e formas de produção do trabalho;
Nos acervos e repertórios orais;

'

Na territorialidade;

'

Nos festejos, usos e tradições e demais elementos que constituem o patrimônio cultural das
comunidades quilombolas de todo o país (CNE/CEB Nº08/2012).

3. 7. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
A Rede Municipal da Educação atende estudantes com diversos perfis e inseridos em distintas
realidades, compondo grupos sociais heterogêneos que demandam ações específicas de ensino e
acolhimento.
Junto às condições gerais de segurança, as unidades escolares precisam ter atenção às necessidades
distintas de cada grupo social com acolhimento que dialogue com a comunidade escolar, relacionando
o plano de retorno com as realidades específicas.
Os estudantes da Educação de Jovens e Adultos- EJA, que já têm a sua história marcada por
exclusões, integram uma parcela ainda mais vulnerabilizada no contexto da pandemia, o que nos alerta
para que suas condições de vida, sua rotina de trabalho e seus afazeres domésticos sejam considerados
na organização de sua rotina de estudos.

Apesar de o momento ser marcado pelo luto, pela insegurança, pelas dificuldades no plano da
sobrevivência, aprendizagens aconteceram. Dessa forma, as atividades de retomo às aulas, nas três

modalidades de ensino: remoto, híbrido e presencial, devem dialogar com asjex eriências vividas
pelos estudantes, tendo a pandemia e seus impactos como contexto mul idisciplinar T

o o rabalho
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deve estar baseado em S princípios: acolhimento, diagnóstico, integração curricular e processo
avaliativo integrativo.
Para tanto, propomos que o acolhimento dos estudantes dessa modalidade seja feito por meio de
círculos de diálogos para escuta com sensibilidade e propostas, sendo importante que os professores
também falem de suas vivências, sentimentos e desafios.

Quanto ao diagnóstico, tendo em vista que neste ano os estudantes tiveram poucos dias letivos
presenciais e, logo depois, iniciaram-se as atividades remotas, por meio do Programa Educa em Casa,
o retorno às atividades deve considerar as aprendizagens durante esse tempo. Mesmo que muitos
estudantes da EJA, devido às suas condições objetivas de vida, não tenham realizado integralmente as
atividades remotas, vivenciaram importantes experiências em suas moradias, em suas comunidades,

em seus trabalhos.
Propomos que, para o processo de planejamento e revisão dos planos de ensino dessa modalidade, as
equipes pedagógicas considerem as avaliações diagnósticas já realizadas e realizem outras,
considerando a carga histórica de saberes e experiências de vida e de trabalho no tempo vivencial, bem
como os objetivos de aprendizagem e conteúdos trabalhados ao longo desses meses, por meio remoto
ou impresso, respeitando quem não teve acesso às atividades remotas, em sua integralidade.
Essas avaliações podem ser feitas por meio de estratégias orais e escritas, por área de conhecimento,
permitindo a identificação dos objetivos/conteúdos e aprendizagens essenciais que devem ser
retomados por meio de propostas de intervenções pedagógicas.
Sugere—se o mapeamento geral e comparativo do que foi planejado, com o que foi trabalhado, tanto
presencial quanto remotamente, e do que é prioridade e deve ser trabalhado ainda nesse ano escolar.
Faz mais sentido para estudantes da EJA, a apropriação de conteúdos que dialoguem com seus saberes
experienciais de forma que, ao amplia-los, produzam novos saberes e percebam seus sentidos e
significados.
A integração curricular também se constitui como uma concepção fundamental para o processo de
ensino e aprendizagem de jovens e adultos. Integrar significa inter-relacionar dimensões, temáticas,
ideias, de maneira a construir um todo que faça sentido e que perpasse o contexto escolar com a
perspectiva de uma formação integral.
Contudo, trabalhar com temáticas integradoras pressupõe a superação da fragmentação do
conhecimento em disciplinas engessadas, da separação entre trabalho manual e intelectual, entre o
pensar e o agir, além da dicotomia entre saber popular e saber científico, afinal os saberes são
múltiplos e se entrelaçam.
Com o sistema de revezamento a ser adotado no retomo às atividades presenciais, em razão da
pandemia,a escola pode propor planos de estudos que intercalcm as atividades desenvolvidas no
tempo institucional — escola com as atividades desenvolvidas no tempo vivencial — comunidade,

por área de conhecimento, a partir das temáticas integradoras. Essas atividades devcm partir da
realidade, ser objeto de aprofundamento teórico e retornar à realidade como uma resposta à situação
inicial, em um processo dialógico de reflexão-ação.
O processo avaliativo também pode ser realizado na perspectiva da integração, propondo avaliações
por área de conhecimento.
Nesse sentido, cabe ao professor no processo de realização da avaliação:
. Conhecer as especificidades da EJA no sentido de promover ações que valorizem os conhecimentos
e experiências dos estudantes, suas realidades sociais e culturais;

Maura Wnentel Mota Bomfim

31

Sec. Mun. de Educação de
Simões Filho

http://simoesfilho.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
20 de maio de 2021
Ano XIII • Edição Nº 4968

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-62Prefeitura Municipal de Simões Filho - BA

0 Manter diálogo constante com o Coordenador Pedagógico, para auxiliar pedagogicamente por meio
de estratégias e metodologias diferenciadas que levem os estudantes a terem melhor desempenho na
aprendizagem;
. Orientar, junto com o Coordenador Pedagógico, 0 desenvolvimento de questões que valorizem a

aprendizagem significativa e contextualizada;
. Estar atento às dificuldades/adaptações surgidas, garantindo o direito do estudante de aprender;
Cabe ao Coordenador Pedagógico:
. Mapear junto com os professores os conteúdos que foram trabalhados anteriormente, com objetivo
de avaliar a efetividade da aprendizagem.
! Orientar e apoiar os professores na elaboração das avaliações, valorizando a aprendizagem
significativa e contextualizada.
' Acompanhar o processo de elaboração, identificando as necessidades dos professores e assumindo o
papel de articulador no exercício de sua função.
. Darfeedback aos professores quanto às demandas apresentadas sobre dificuldades encontradas.
Orientações Pedagógicas para o desenvolvimento das atividades pedagógicas nas etapas do
ensino remoto, hibrido e presencial na modalidade da Educação de Jovens e Adultos - EJA
Para a materialização dessa concepção integradora das atividades pedagógicas, nas etapas do ensino
remoto, hibrido e presencial, sugere—se às equipes pedagógicas das unidades escolares:
1.

Efetivar o processo educacional na perspectiva da formação e do desenvolvimento humano pleno.

2.

Utilizar práticas integradoras e interativas no fazer pedagógico.

3.

Elencar temas integradores, ouvindo também os estudantes.

4.

Identificar os pontos de contato
conhecimento/componente curricular.

5.

que

podem

ser

trabalhados

em

cada

área

de

Reorganizar o plano de ensino a partir desse processo, priorizando objetivos e conteúdos

essenciais.
6.

Elaborar planos de estudos para as turmas/estágios considerando a articulação entre as atividades
realizadas no tempo vivencial e as atividades realizadas no tempo institucional.

7.

Utilizar de instrumentos, materiais e recursos pedagógicos específicos para as atividades práticas
inerentes à Educação de Jovens e Adultos.

8.

Valorizar os saberes construidos, fora do espaço escolar, pelos estudantes, e ao respeito às
especificidades de sua vida.

9.

Fortalecer o trabalho pedagógico com a realização das Atividades Pedagógicas Complementares
(APC), diariamente, de modo remoto.

10. Planejar as Atividades Pedagógicas Complementares (APC), supracitadas neste plano. Para o
planejamento dessas deve-se fazer o levantamento prévio dos conteúdos e saberes essenciais de
cada área do conhecimento e componente curricular que requerem reforços ou revisão para a
garantia de uma efetiva aprendizagem e progressão dos estudantes nos 5 spero sos formativos.

32
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Recomenda-se o planejamento de atividades focadas no desenvolvimento das competências leitora
e de escrita e do pensamento lógico-matemático. Para tanto, faz-se necessário que seu
planejamento seja de forma interdisciplinar ou multidisciplinar.
11. Fortalecer o trabalho coletivo entre os professores, com a realização da Atividade Complementar
(AC), semanalmente, podendo ser de modo virtual.

12. Seguir as medidas de biossegurança, conforme protocolo sanitário oficial.
13. Desenvolver as ações do programa Busca Ativa dos estudantes.
14. Participar na Formação em EJA, quando ofertada.
15. Incluir, no plano de ação da unidade escolar, as atividades de acolhimento e de orientação para os
alunos, assegurando o acompanhamento das atividades presenciais e não presenciais.
16. Organizar o espaço virtual para o desenvolvimento das atividades remotas e que essas sejam
acompanhadas através do Google Classroom, do WhatsApp, blogs, lnstagram
17. Usar plataformas e programas digitais capazes de promover interatividade e inclusão dos
estudantes, mesmo à distância por meio de atividades sincronas e assíncronas.

18. Utilizar os Blocos de Atividades da EJA, na versão virtual e impressa, sobretudo, para os
estudantes sem acesso aos meios digitais, além de outros materiais.

19. Produzir Videoaulas, podcast, mapas mentais, infográficos, recursos educacionais digitais como o
Google Forms e outros.
20. Desenvolver projetos interdisciplinares/multidiseiplinares.
21. Adotar uma postura mediadora, capaz de orientar a aprendimgem dos estudantes, mesmo à

distância.

4. CONSIDERAÇÓES FINAIS
Este documento não esgota as discussões, pelo contrário, numa situação de excepcionalidade nunca
antes vivida. O diálogo, a troca de informações e experiências se tornarão o nosso caminho para
enfrentar essa situação.
Pelos levantamentos que chegam à SEMED, as medidas encontradas, pelas Secretarias de Educação
em âmbito federal, estadual ou municipal, para enfrentar essa crise seguem para a mesma direção no
que se refere ao uso de tecnologias digitais, de informação e comunicação e uso de materiais
impressos.
Com este Plano de Retorno, as ações serão norteadas, mas nada impede de mudarmos de direção, de
acordo com novas propostas, discussões e normativas, haja vista as vulnerabilidades e instabilidades
que a pandemia provoca no âmbito da saúde do indivíduo, bem como nas suas emoções. Esclarecemos

para o perfil de caráter flexível que abarca essa proposta, sendo passível de alterações ao longo do
processo, tão logo se verifique a necessidade para mudanças.

ulawa

rente! Mola Bomfim

Sec. Mun. de Educação de
Simões Filho

33

http://simoesfilho.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
20 de maio de 2021
Ano XIII • Edição Nº 4968

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-64Prefeitura Municipal de Simões Filho - BA

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
-

Base Nacional Comum Curricular, Ministério da Educação, 2016.

'

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: DP&A,2003.

-

Declaração da Organização Mundial de Saúde — OMS.

'

Decreto Estadual Nº 19.529, de [6 de março de 2020.

º

Decreto Legislativo Nº 6, DE 20 de março de 2020.

-

Decreto Nº 172/2020 D.O. 16/03/2020.

'

Decreto-lei Nº 1.044/1969

'
Diretrizes para Protocolo de Retorno às Aulas Presenciais, Conselho Nacional de Secretários
de Educação, CONSED,junho de 2020.
0

GOMES, Adriana L.

Lima Verde (et all). Atendimento

Educacional

Especializado —

Deficiência Mental. Brasilia — DF: SEESP/SEED/MEC, 2007.

o

Guia COVID-19 Reabertura das Escolas. Campanha Nacional pelo Direito à Educação.

Disponivel em:<http://www.campanha.org.br
.

HADJ I, Charles. Avaliação desmistificada. Curitiba: Artmed, 2001

0

Lei 13.146/2015. Disponível em: www.planalto.gov.br Acesso em:26/04/2021

.

Lei 8.069/90. Disponível em: www.planalto.gov.br Acesso em:26/O4/2021

'

Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da EducaçâoNacional.

Disponível em: <www.planalto.gov.br/legislação>. Acesso em: 26/04/202l.
'

LEI Nº 14.040, DE 18 DE AGOSTO DE 2020.

'

Medida Provisória nº 934, de lº de abril de 2020 editada pelo Governo Federal.

.

MEIRIEU, Philippe. Aprender... Sim, mas como? São Paulo: Editora Artmed, 1998.

.
MENDES, Instituto Rodrigo. Protocolos sobre a Educação Inclusiva durante a pandemia
COVID—19 — Um sobrevoo por 23 países e organismos internacionais. Disponível em:
https://institutorodrigomendes.org.br/wp-content/uploads/2020/07/protocolos-educacao—inclusiva
durante-pandemia.pdf © Instituto Rodrigo Mendes. Acesso em: 03 de maio de 2021.
-

Nota de Esclarecimento emitida pelo Conselho Nacional de Educação, de 16 de março de

2020.
'

Nota do Conselho Nacional de Educação, emitida em l8 de março de 2020.

'
Orientações para realização da Atividade Complementar, no estado da Eahia. Disponivel
em:httpzl/educar.sec.ba.gov.br/jomada/wpcontent/uploads/20I l/ ] O/Orientacoes_At'
Compleme
ntar_2012.pdf
.ldllla Pl rental tutora Bomhm
Sec. Mun. de Educação de
Simões Filho

34

http://simoesfilho.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
20 de maio de 2021
Ano XIII • Edição Nº 4968

-65Prefeitura Municipal de Simões Filho - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

'
PARECER CNE/CEB Nº: 8/2020 - Diretrizes Nacionais Operacionais para a garantia da
Qualidade das Escolas Quilombolas.
.

Parecer CNE/CP Nº: 11/2020.

.

Parecer CNE/CP Nº: 5/2020 de 28 de abril de 2020.

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Secretaria de
Educação Especial — MEC/SEESP, 2008. Disponível em: <www.mec.gov.br/seesp>. Acesso em:

26/04/2021.

'

Portaria nº 188/GM/MS do Ministério da Saúde, de 4 de fevereiro de 2020, declarando

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em razão da infecção Humana pelo Novo
Coronavírus — COVID—19,
'

RAMOS, Coscte. O Despertar do Gênio: aprendendo com o cérebro inteiro. Rio de

Janeiro: Qualitymark, 2004.
'

Resolução CEE N.“ 34 de 28 de abril de 2020.

0

Resolução CEE/BA N." 27, de 25 de março de 2020.

.

Resolução CNE/CEB Nº 07, de 14 de dezembro de 2010.

.
Resolução N". 4, de 2 de outubro de 2009. Institui as Diretrizes Operacionais para o
Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, na modalidade Educação Especial.
Conselho
Nacional
de
Educação/Câmara
de
Educação
Básica.
Disponível
em:
<portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf>. Acesso em: 12 de maio de 2021.
.

Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Protocolo da Educação para o Ano Letivo

2020/2021.
'

Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Organizadores Curriculares Essenciais

2020/2021.
Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo. Plano de retorno às aulas presenciais
da
rede
pública
estadual
de
ensino
do
Espírito
Santo.
Disponível
em:
https://sedu.es.gov.br/Media/sedu/EscoLAR/PI,ANO%20DE%20RETORNO%20final.pdf.
Acesso
em: 07/05/2021.
'

VYGOTSKY, L. S. A Formação Social da Monte. 7. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

'

VYGOTSKY, L. S. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

l Mola Boiuhm
vlauza Wuenle
de Educaçao de

Sec. Mun.
Simões Filho

35

http://simoesfilho.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
20 de maio de 2021
Ano XIII • Edição Nº 4968

-66Prefeitura Municipal de Simões Filho - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

PORTARIA (Nº 049/2021)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 049/2021

Designar servidor para acompanhar, fiscalizar
e
atestar
notas
fiscais
do
Contrato
n.º0048/2020,
firmado
com
FERNANDES DA SILVA.

PERICLES

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo

em vista o disposto no An. 67 da Lei 8666/93 e Resolução nº 1120/05 do Tribunal de Contas
dos Municípios.
RESOLVE:
Art. 1“ - Designar a servidora LUCIA CANJIRANA DOS SANTOS ALMEIDA, Gestora
Escolar, para proceder ao acompanhamento, fiscalização e atestar nota fiscal de serviço, do
contrato n.º0048/2020, da Escola Municipal Zumbi dos Palmares.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
l.º de março do 2021, revogadas as disposições em contrários.

Gabinete da Secretária, 18 de maio de 2021.

MARIZA PI
L MOTA BOMFIM
_
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO

Endereço: Praça Sete de Setembro, 147 — Centro - Simões Filho - BA. CEP: 43700-000 Tel. (071) 3295-3900
E-mail: semed©simoesfilho.ba.gov.br
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PORTARIA (Nº 050/2021)

garrª,!
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA BIUNICIPAL DE SIMOES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 050/2021

Designar servidor para acompanhar, fiscalizar
e atestar notas fiscais do Contrato n.º0132/15,

firmado com. VALFREDO SILVA SANTOS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o disposto no Art. 67 da Lei 8666/93 e Resolução nº 1120/05 do Tribunal de Contas
dos Municípios.

RESOLVE:
Art. 1" - Designar a servidora ELENICE FERREIRA DE SANTANA, Gestora Escolar,

para proceder ao acompanhamento, fiscalização e atestar nota fiscal de serviço, do contrato
n.º0132/15, da Escola Municipal Reverendo Rodrigo Silva Santana.

Art. 2º — Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
Lª de março de 2021, revogadas as disposições em contrários.

Gabinete da Secretária, 18 de maio de 2021.

&

MARIZA,
OTA BOMFIM
_
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO

Endereço: Praça 7 de Setembro, 147 — Centro - Simões Filho-Ba CEP: 43700—000 Tel. (071) 32953900
E-maíl: semed©simoesfílho.ba.gov.br
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ÓRGÃO/SETOR: SEMMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
PORTARIA (Nº 036/2021)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

PORTARIA 036/2021
CONCEDER
AUTORIZAÇÃO
AMBIENTAL DE TERRAPLANAGEM
PARA
INNOVUS
ATACADO
E
LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e cumprindo o que
determina a Lei Municipal nº 940/2014 Art. 53_.parágrafo único. Art. 54, inciso 1“ e 2ª e no que lhe confere
publicar a referida autorização, conforme Art. 76, parágrafo único, regulamentada pelo Decreto nº 569/2014,
conforme Processo: 2752/2021, de acordo com os pareceres técnicos favoráveis ao pleiteado, com base
na Lei Federal Complementar 140/2011, nos termos do Art. 9º dos incisos III, IV, V, XIII e do parágrafo único

do Art. 23 da CF, Lei Municipal nº 940/2014.
RESOLVE:
Art. 1“ - Conceder ao requerente: INNOVUS ATACADO E LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI, com

CNPJ nº 08.612.977/0001-71, pelo prazo de 08 (oito) meses a realizar serviço de TERRAPLANAGEM,
restringindo-se apenas aos materiais/minerais da escavação do solo inerte (não aprovando material
orgânico e/ou materiais provenientes da demolição de imóveis - Resíduos da Construção Civil) em uma
área situada, na Via Urbana, nº 5396, Cia Sull Simões Filho - BA, com as seguintes coordenadas

geográficas: Latitude: -12ª82'80”54 S I Longitude: -38º39'30"31 O, tipo: UTM SIRGAS 2000. Área Total
do terreno: 33.900,91 mº, volume a ser utilizado: 49.760,55 mª. Art 2“ - A concessão a que se refere o art.

1“ está sujeita ao atendimento da legislação vigente e aos seguintes condicionantes: 1. Executar o
aterramento para atividade especínca à terraplanagem do terreno (compensação), dentro da poligonal do
empreendimento, ou seja, o aterramento previsto não deve ultrapassar os limites do perímetro solicitado e

exposto em planta anexa ao processo, para as devidas etapas; 2. O material utilizado para compensação
no terreno devera ser disponibilizado por empresas que possuam Licenças Ambientais vigentes; 3. O
material de aterramento devera ser autorizado pela Agência Nacional de Mineração — ANM (conforme

Portaria nº 441/2009 do Ministerio de Minas e Energia/Departamento Nacional de Produção Mineral); 4. O
empreendedor respeitará as áreas de APP (Area de Proteção Permanente) de acordo com a Lei nº
12.651/2012 do Código Florestal Brasileiro art. 4º, Inciso I; 5. Como medida compensatória pelos impactos

causados ao meio ambiente, o requerente fara doação de 15 (quinze) especies de palmeiras imperiais
(bioma Mata Atlântica: roystonea oleracea) para projetos de Educação Ambiental, com altura minima de 2
(dois) metros, no prazo de 30 dias apos emissão da autorização; 6. O requerente que transportar o
material de aterro deverá comunicar a SEMMAS o inicio, tipo e volume de material que conduzirá para o
aterramento; 7, A empresa deverá fazer as devidas contenções na base das suas seções; 8. A empresa
executará a estabilização dos taludes, com construção de bermas, inclusive com replantio de vegetação
nativa da Mata Atlântica, associadas a gramíneas, inclusive em áreas à jusante dos taludes, prazo: 30 dias
apos a emissão da Autorização; 9. Apresentar a SEMMAS projeto para escoamento das águas pluviais,
que venha a contemplar todas as linhas de drenagem na área, com dimensionamento para a jusante,
através de canaletes e calhas na forma de degraus, prazo: 60 dias após a emissão da Autorização; 10.
Caso o requerente não cumpra as recomendações acima poderá sofrer as penalidades da Lei Municipal nº
940/2014, Decreto Municipal nº 569/2014, assim como, a Lei de Crimes Ambientais nª 9.605/1998Art. 3º
O descumprimento pelo requerente das atividades previstas no Projeto Técnico anexado ao processo

torna nos os Artigos anteriores Art. 4“ — Estabelecem que esta Portaria, bem como cópias dos documentos
relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, seja mantida disponivel a fiscalização da
SEMMAS e aos demais órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA. Art. 5“ - Conforme
Lei Municipal 940/2014 Artº 71, as Licenças e as Autorizações Ambientais terão prazos determinados,
podendo ser prorrogadas ou renovadas, de acordo com a natureza dos empreendimentos e atividades,

conforme disposto em regulamento. Art. 6“ - Esta Autorização entrará em vigor na data de sua publicação.
Diego Lui/.:; Nãariªiài'ieiàm e

Simºes ““º/ªª *ºªº ““ªº dª 2021.

ººº'ªtizmizmirm
S MMAS

Coordenador I de Monitoramento e
Licenciamento Ambiental
Rua Felipe Camarão, nº 31, Centro — Simões Filho — Bahia — CEP 43700—000 Tel.
71 3290-0246 / e—mail semmas©simoesiílho.ba.gov.br
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ÓRGÃO/SETOR: SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE ITEM FRACASSADO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

AVISO DE ITEM FRACASSADO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
PREGÃO ELETRÔNICO Nº
/
Licitação nº

/

A PREGOEIRA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO/BA,
to a pú li o aos i te essados a Li itação, ue te po o jeto A uisição de EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE pa a ate de as e essidades da Se eta ia Mu i ipal de Saúde do
Mu i ípio de Si ões Filho ‐ Bahia, ate de do a p oposta
.
/
do Mi isté io da
Saúde, Re u so de e e da pa la e ta . Tipo: Menor Preço por ITEM. I fo a ue a disputa
ealizada o dia
/ /
, às
h
i horário de Brasília), ta
é
estou FRACASSADO o
ite
. Dúvidas at avés do telefo e
‐
e e‐ ail: editaispe@si oesfilho. a.gov. .
Si ões Filho, / /
. Ge la e Olivei a ‐ P egoei a.
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