


EXTRATO DO CONTRATO Nº 060/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ARACATU– ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.105.712/0001-80, com sede à Rua Libério Alves Maia, nº 37, Bairro -
Centro, na cidade de Aracatu - Bahia, neste ato representada pela Prefeita Municipal, BRAULINA LIMA 
SILVA, brasileira, maior, professora, portadora da Carteira de Identidade N.º 03.252.361-00 – SSP/BA e inscrita 
no CPF/MF sob o N.º 484.222.315-49, residente e domiciliada nesta cidade de ARACATU – BA, juntamente 
com o FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACATU – ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 11.656.635/0001-68, com sede à Rua Capitão João José 
das Virgens, Centro, Aracatu- BA, CEP: 46130-000, representada pela Secretária Municipal de Saúde –
MARCELA AMORIM TEIXEIRA MIRANDA, brasileira, maior, portadora da Carteira de Identidade nº 
1173509666 - SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o n° 041.807.145-40; do FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE 
AÇÃO SOCIAL DE ARACATU – ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Inscrito 
no CNPJ/MF sob o n° 21.612.697/0001-21, com sede à Rua Travessa Clotilde Silveira Santos, S/N, Centro, 
Aracatu- BA, CEP: 46130-000, representado pela Secretária Municipal de Ação Social - ELAINE ALVES DE 
ASSIS OLIVEIRA, brasileira, maior, portadora da Carteira de Identidade nº 09.389.708-10 – SSP/BA, inscrita 
no CPF sob o nº 009.134.925-74; e do FME – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACATU –
ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
30.404.840/0001-80, com sede à Rua Travessa Clotilde Silveira Santos, 34, Centro, Aracatu-BA, CEP: 46130-
000, representado pelo Secretário de Educação - DEUSDETE MEIRA LEITE, brasileiro, maior, portador da 
Carteira de Identidade nº 02.979.507-97 – SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 523.887.355.72.

CONTRATADA: ALAERTE XAVIER DO ALTO, inscrita no CNPJ: 34.181.471/0001-65, estabelecida na Rua 
Sebastião Prates, nº 178, Centro, Atacatu/BA, neste ato representada pelo Sr. Alaerte Xavier do Alto inscrito no 
CPF 045.996.078-43 e RG 21406243-00 SSP/BA.

OBJETO: Aquisição de gás liquefeito de petróleo – GLP, acondicionado em botijão de 13 kg, para suprir a 
necessidade das diversas secretarias deste Município.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e terá seu término 
em 10/02/2023.

VALOR: O presente contrato tem seu preço estimado de R$ 51.973,48 (cinquenta e um mil novecentos e 
quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos) e o percentual de desconto sendo de 1,05% (um virgula zero 
cinco) por cento.

Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 10 de fevereiro de 2022.

PREFEITA MUNICIPAL DE ARACATU
BRAULINA LIMA SILVA

CONTRATANTE 

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
ELAINE ALVES DE ASSIS DE OLIVEIRA

CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MARCELA AMORIM TEIXEIRA MIRANDA

CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DEUSDETE MEIRA LEITE

CONTRATANTE

ALAERTE XAVIER DO ALTO
CNPJ: 34.181.471/0001-65

CONTRATADA
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RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 
001/2022 CELEBRADA ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ARACATU E A EMPRESA
ALAERTE XAVIER DO ALTO, INSCRITA NO 
CNPJ: 34.181.471/0001-65.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo – GLP,
acondicionado em botijão de 13 kg, para suprir a necessidade das diversas secretarias deste 
Município, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência do Edital do 
Pregão Eletrônico nº 001/2022.
VALOR: Estimado em R$ 103.947,03 (cento e três mil novecentos e quarenta e sete reais e três 
centavos).
DATA: 01/02/2022
VIGÊNCIA: 01/02/2023
ASSINATURAS: Braulina Lima Silva – Contratante

Fundo Municipal de Ação Social - Contratante
Fundo Municipal de Saúde - Contratante
Fundo Municipal de Educação - Contratante
Alaerte Xavier do Alto – Contratada
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RESOLUÇÃO CMS Nº 06 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022

Aprova o reajuste do Relatório Anual de Gestão 
referente ao ano de 2018.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Caculé (CMS), em reunião realizada 
no dia 03 de fevereiro de 2022, no uso de suas competências e 

CONSIDERANDO:

1. Constituição Federal do Brasil de 1988, que estabelece a necessidade de
Instrumentos de Planejamento, Avaliação e Monitoramento das ações de saúde,
inclusive nos seus aspectos financeiros;

2. Lei Federal No. 8080, de 19 de setembro de 1990, que define o Sistema Único de
Saúde e seus instrumentos de gestão, sendo Relatório de Gestão e Programação
Anual documentos chave neste processo;

3. Lei Federal Nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, define, no seu Art. 4º, os
requisitos para o recebimento dos recursos provenientes do Fundo Nacional de
Saúde, fixando que os municípios, estados e o Distrito Federal devem contar com
plano de saúde, Programações Anuais de Saúde e Relatório de Gestão “que
permitam o controle de que trata o §4º do Art. 33 da Lei Nº. 8.080, de 19 de
setembro de 1990”;

4. Decreto Presidencial Nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 – que regulamenta o
Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do Sistema Único de Saúde e estabelece
os Planos Municipais de Saúde e relatórios de Gestão como instrumentos Básicos
da Gestão Municipal; estando a programação anual inserida neste primeiro;

5. Portaria 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006 que institui o Sistema de
Planejamento do SUS – PlanejaSUS – que estabelece o monitoramento e a
avaliação como instrumentos estratégicos da gestão do SUS, sendo tais fatos
executados principalmente pela avaliação das Programações Anuais oriundas dos
Plano Municipais de Saúde, e avaliados pelo Relatório de Gestão Municipal;

6. Reunião ocorrida em 03 de fevereiro de 2022, na qual foi apreciada e aprovada por
unanimidade o reajuste do Relatório Anual de Gestão referente ao exercício de
2018.

7. Lei Complementar No 141 de 13 de Janeiro de 2012 Regulamenta o § 3o do art.
198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem
aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em
ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos
de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle
das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das
Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá
outras providências.

Ano 11 - 02/03/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1309 - PÁGINA 4

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



RESOLVE:

Art. 1o. Aprovar o reajuste do Relatório Anual de Gestão referente ao ano de 2018;

Art. 2o. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
Resoluções em contrário; 

Em Caculé - Bahia, 24 de fevereiro de 2022.

       RAIANE SUSI PRATES DE BRITO LOPES

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO

Homologo a Resolução CMS Nº06/2022 nos termos da Lei Federal N0. 8142 de 10 
de outubro de 1990, no seu Art. 1o § 2o, em 24 de fevereiro de 2022.

     PEDRO DIAS DA SILVA 

   Prefeito Municipal de Caculé

RESOLVE:

Art. 1o. Aprovar o reajuste do Relatório Anual de Gestão referente ao ano de 2018;

Art. 2o. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
Resoluções em contrário; 

Em Caculé - Bahia, 24 de fevereiro de 2022.

       RAIANE SUSI PRATES DE BRITO LOPES

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO

Homologo a Resolução CMS Nº06/2022 nos termos da Lei Federal N0. 8142 de 10 
de outubro de 1990, no seu Art. 1o § 2o, em 24 de fevereiro de 2022.

     PEDRO DIAS DA SILVA 

   Prefeito Municipal de Caculé
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RESOLUÇÃO CMS Nº 07 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022

Aprova o reajuste do Relatório Anual de Gestão 
referente ao ano de 2019.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Caculé (CMS), em reunião realizada 
no dia 03 de fevereiro de 2022, no uso de suas competências e 

CONSIDERANDO:

1. Constituição Federal do Brasil de 1988, que estabelece a necessidade de
Instrumentos de Planejamento, Avaliação e Monitoramento das ações de
saúde, inclusive nos seus aspectos financeiros;

2. Lei Federal No. 8080, de 19 de setembro de 1990, que define o Sistema Único de
Saúde e seus instrumentos de gestão, sendo Relatório de Gestão e Programação
Anual documentos chave neste processo;

3. Lei Federal Nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, define, no seu Art. 4º, os
requisitos para o recebimento dos recursos provenientes do Fundo Nacional de
Saúde, fixando que os municípios, estados e o Distrito Federal devem contar com
plano de saúde, Programações Anuais de Saúde e Relatório de Gestão “que
permitam o controle de que trata o §4º do Art. 33 da Lei Nº. 8.080, de 19 de
setembro de 1990”;

4. Decreto Presidencial Nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 – que regulamenta o
Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do Sistema Único de Saúde e estabelece
os Planos Municipais de Saúde e relatórios de Gestão como instrumentos Básicos
da Gestão Municipal; estando a programação anual inserida neste primeiro;

5. Portaria 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006 que institui o Sistema de
Planejamento do SUS – PlanejaSUS – que estabelece o monitoramento e a
avaliação como instrumentos estratégicos da gestão do SUS, sendo tais fatos
executados principalmente pela avaliação das Programações Anuais oriundas dos
Plano Municipais de Saúde, e avaliados pelo Relatório de Gestão Municipal;

6. Reunião ocorrida em 03 de fevereiro de 2022, na qual foi apreciada e aprovada por
unanimidade o reajuste do Relatório Anual de Gestão referente ao exercício de
2019.

7. Lei Complementar No 141 de 13 de Janeiro de 2012 Regulamenta o § 3o do art.
198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem
aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em
ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos
de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle
das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das
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Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá 
outras providências. 

RESOLVE:

Art. 1o. Aprovar o reajuste do Relatório Anual de Gestão referente ao ano de 2019;

Art. 2o. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
Resoluções em contrário; 

Em Caculé - Bahia, 24 de fevereiro de 2022.

       RAIANE SUSI PRATES DE BRITO LOPES

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO

Homologo a Resolução CMS Nº07/2022 nos termos da Lei Federal N0. 8142 de 10 
de outubro de 1990, no seu Art. 1o § 2o, em 24 de fevereiro de 2022.

     PEDRO DIAS DA SILVA 

   Prefeito Municipal de Caculé

Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá 
outras providências. 

RESOLVE:

Art. 1o. Aprovar o reajuste do Relatório Anual de Gestão referente ao ano de 2019;

Art. 2o. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
Resoluções em contrário; 

Em Caculé - Bahia, 24 de fevereiro de 2022.

       RAIANE SUSI PRATES DE BRITO LOPES

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO

Homologo a Resolução CMS Nº07/2022 nos termos da Lei Federal N0. 8142 de 10 
de outubro de 1990, no seu Art. 1o § 2o, em 24 de fevereiro de 2022.

     PEDRO DIAS DA SILVA 

   Prefeito Municipal de Caculé
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RESOLUÇÃO CMS Nº 08 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022

Aprova o reajuste do Relatório Anual de Gestão 
referente ao ano de 2020.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Caculé (CMS), em reunião realizada 
no dia 03 de fevereiro de 2022, no uso de suas competências e 

CONSIDERANDO:

1. Constituição Federal do Brasil de 1988, que estabelece a necessidade de
Instrumentos de Planejamento, Avaliação e Monitoramento das ações de
saúde, inclusive nos seus aspectos financeiros;

2. Lei Federal No. 8080, de 19 de setembro de 1990, que define o Sistema Único de
Saúde e seus instrumentos de gestão, sendo Relatório de Gestão e Programação
Anual documentos chave neste processo;

3. Lei Federal Nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, define, no seu Art. 4º, os
requisitos para o recebimento dos recursos provenientes do Fundo Nacional de
Saúde, fixando que os municípios, estados e o Distrito Federal devem contar com
plano de saúde, Programações Anuais de Saúde e Relatório de Gestão “que
permitam o controle de que trata o §4º do Art. 33 da Lei Nº. 8.080, de 19 de
setembro de 1990”;

4. Decreto Presidencial Nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 – que regulamenta o
Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do Sistema Único de Saúde e estabelece
os Planos Municipais de Saúde e relatórios de Gestão como instrumentos Básicos
da Gestão Municipal; estando a programação anual inserida neste primeiro;

5. Portaria 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006 que institui o Sistema de
Planejamento do SUS – PlanejaSUS – que estabelece o monitoramento e a
avaliação como instrumentos estratégicos da gestão do SUS, sendo tais fatos
executados principalmente pela avaliação das Programações Anuais oriundas dos
Plano Municipais de Saúde, e avaliados pelo Relatório de Gestão Municipal;

6. Reunião ocorrida em 03 de fevereiro de 2022, na qual foi apreciada e aprovada por
unanimidade o reajuste do Relatório Anual de Gestão referente ao exercício de
2020.

7. Lei Complementar No 141 de 13 de Janeiro de 2012 Regulamenta o § 3o do art.
198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem
aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em
ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos
de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle
das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das
Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá
outras providências.
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RESOLVE:

Art. 1o. Aprovar o reajuste do Relatório Anual de Gestão referente ao ano de 2020;

Art. 2o. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
Resoluções em contrário; 

Em Caculé - Bahia, 24 de fevereiro de 2022.

       RAIANE SUSI PRATES DE BRITO LOPES

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO

Homologo a Resolução CMS Nº08/2022 nos termos da Lei Federal N0. 8142 de 10 
de outubro de 1990, no seu Art. 1o § 2o, em 24 de fevereiro de 2022.

     PEDRO DIAS DA SILVA 

   Prefeito Municipal de Caculé
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS 
Praça Luís Eduardo Magalhães, 245 – Centro – 
CEP: 45.177-000       Tel.: 77 3443 1010 
CNPJ: 16.418.766/0001-20 
 

 
 
 
 
 
 

ALTERAÇÃO DE DATA PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO  003/2022  

 
 
 

Referente a licitação Pregão Eletrônico nº 003/2022, objetivando Registro de Preços 
para Contratação de empresa(s) e/ou pessoa(s) física(s) para Prestação de serviços de 
Transporte de Alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Caraíbas-BA 
conforme especificações do Edital, faz-se a seguinte consideração/alteração: 
 
A data prevista para realização do PE 003/2022, publicada no Diário Oficial do dia 22/02/2022 
Edição 1352 foi definida para o dia 01/03/2022 às 09:45hs.  No entanto, não foi possível pois 
devido ao calendário interno do Banco do Brasil o sistema www.licitacoes-e.com.br não funcionou 
para abertura de propostas e disputa de preços, dessa forma essa data fica alterada para o dia 
02/03/2022 às 14:00hs a sessão para início do referido certame. 
Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Zildi Santos Silva, Pregoeira. 
 
 
 
 

Licitações
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 
 

ADITAMENTO Nº 013/2022 
 
 
 

4º Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato Administrativo que, entre si, celebram 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA e a empresa VGS 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI – EPP. 
 
 
 
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, 
com sede administrativa na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba 
- BA, inscrita no CNPJ 16.694.138/0001-80, neste ato representada pelo Prefeito 
Municipal SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, Prefeito Municipal. 
               
CONTRATADO – VGS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI – EPP, CNPJ Nº 
12.664.949/0001-75, empresa sediada na Rua Teodorico Novais, nº 9, Bairro São 
Cristovão, na cidade de Caculé, Estado da Bahia, representada neste ato pelo SR. 
RONEY MARCUS FERNANDES RODRIGUES, brasileiro, maior, capaz, Identidade nº 
0964607255 SSP/BA e CPF nº 001.898.495-92, residente e domiciliado na Avenida 
Conego Miguel Monteiro, 688, Centro, na cidade de Caculé, Estado da Bahia. 
 
Cláusula Primeira – Do Fundamento Legal 
 
1.1 - Este aditamento, se dá com fundamento na Lei de Licitações, no Contrato nº 
220/2019 firmado em 21 de junho de 2018, Clausula Quarta, decorrente do Pregão 
Presencial nº 025/2019, processo administrativo correspondente e na justificativa anexa, 
que fica fazendo parte integrante e complementar deste termo, como se transcrita fosse 
em sua íntegra.  
  
 
Cláusula Segunda – Do Objeto 
 
2.1 - Prorrogar o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 220/2019 de serviços de 
link de internet dedicado com a finalidade de interligar, com dupla abordagem e por 
provedores/operadoras distintas (1º e 2º enlaces), lotes 1 e 2, pelo período de 60 
(sessenta) dias, tendo início em 01/02/2022 e término em 30/04/2022.   
 
 
Cláusula Terceira – Das Disposições Finais 
 
3.1 - Ratificam-se, em todos os termos e condições, as demais cláusulas constantes do 
contrato inicial, naquilo que não conflitarem com este termo ficando, este, fazendo parte 
integrante e complementar daquele a fim de que, juntos, produzam um só efeito. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 
 

 
E por estarem assim justas e acertadas, as partes, juntamente com as testemunhas 
abaixo indicadas, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 
que seus efeitos jurídicos e legais efeitos. 
 
 
Condeúba – BA, 25 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
_______________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 
 
 
___________________________________ 
VGS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI – EPP  
CONTRATADA  
 
 
Testemunhas:  ____________________________ 
   Nome /Identidade 

   
 

____________________________  
   Nome /Identidade 
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PRAÇA ANTÔNIO CARLOS
MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000

Fone/Fax: (77) 3417 2252 
Guajeru – Bahia
CNPJ: 13.284.658/0001-14

DECRETO Nº 19, DE 02 DE MARÇO DE 2022.

Nomeia os membros titulares e suplentes para compor a Comissão de 
Elaboração do Plano Municipal de Saúde de Guajeru-BA, referente ao 
quadriênio 2022-2025, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Guajeru-BA, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em 
vigor,

Considerando que o planejamento é uma função estratégica de gestão assegurada pela 
Constituição Federal de 1988;

Considerando a elaboração do Plano Municipal de Saúde, referente ao período de 2022 a 2025;

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros titulares e suplentes para compor a Comissão de 
Elaboração do Plano Municipal de Saúde de Guajeru-BA, referente ao quadriênio 2022-2025, 
na forma que segue:

I – Representantes de gestão:
a) Membro Titular: Érica Leal Cangussu
b) Membro Suplente: Márcia Rodrigues Alves

II – Representantes de Média e Alta Complexidade:
a) Membro Titular: Dulcimeire Souza Sepulvida
b) Membro Suplente: Mariana Araújo Brito

III – Representantes de Atenção Primária:
a) Membro Titular: Daiane Meira Lima
b) Membro Suplente: Fabiana Ferreira Cangussu Souza

IV – Representantes da Vigilância em Saúde:
a) Membro Titular: Jocilane Rosa Dias
b) Membro Suplente: Ariane Vieira Farias

V – Representantes da Área de Saúde Bucal:
a) Membro Titular: Deborah Magalli de Souza Novais
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PRAÇA ANTÔNIO CARLOS
MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000

Fone/Fax: (77) 3417 2252 
Guajeru – Bahia
CNPJ: 13.284.658/0001-14

b) Membro Suplente: Adriana Rocha Soares

VII – Representantes da área de Assistência Farmacêutica:
a) Membro Titular: Douglas Azeredo Porto
b) Membro Suplente: Venilson de Jesus

VIII – Representantes da área de Regulação em Saúde:
a) Membro Titular: Artur de Lima Prates
b) Membro Suplente: Janaina Souza de Santana

IX – Representantes do Conselho Municipal de Saúde:
a) Membro Titular: Sandra Aparecida Viana
b) Membro Suplente: Elisangela Maria Oliveira Silva

Art. 3º A Coordenação Geral será exercida pela servidora ÉRICA LEAL CANGUSSU e a 
coordenação adjunta pela servidora DAIANE MEIRA LIMA.

Art. 4º O Coordenador geral poderá requisitar informações necessárias à construção do Plano
às equipes multiprofissionais e servidores da Secretaria Municipal de Saúde, bem como, a 
outros setores da Administração Municipal.

Art. 5º A Comissão ao finalizar os trabalhos deverá apresentar o Plano Municipal de Saúde 
para análise e aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 03 de março de 2022.
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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS Nº 061/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM 
DE UM LADO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
IBIASSUCÊ, COMO CONTRATANTE E DE OUTRO 
LADO A SENHORA BARBARA FIGUEIREDO MACIEL, 
INSCRITA NO CPF: 011.050.265-58, COMO 
CONTRATADA.

INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021

Pelo presente, as partes entre si, justas e contratadas, de um lado como Contratantes: A PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ, inscrita no CNPJ nº 13.676.986/0001-66, neste ato representada por seu 
representante legal, juntamente com o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ n° 11.421.459/0001-
85, representado pela gestora Rosania Santos Almeida, portadora da RG nº 08.057.824-66 e CPF: nº 901.454.105-
87, residente e domiciliada Castro Alves, s/n - nesta cidade de Ibiassucê-Ba, CEP: 46.390.000 e de outro lado como 
Contratada: BARBARA FIGUEIREDO MACIEL, inscrita no CPF: 011.050.265-58, resolvem firmar o presente 
TERMO ADITIVO referente a prestação de serviços como enfermeira/USF – Brasilândia, deste Município, 
celebrado em 01 de março de 2021, em conformidade com as cláusulas abaixo aduzidas:

Considerando a necessidade na continuidade da prestação de serviços como enfermeira/USF – Brasilândia, deste 
Município.

Considerando a previsão legal contida nos artigos 57 e 65, da Lei 8.666/93;

Resolvem aditá-lo mediante a condição seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica aditada a “CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO:” O valor total do presente 

contrato é de R$ 26.408,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e oito reais), será acrescido à importância de R$ 3.232,80

(três mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), totalizando R$ 29.640,80 (vinte e nove mil seiscentos e 

quarenta reais e oitenta centavos).

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato supra citado;

E, por estarem justos e aditados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que 
produzam os efeitos legais.

IBIASSUCÊ-BA, 01 de fevereiro de 2022.

FRANCISCO ADAUTO REBOUÇASPRATES                                           ROSANIA SANTOS ALMEIDA
                       Prefeito Municipal                                                       Sec. e gestora do Fundo Municipal de Saúde

                              Contratante                                                                                            Contratante

BARBARA FIGUEIREDO MACIEL
CPF: 011.050.265-58

Contratada

Testemunhas:

1. _________________________________                                              2. ________________________________

CPF Nº ____________________________                                              CPF Nº ____________________________
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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS Nº 062/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM 
DE UM LADO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
IBIASSUCÊ, COMO CONTRATANTE E DE OUTRO 
LADO A SENHORA CLEYANE PEREIRA DE 
ALMEIDA, INSCRITA NO CPF: 033.363.885-97, COMO 
CONTRATADA.

INEXIGIBILIDADE Nº 010/2021

Pelo presente, as partes entre si, justas e contratadas, de um lado como Contratantes: A PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ, inscrita no CNPJ nº 13.676.986/0001-66, neste ato representada por seu 
representante legal, juntamente com o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ n° 11.421.459/0001-
85, representado pela gestora Rosania Santos Almeida, portadora da RG nº 08.057.824-66 e CPF: nº 901.454.105-
87, residente e domiciliada Castro Alves, s/n - nesta cidade de Ibiassucê-Ba, CEP: 46.390.000 e de outro lado como 
Contratada: CLEYANE PEREIRA DE ALMEIDA, inscrita no CPF: 033.363.885-97, resolvem firmar o presente 
TERMO ADITIVO referente a prestação de serviços como enfermeira/USF – Alto do Cruzeiro, deste Município, 
celebrado em 01 de março de 2021, em conformidade com as cláusulas abaixo aduzidas:

Considerando a necessidade na continuidade da prestação de serviços como enfermeira/USF – Alto do Cruzeiro, 
deste Município.

Considerando a previsão legal contida nos artigos 57 e 65, da Lei 8.666/93;

Resolvem aditá-lo mediante a condição seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica aditada a “CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO:” O valor total do presente 

contrato é de R$ 26.408,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e oito reais), será acrescido à importância de R$ 3.232,80 

(três mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), totalizando R$ 29.640,80 (vinte e nove mil seiscentos e 

quarenta reais e oitenta centavos).

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato supra citado;

E, por estarem justos e aditados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que 
produzam os efeitos legais.

IBIASSUCÊ-BA, 01 de fevereiro de 2022.

FRANCISCO ADAUTO REBOUÇASPRATES                                           ROSANIA SANTOS ALMEIDA
                       Prefeito Municipal                                                       Sec. e gestora do Fundo Municipal de Saúde

                              Contratante                                                                                            Contratante

CLEYANE PEREIRA DE ALMEIDA
CPF: 033.363.885-97

Contratada

Testemunhas:

1. _________________________________                                              2. ________________________________

CPF Nº ____________________________                                              CPF Nº ____________________________
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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 072/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM DE 
UM LADO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
IBIASSUCÊ, COMO CONTRATANTE E DE OUTRO LADO 
A PESSOA FÍSICA JOSÉLIA FERNANDES SOUZA, 
INSCRITA NO CPF: 038.462.195-33, COMO 
CONTRATADA.

INEXIGIBILIDADE Nº 020/2021

Pelo presente, as partes entre si, justas e contratadas, de um lado como Contratantes: A PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ, inscrita no CNPJ nº 13.676.986/0001-66, neste ato representada por seu representante 
legal, juntamente com o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ n° 11.421.459/0001-85, representado 
pela gestora Rosania Santos Almeida, portadora da RG nº 08.057.824-66 e CPF: nº 901.454.105-87, residente e 
domiciliada Castro Alves, s/n - nesta cidade de Ibiassucê-Ba, CEP: 46.390.000 e de outro lado como Contratada: 
JOSÉLIA FERNANDES SOUZA, inscrita no CPF: 038.462.195-33, resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO
referente a prestação de serviços como enfermeira da USF – Sede, deste Município, celebrado em 01 de março de 2021, 
em conformidade com as cláusulas abaixo aduzidas:

Considerando a necessidade na continuidade da prestação de serviços como enfermeira da USF – Sede, deste 
Município.

Considerando a previsão legal contida nos artigos 57 e 65, da Lei 8.666/93;

Resolvem aditá-lo mediante a condição seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica aditada a “CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO:” O valor total do presente 

contrato é de R$ 26.408,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e oito reais), será acrescido à importância de R$ 3.232,80 (três 

mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), totalizando R$ 29.640,80 (vinte e nove mil seiscentos e quarenta 

reais e oitenta centavos).

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato supra citado;

E, por estarem justos e aditados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produzam os 
efeitos legais.

IBIASSUCÊ-BA, 02 de fevereiro de 2022.

FRANCISCO ADAUTO REBOUÇASPRATES                                           ROSANIA SANTOS ALMEIDA
                       Prefeito Municipal                                                       Sec. e gestora do Fundo Municipal de Saúde

                              Contratante                                                                                            Contratante

JOSÉLIA FERNANDES SOUZA
CPF: 038.462.195-33

Contratada

Testemunhas:

1. _________________________________                                              2. ________________________________

CPF Nº ____________________________                                              CPF Nº ____________________________
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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS Nº 076/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM 
DE UM LADO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
IBIASSUCÊ, COMO CONTRATANTE E DE OUTRO 
LADO A PESSOA FÍSICA MARIA CONCEIÇÃO 
CADIDE BACELLAR, INSCRITA NO CPF: 509.322.175-
91, COMO CONTRATADA.

INEXIGIBILIDADE Nº 024/2021

Pelo presente, as partes entre si, justas e contratadas, de um lado como Contratantes: A PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ, inscrita no CNPJ nº 13.676.986/0001-66, neste ato representada por seu 
representante legal, juntamente com o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ n° 11.421.459/0001-
85, representado pela gestora Rosania Santos Almeida, portadora da RG nº 08.057.824-66 e CPF: nº 901.454.105-
87, residente e domiciliada Castro Alves, s/n - nesta cidade de Ibiassucê-Ba, CEP: 46.390.000 e de outro lado como 
Contratada: MARIA CONCEIÇÃO CADIDE BACELLAR, inscrita no CPF: 509.322.175-91, resolvem firmar o 
presente TERMO ADITIVO referente a prestação de serviços como enfermeira na USF – Pedrinhas - II, deste 
Município, celebrado em 01 de março de 2021 em conformidade com as cláusulas abaixo aduzidas:

Considerando a necessidade na continuidade da prestação de serviços como enfermeira na USF – Pedrinhas - II, 
deste Município.

Considerando a previsão legal contida nos artigos 57 e 65, da Lei 8.666/93;

Resolvem aditá-lo mediante a condição seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica aditada a “CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO:” O valor total do presente 

contrato é de R$ 26.408,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e oito reais), será acrescido à importância de R$ 3.232,80 

(três mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), totalizando R$ 29.640,80 (vinte e nove mil seiscentos e 

quarenta reais e oitenta centavos).

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato supra citado;

E, por estarem justos e aditados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que 
produzam os efeitos legais.

IBIASSUCÊ-BA, 01 de fevereiro de 2022.

FRANCISCO ADAUTO REBOUÇASPRATES                                           ROSANIA SANTOS ALMEIDA
                       Prefeito Municipal                                                       Sec. e gestora do Fundo Municipal de Saúde

                              Contratante                                                                                            Contratante

MARIA CONCEIÇÃO CADIDE BACELLAR
CPF: 509.322.175-91

Contratada

Testemunhas:

1. _________________________________                                              2. ________________________________

CPF Nº ____________________________                                              CPF Nº ____________________________
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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 083/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM DE 
UM LADO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
IBIASSUCÊ, COMO CONTRATANTE E DE OUTRO LADO 
A PESSOA FÍSICA VANDA SANTANA GOMES, INSCRITA 
NO CPF: 037.805.515-19, COMO CONTRATADA.

INEXIGIBILIDADE Nº 031/2021

Pelo presente, as partes entre si, justas e contratadas, de um lado como Contratantes: A PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ, inscrita no CNPJ nº 13.676.986/0001-66, neste ato representada por seu representante 
legal, juntamente com o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ n° 11.421.459/0001-85, representado 
pela gestora Rosania Santos Almeida, portadora da RG nº 08.057.824-66 e CPF: nº 901.454.105-87, residente e 
domiciliada Castro Alves, s/n - nesta cidade de Ibiassucê-Ba, CEP: 46.390.000 e de outro lado como Contratada: 
VANDA SANTANA GOMES, inscrita no CPF: 037.805.515-19, resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO
referente a prestação de serviço como enfermeira na USF – Pedrinhas - I, deste Município, celebrado em 01 de março de 
2021 em conformidade com as cláusulas abaixo aduzidas:

Considerando a necessidade na continuidade da prestação de serviço como enfermeira na USF – Pedrinhas - I, deste 
Município.

Considerando a previsão legal contida nos artigos 57 e 65, da Lei 8.666/93;

Resolvem aditá-lo mediante a condição seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica aditada a “CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO:” O valor total do presente 

contrato é de R$ 26.408,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e oito reais), será acrescido à importância de R$ 3.232,80 (três 

mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), totalizando R$ 29.640,80 (vinte e nove mil seiscentos e quarenta 

reais e oitenta centavos).

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato supra citado;

E, por estarem justos e aditados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produzam os 
efeitos legais.

IBIASSUCÊ-BA, 01 de fevereiro de 2022.

FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES                                                    ROSANIA SANTOS ALMEIDA
                       Prefeito Municipal                                                       Sec. e gestora do Fundo Municipal de Saúde

                              Contratante                                                                                            Contratante

VANDA SANTANA GOMES
CPF: 037.805.515-19

Contratada

Testemunhas:

1. _________________________________                                              2. ________________________________

CPF Nº ____________________________                                              CPF Nº ____________________________
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
Pça. Gilberto Gil, s/n – CNPJ 14.106.280/0001-21
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail – pmituacu@hotmail.com
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DECRETO Nº 05/2022, de 07 de fevereiro de 2022. 
 

Regulamenta e define diretrizes para 
Educação de Jovens, Adultos e Idosos com 
regulamentação do Sistema Municipal de 
Ensino de Malhada de Pedras e dá outras 
providências. 

 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e O PREFEITO MUNICIPAL 
DE Malhada de Pedras/BAHIA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 
Orgânica do Município: 

 
CONSIDERANDO as previsões dos artigos 206 a 212 da Constituição Federal de 1988. 

CONSIDERANDO as previsões da Lei Federal nº. 9.394. 

CONSIDERANDO as previsões da Lei Federal nº. 13.005. 
 
CONSIDERANDO a necessária eficácia do Sistema Municipal de Ensino em Malhada de 
Pedras na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Fica garantida a oferta de educação escolar regular para jovens, adultos e idosos, 
com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, 
garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na 
escola, na forma da LDBEN e Lei instituidora do Sistema Municipal de Ensino. 
Art. 2º. Esta Portaria regula e suplementa as Diretrizes Operacionais para a Educação de 
Jovens, Adultos e Idosos (EJA) nos aspectos relativos: 
I – A matriz curricular deve respeitar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), todavia 
adequar às necessidades e realidade dos alunos; 
II – Deve atender a Política Nacional de Alfabetização (PNA), pondo a alfabetização 
como prioridade; 
III - A duração dos cursos deve ser um ano de estudo igual ao ano civil com idade 
mínima de 15 (quinze) anos para ingresso; 
IV – O registro de frequência dos cursos será realizado de acordo ao sistema de ensino 
aplicado; 

Decretos
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V – A Educação de Jovens, Adultos e Idosos será desenvolvida por meio da Educação a 
Distância (EaD), Sistema Híbrido com 50% da carga horária EaD e mais 50% presencial, 
bem como 100% presencial; 
VI - A oferta com ênfase na Educação e Aprendizagem para Alfabetização; 
VII - A flexibilização de oferta, de forma que se compatibilize com a realidade dos 
estudantes, e o alinhamento da elevação de escolaridade com a qualificação profissional, a 
serem obrigatoriamente observadas pelo sistema de ensino municipal. 
Art. 3º. Com o objetivo de possibilitar o acesso, a permanência e a continuidade dos 
estudos de todas as pessoas que não iniciaram ou interromperam o seu processo 
educativo escolar, a oferta da modalidade da EJA poderá se dar nas seguintes formas: 
I - Educação de Jovens, Adultos e Idosos presencial; 
II - Educação de Jovens, Adultos e Idosos na modalidade Educação Híbrida com 50% a 
Distância (EJA/EaD) e outros 50% presencial; 
II - Educação de Jovens, Adultos e Idosos na modalidade de Educação a Distância 
(EJA/EaD); 
III - Educação de Jovens, Adultos e Idosos articulada à Educação Profissional, em cursos 
de qualificação profissional ou de Formação Técnica; 
IV - Educação de Jovens, Adultos e Idosos com ênfase na Educação e Aprendizagem 
para a Vida. 
Art. 4º. A EJA será organizada em regime anual com divisão modular, em segmentos e 
etapas, com a possibilidade de flexibilização do tempo para cumprimento da carga 
horária exigida, sendo que para cada segmento, há uma correspondência nas etapas da 
Educação Básica e carga horária específica com duração de um ano para etapa antes 
descrita como série: 
I - para os anos iniciais do Ensino Fundamental, que tem como objetivo a alfabetização 
inicial e uma qualificação profissional inicial, a carga horária será definida pelos sistemas de 
ensino, devendo assegurar pelo menos 400 (quatrocentas) horas para contemplar os 
componentes essenciais da alfabetização e 400 (quatrocentas) horas para o ensino de 
noções básicas de matemática; 
II. Para os anos finais do Ensino Fundamental, que têm como objetivo o fortalecimento da 
integração da formação geral com a formação profissional, carga horária total mínima será 
de 400 horas letivas, podendo ser alterada por Portaria. 
Art. 5º. Os cursos da EJA desenvolvidos por meio da EaD serão ofertados apenas para o 
Ensino Fundamental, com as características definidas a seguir: 
I - duração dos cursos da EJA do Ensino Fundamental em período de 04 anos, 
desenvolvidos por meio da EaD, com atuação de tutor EaD com atendimentos 
domiciliares; 
II - disponibilização de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) aos estudantes, e de 
plataformas garantidoras de acesso além de mídias e/ou materiais didáticos impressos; 
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III - desenvolvimento de interatividade pedagógica com utilização de rede social 
IV - disponibilização de infraestrutura tecnológica como polo (escolas) de apoio 
pedagógico às atividades dos estudantes; 
V - reconhecimento e aceitação de transferências entre os cursos da EJA presencial, EJA 
Híbrido e EJA Presencial. 
Parágrafo único. Para cursos de EJA a oferta de EaD é limitada ao máximo 90% (noventa por 
cento) da carga horária total. 
Art. 6º. O processo de avaliação da EJA será desenvolvido por meio EaD, Híbrido e 
Presencial, adequando às condições, características e necessidades no qual haverá: 
I - avaliação da aprendizagem dos estudantes de forma contínua, processual e abrangente 
por meio tecnológico e através de atendimento domiciliar; 
II – processos de autoavaliação e avaliação em grupos, sempre presenciais; 
III – avaliação de conteúdo elaborada pelos docentes e aplicadas a cada trimestre; 
IV - avaliações que zelem pela qualidade de ensino e aprendizagem. 

 
DO CURRICULO 

 
Art. 7º. Os currículos dos cursos da EJA, independente de segmento e forma de oferta, 
deverão garantir, na sua parte relativa à formação geral básica, os direitos e objetivos de 
aprendizagem, expressos em competências e habilidades nos termos da Política Nacional 
de Alfabetização (PNA) e da BNCC, tendo como ênfase o desenvolvimento dos 
componentes essenciais para o ensino da leitura e da escrita, assim como das 
competências gerais e as competências/habilidades relacionadas à Língua Portuguesa, 
Matemática e Inclusão Digital. 
Art. 8º. O currículo será o mesmo da rede municipal de ensino já aprovado, com 
adaptações voltadas à promoção da cidadania e alfabetização, tudo regulamentado por 
Portaria da Secretaria de Educação, para esta finalidade. 
Art. 9º. O cumprimento da carga horária da EJA poderá incluir ensino profissionalizante 
como carga horária complementar: 
§1º. A formação profissional poderá ser realizada através de convênios, pactos e demais 
atos de parceria e composição do profissionalizante inserindo no currículo por meio de 
portaria para esta finalidade como atividades e horas complementares, mediante 
certificação da Secretaria Municipal de Educação e instituição formadora. 
§2º. A formação profissional será facultativa aos alunos da EJA. 
Art. 10. Os módulos da EJA poderão ser desenvolvidos por meio da forma EaD, Híbrida e 
Presencial, com plataforma AVA própria, aulas síncronas e assíncronas, bem como 
presenciais ou plantões pedagógicos com tutores e atendimentos domiciliares quando 
necessário. 
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§1º. A Base Nacional Comum Curricular - BNCC será aplicada integralmente, porém, 
deverá concentrar no currículo e no trabalho para contemplar conhecimentos relativos às 
seguintes áreas: 
I. Língua Portuguesa; 
II. Matemática; 
III. Cidadania. 
§2º. Na organização do currículo, os eixos serão definidos com diretrizes curriculares 
focadas no seguinte: 
I. Cidadania e Trabalho; 
II. Cultura; 
III. Diretos Humanos [Mulheres, Idosos, Negros, Religião]; 
IV. Trabalho e Juventude; 
V. Trabalho e Tecnologia; 
VI. Trabalho no Campo e Qualidade de Vida; 
VII. Trabalho e Idosos. 
§3º. As práticas pedagógicas, didáticas e metodológicas deverão incluir o pluralismo e a 
diversidade, interdisciplinaridade, contextualidade, diversidade dos educandos, com 
garantia de democratização dos espaços públicos e, sobretudo, da escola adequando tudo 
às suas realidades no campo e na cidade, devendo atender os seguintes critérios: 
I. A realidade local da unidade escolar; 
II. Contexto do coletivo que o alunos e monitores estão inseridos; 
III. Reconstrução dos eixos temáticos, do plano de ação e do projeto pedagógico sempre 
que necessário; 
IV. Relacionar o projeto pedagógico à realidade histórica, regional, política, sociocultural 
e econômica; 
V. Fornecimento de recursos didáticos, pedagógicos, culturais e literários que atendam à 
diversidade da EJA; 
VI. Integração das realidades do campo e da cidade. 
Art. 11. A duração mínima dos módulos da EJA, desenvolvidos por meio da EaD, será 
igual ao de presencial e as aulas EaD serão limitadas ao máximo de 90% da carga horária. 
Art. 12. A Educação Física é um componente curricular facultativo no currículo da EJA, eis 
que é necessário respeitar a condição de cada aluno e sua prática se dará na forma da Lei 
nº 10.793, de 1º de dezembro de 2003, esse componente curricular é fundamental para 
trabalhar temas relacionados à saúde física e psíquica em um processo de aprendizagem 
contextualizado. 
Art. 13. A Língua Inglesa é um componente curricular de oferta obrigatória, a partir do 
Ensino Fundamental. 
Art. 14. A unidade escolar poderá ofertar outras línguas estrangeiras, preferencialmente a 
Língua Espanhola, por meio de Projetos/Programas. 
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Art. 15. Obedecidos o disposto no art. 4º, incisos I e VII, da Lei nº 9.394/1996 e a regra da 
prioridade para o atendimento da escolarização obrigatória, será considerada a idade 
mínima de 15 (quinze) anos completos para o ingresso nos cursos da EJA e para a 
realização de exames de conclusão da EJA do Ensino Fundamental. 
Art. 16. Todas as ações devem observar o previsto na Lei Federal nº. 9.394/1996. 

 
DO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS 

 
Art. 17. A organização será feita em módulos quantificados por segmento com duração 
de um ano civil. 
Parágrafo único – O Módulo pode ser redefinido em algumas unidades escolares para 
turmas específicas de acordo com as condições e necessidades dos alunos, com a 
devida justificativa à Secretaria Municipal de Educação, após procedimento de 
nivelamento. 
Art. 18. A EJA funcionará de forma modular sendo organizada da seguinte forma: 
I- Módulo I – equivalente ao 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, com carga horária 
mínima de 600 horas letivas, podendo ser alterado por Portaria para 800 horas letivas em 
um período de um ano com duração de 160 a 180 dias; 
II- Módulo II – equivalente ao 3º ano do Ensino Fundamental, com carga horária mínima de 
600 horas letivas, podendo ser alterado por Portaria para 800 horas letivas em um 
período de um ano com duração de 160 a 180 dias; 
III- Módulo III – equivalente ao 4º ano do Ensino Fundamental, com carga horária 
mínima de 600 horas letivas, podendo ser alterado por Portaria para 800 horas letivas em 
um período de um ano duração de 160 a 180 dias; 
IV- Módulo IV – equivalente ao 5º ano do Ensino Fundamental, com carga horária 
mínima de 600 horas letivas, podendo ser alterado por Portaria para 800 horas letivas em 
um período de um ano duração de 160 a 180 dias; 
V- Módulo V – equivalente ao 6º ano do Ensino Fundamental, com carga horária mínima de 
600 horas letivas, podendo ser alterado por Portaria para 800 horas letivas em um 
período de um ano duração de 160 a 180 dias; 
VI- Módulo VI – equivalente ao 7º ano do Ensino Fundamental, com carga horária 
mínima de 600 horas letivas, podendo ser alterado por Portaria para 800 horas letivas em 
um período de um ano duração de 160 a 180 dias; 
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VII- Módulo VII – equivalente ao 8º ano do Ensino Fundamental, com carga horária 
mínima de 600 horas letivas, podendo ser alterado por Portaria para 800 horas letivas em 
um período de um ano duração de 160 a 180 dias; 
VIII- Módulo VIII – equivalente ao 9º ano do Ensino Fundamental, com carga horária 
mínima de 600 horas letivas, podendo ser alterado por Portaria para 800 horas letivas em 
um período de um ano duração de 160 a 180 dias; 
§2º. O Município deverá garantir a oferta de vagas da Educação de Jovens, Adultos e 
Idosos em escolas e/ou localidades que não possuem a quantidade mínima para a 
formação de turmas modulares na modalidade Ead e Híbrida. 
Art. 19. A Educação de Jovens, Adultos e Idosos será realizada com garantia de 
flexibilidade do currículo, método, tempo e espaço, para assegurar percursos 
individualizados, tempos de formação e abordagens de conteúdos significativos 
relacionados às necessidades e especificidades dos educandos da Educação de Jovens 
e Adultos na forma de portaria específica para este fim. 
Art. 20. O funcionamento da EJA será por meio de: 
I. aulas presenciais; 
II. aulas síncronas e assíncronas; 
III. aulas gravadas; 
IV. acompanhamento dos monitores das unidades de ensino nas localidades dos 
estudantes;  
V. atividades complementares por meio audiovisual, áudio, material em slide, material 
impresso, atividades com livros didáticos; 
VI. webinários ao vivo e acesso à plataforma de Ensino adotada pela Rede Municipal 
de Ensino de Malhada de Pedras; 
VII. jogos; 
VIII. webquests; 
IX. quizzes; 
X. áudios em podcasts; 
XI. tutoriais e aplicativos educativos diversos; 
XII. material especializado de alfabetização. 
Art. 21. Serão realizados obrigatoriamente eventos culturais, esportivos, jogos de cartas, 
dominó, cultos, palestras, visitas, vivências e demais atividades semelhantes como parte 
do currículo, avaliação e processo de aprendizagem. 
Art. 22. Em consonância como Título IV da Lei nº. 9.394/1996 [LDBEN], que estabelece a 
forma de organização da educação nacional, a certificação decorrente dos exames da 
EJA deve ser competência dos sistemas de ensino. 
 
Art. 23. As unidades escolares deverão incluir a EJA nos seus respectivos PPP até 
30/04/2022. 
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Art. 24. A EJA deve garantir uma educação e aprendizagem para a vida, cidadania e 
emancipação, poderá ser ofertada das seguintes formas: 
I - atendimento aos estudantes com deficiência, transtornos funcionais específicos e 
transtorno do espectro autista na modalidade da EJA, de acordo com suas singularidades, 
a partir da acessibilidade curricular promovida com utilização de metodologias e técnicas 
específicas, oferta de tecnologias assistivas conforme as necessidades dos estudantes, 
apoiados por profissionais qualificados; 
II - atendimento aos estudantes com dificuldades de locomoção, residentes em locais 
remotos e de difícil acesso, em periferias de alto risco social e em situação de privação 
de liberdade nos estabelecimentos penais, oportunizando acesso escolar às populações 
do campo, indígena, quilombola, ribeirinhos, itinerantes, refugiados, migrantes, e outros 
povos tradicionais, implementando turmas ou atendimento personalizado em condições 
de garantir aos alunos acesso curricular, permanência na escola, participação nas 
atividades e resultados positivos no processo de ensino e aprendizagem. 
§1º. É obrigação do Município oportunizar acesso, permanência e cuidado com 
aprendizagens não formais e informais. 
§2º. A forma de ensino deverá considerar os espaços de fala dos alunos e seus respectivos 
ambientes residenciais. 
§3º. O estudante determinará os percursos formativos adequados às condições de 
aprendizagem, às competências básicas já adquiridas, às possibilidades de integração 
com proposta profissional e às condições estruturais de vida, locomoção, materiais e 
acesso ao currículo. 
§4º. A EJA deve promover atendimento dos estudantes com deficiência, transtornos 
funcionais específicos e transtorno do espectro autista, exige atendimento educacional 
especializado, complementar e preferencialmente no mesmo turno da oferta, com 
possibilidade de ampliação. 
§5º. A composição das turmas da EJA deve ser precedida de procedimento pedagógico 
de nivelamento com leitura, interpretação, entendimento e compreensão de texto, bem 
como composição de texto e compreensão da matemática. 
§6º. Aos estudantes que apresentem deficiências ou transtornos funcionais específicos e 
transtorno do espectro autista que impeçam seu desenvolvimento acadêmico, a legislação 
permite ser outorgada a terminalidade específica, documento descritivo
 das competências adquiridas, exigindo encaminhamento do estudante à outras 
experiências de vida e trabalho que não considerem a continuidade de estudos 
acadêmicos formais. Art. 24. A Educação de Jovens, Adultos e Idosos será executada 
com equipe mínima formada por coordenador, monitores, tutores, estagiários, 
alfabetizadores e professores. 
Parágrafo único – Como o programa é temporário, até 2024, não há vagas reais e, sim, 
demandas provocadas pela adesão dos alunos beneficiados, com recrutamento por meio 
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de seleção simplificada para os alfabetizadores/monitores que deverão preencher os 
seguintes requisitos: 
a) Formação completa em Pedagogia ou Licenciatura; 
b) Estudantes de cursos de Pedagogia ou Licenciatura; 
Parágrafo único – A seleção simplificada será realizada na forma definida pela Secretaria de 
Educação. 
Art. 25. Os colaboradores da EJA receberão da seguinte forma: 
I. Coordenadores na forma da Lei de Estrutura da Secretaria Municipal de Educação; 
II. Monitores, tutores, estagiários e alfabetizadores serão voluntários com recebimento 
de uma bolsa no valor de um salário mínimo. 

 
DA AVALIAÇÃO 

 
Art. 26. A avaliação será processual, na qual obrigatoriamente haverá: 
I. a avaliação da aprendizagem dos estudantes será realizada de forma contínua, 
processual e adequada às habilidades e limites dos estudantes; 
II. serão realizados processos de autoavaliação e avaliação em grupos, sempre 
presenciais; 
III. será realizada uma avaliação geral para todos os alunos elaborada pela Secretaria de 
Educação para avaliação da aprendizagem ao final de cada módulo; 

 
 

DO PROCEDIMENTO DE NIVELAMENTO 
 
Art. 27. O nivelamento será realizado em procedimento de avaliação e diagnóstico dos 
alunos. 
Art. 28. O processo de nivelamento deverá ser realizado na primeira quinzena de março 
de 2022, com o objetivo de verificar o nível de conhecimento adquirido pelos alunos EJA, 
mensurando a condição individual e coletiva para enturmação dos alunos e definição em 
Projeto das intervenções necessárias, formação de professores e adequação das 
respectivas realidades para um processo formativo agradável e adequado. 
Art. 29. As Atividades de Nivelamento têm por objetivo identificar no aluno conteúdos que 
estejam dificultando o processo de desenvolvimento pedagógico, permitindo o 
prosseguimento dos estudos de maneira eficaz e adequada, para gerar acesso e 
compreensão sem traumas aos alunos. 
Art. 30. As intervenções pedagógicas devem ser programadas até 30/04/2022 de forma 
coerente e eficaz no sentido de combater qualquer dificuldade e defasagem de 
habilidades básicas de leitura e de escrita 
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Art. 31. A Secretaria Municipal de Educação repetirá as avaliações diagnósticas na 
primeira semana de junho para definição de "Aulas de Reforço" e "Recuperação 
Paralela", evitando repetência e evasão. 
Art. 32. A Secretaria Municipal de Educação deverá desenvolver processos de 
ressocialização pela escola com recuperação das habilidades em defasagem e reforça-las 
para erradicar o analfabetismo e garantir cidadania a todos os estudantes da EJA. 
Art. 33. O Processo de Nivelamento faz parte das atividades e obrigações da Secretaria 
Municipal de Educação. 
Art. 34. Até o final de 2022 todos os alunos deverão estar devidamente nivelados e 
enturmados para exterminar a defasagem de habilidades básicas das competências leitora 
e escritora, bem como das operações matemáticas de acordo com o currículo do 
Município. 
Art. 35. O Processo de Nivelamento deve ser realizado com muita cautela e acolhimento 
dos alunos, para não transparecer a intenção de identificação da defasagem, evitando 
sofrimento para os que irão ensinar, bem como para quem não consegue aprender. 
Art. 36. O Processo de Avaliação do desempenho adequado dos alunos deve ser feito de 
forma humanizada e participativa com um processo avaliativo qualitativo, convertido em 
quantitativo nos relatórios/pareceres individuais de avaliação. 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 37. A Secretaria de Educação, através das unidades escolares, deverá promover 
controle mensal de frequência, evasão e abandono para realizar busca ativa e recuperar 
eventuais alunos nesta condição. 
Art. 38. A Secretaria de Educação poderá realizar por meio de processo administrativo 
simplificado o abono de ausências justificadas a partir de atuação do setor de busca ativa, 
visando a inclusão social plena do jovem, adulto e idoso, a partir do direito à educação, 
de sua dinâmica de vida e da realidade da sociedade moderna. 
Art. 39. A Educação de Jovens, Adultos e Idosos terá funcionamento definido por portaria 
da Secretaria Municipal de Educação, no que não for previsto neste decreto ou de forma 
complementar. 
Art. 40. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, mantendo-se as 
compatíveis e revogando todas as disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito, Malhada de Pedras, 07 de fevereiro de 2022. 

 
Notifique-se, 
Registre-se, 
Publique-se, 
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Editais
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
Praca da Bandeira, 176 - Centro

CNPJ: 13.696.257/0001-71 - CEP:   .   -    - SAPEACU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por
Anulação de Dotação no valor total de R$ 1.283.914,00

(Um milhão e duzentos e oitenta e três mil e novecentos e
quatorze reais ), para fins que se especifica e da outras

providências.

DECRETO nº 3 DE 01 DE MARÇO DE 2022

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SAPEAÇU , no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de 
acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 000/0000 de 30 de setembro de 2021, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação  orçamentária totalizando R$ 1.283.914,00 (Um 
milhão e duzentos e oitenta e três mil e novecentos e quatorze reais ) a saber:

Dotações Suplementares

203 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES

4.4.90.51.00 / 19 - Obras e Instalacoes 32.683,00

Total por Ação: 32.683,00

2.013 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL

3.1.90.34.00 / 18 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao 545.747,00

Total por Ação: 545.747,00

2.014 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% - INFANTIL

3.3.90.30.00 / 19 - Material de Consumo 46.893,00

4.4.90.52.00 / 19 - Equipamentos e Material Permanente 10.168,00

Total por Ação: 57.061,00

2.015 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% - INFANTIL

3.1.90.34.00 / 18 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao 93.876,00

Total por Ação: 93.876,00

2.016 -  DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO

3.3.90.36.00 / 04 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.990,00

Total por Ação: 2.990,00

2.017 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo 50.409,00

Total por Ação: 50.409,00

2.021 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.30.00 / 22 - Material de Consumo 84.964,00

Total por Ação: 84.964,00

Total por Unidade Orçamentária: 867.730,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
Praca da Bandeira, 176 - Centro

CNPJ: 13.696.257/0001-71 - CEP:   .   -    - SAPEACU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.039 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE

3.1.90.13.00 / 02 - Obrigacoes Patronais 3.000,00

4.4.90.52.00 / 02 - Equipamentos e Material Permanente 2.625,00

Total por Ação: 5.625,00

2.040 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA

3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo 144.286,00

3.3.90.39.00 / 14 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.603,00

Total por Ação: 146.889,00

Total por Unidade Orçamentária: 152.514,00

205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.023 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo 7.000,00

Total por Ação: 7.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 7.000,00

206 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO

2.028 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

4.4.90.51.00 / 00 - Obras e Instalacoes 256.670,00

Total por Ação: 256.670,00

Total por Unidade Orçamentária: 256.670,00

Total Suplementado: 1.283.914,00

Art 2º. - A propósito cabe -me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou 
totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

203 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.009 -  DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO

3.3.90.35.00 / 01 - Servicos de Consultoria 16.952,00

Total por Ação: 16.952,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
Praca da Bandeira, 176 - Centro

CNPJ: 13.696.257/0001-71 - CEP:   .   -    - SAPEACU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 
2.013 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL

3.1.90.34.00 / 18 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao 643.291,00

Total por Ação: 643.291,00

Total por Unidade Orçamentária: 660.243,00

204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.041 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.1.90.11.00 / 14 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
3.3.90.34.00 / 14 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao 400.000,00

Total por Ação: 550.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 550.000,00

208 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

2.035 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo 73.671,00

Total por Ação: 73.671,00

Total por Unidade Orçamentária: 73.671,00

Total Anulado: 1.283.914,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
Praca da Bandeira, 176 - Centro

CNPJ: 13.696.257/0001-71 - CEP:   .   -    - SAPEACU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao 
cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 1 de março de 2022.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Estado da Bahia, em 01 de março de 2022.

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro

CPF       : 000.737.305-80

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal

CPF       : 252.240.265-04
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