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Decretos

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA
Gabinete do Prefeito
DECRETO nº 02, de 30 de janeiro de 2020.
Dispõe
sobre
o
REFERENCIAL
CURRICULAR NA REDE DE ENSINO
PÚBLICO
DE
PARIPIRANGA
e
dá
providências correlatas
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA, ESTADO DA BAHIA, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, considerando:
– os preceitos constitucionais e as diretrizes e bases da educação nacional;
– a necessidade de propiciar condições para implementação da Base Comum
Curricular, visando à melhoria da educação pública e à valorização de seus
profissionais;
– a recomendação contemplada no Parecer CNE/CP 15/2017, segundo a qual
a implementação da BNCC deve ser planejada dentro do arcabouço
estabelecido pela Lei do Plano Nacional de Educação, que definiu suas metas
relativas à valorização dos docentes e aos recursos necessários para o
oferecimento de uma educação de qualidade para todos.
DECRETA:
Artigo 1º. A implementação do Referencial Curricular Municipal contará com:
I – Comissão Municipal de Implementação;
II – Grupos de Trabalho por nível e modalidade.
Artigo 2º. A Comissão Municipal de Implementação, de natureza consultiva, tem
por finalidade subsidiar a organização curricular das escolas da rede municipal
de ensino, a partir das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de
Educação.
Parágrafo único. Para cumprimento da finalidade que fundamenta sua
instituição, a Comissão Municipal de Implementação deverá promover:
a) debates sobre os procedimentos necessários à implementação do referencial,
envolvendo todos profissionais da educação participantes do processo;
b) discussões sobre as ações planejadas de organização curricular das escolas
de educação básica da rede municipal de ensino;
c) aprovar texto base a ser submetido ao Conselho Municipal de Educação
(CME).
Artigo 3º. A Comissão de Implementação deve ser composta por:
I – Um representante da Coordenação Técnico-Pedagógica indicado pela
Secretaria Municipal da Educação (SEC);
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II – Um representante do magistério público municipal indicado pela APLB
Sindicato;
III – Um representante dos discentes indicado pela União Municipal dos
Estudantes (UME);
IV – Um representante do Planejamento das Políticas Públicas Educacionais
indicado pelo Fórum Municipal de Educação;
V – Um representante do Sistema Municipal de Ensino indicado pelo Conselho
Municipal de Educação;
VI – Um representante da educação do campo indicado pelo Núcelo Municipal
de Educação do Campo (NEC);
VI – Um representante do Poder Legislativo indicado pela Câmara Municipal de
Vereadores.
§ 1º. A coordenação dos trabalhos da Comissão de Implementação deverá ser
realizada pela coordenação técnico-pedagógica da SEC.
§ 2º. A participação na Comissão é considerada serviço público relevante, não
remunerado, e as atividades desempenhadas pelos seus integrantes devem ser
exercidas sem prejuízo das atribuições ao cargo ou função pública que ocupem.
Artigo 4º. A Comissão de Implementação deverá acompanhar a discussão de
estratégias relacionadas à elaboração da proposta curricular da rede municipal
de ensino efetivada pelos Grupos de Trabalho.
Artigo 5º. O Referencial Curricular deve ser elaborado mediante estudos,
leituras críticas e a redação do texto por grupo de trabalho, em conformidade
com os níveis de ensino, os ciclos de aprendizagem e desenvolvimento,
organizando-o em uma Base Comum e uma Parte Diversificada, incluindo as
modalidades e as temáticas integradoras e transversais.
§ 1º. São níveis no âmbito do sistema municipal de ensino:
I – Educação Infantil
II – Ensino Fundamental – Primeiro Segmento
III – Ensino Fundamental – Segundo Segmento
§ 2º. São ciclos de aprendizagem no âmbito do sistema municipal de ensino que
devem contemplar a formação estudantil na perspectiva do desenvolvimento
humano (infância, pré-adolescência e adolescência):
I - Ciclo I – Alfabetização na primeira Infância (0 a 7 anos):
a) Creche – progressão continuada - crianças de 0 a 3 anos
b) Alfabetização I – progressão continuada - crianças 4 anos
c) Alfabetização II – progressão continuada - crianças com 5 anos
d) 1º ano – progressão continuada - crianças com 6 anos
e) 2º ano - progressão continuada - crianças com 7 anos
II - Ciclo II – Letramento na infância (8 e 9 anos):
a) 3º ano - crianças com 8 anos
b) 4º ano - crianças com 9 anos
III - Ciclo III - Letramento na pré-adolescência (10 e 11 anos):
a) 5º ano - pré-adolescentes com 10 anos
b) 6º ano - pré-adolescentes 11 anos
IV - Ciclo IV - Letramento na adolescência (12 a 14 anos):
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a) 7º ano - adolescentes com 12 anos
b) 8º ano - adolescentes com 13 anos
c) 9º ano - adolescentes com 14 anos
§ 3º. A Base Comum do Currículo no âmbito sistema municipal de ensino deve
ser composta pelas seguintes áreas e componentes:
I - Área de Linguagens:
a) Língua Portuguesa
b) Arte
c) Educação Física
d) Língua Inglesa
II - Área de Matemática:
a) Matemática
III - Área de Ciências da Natureza:
a) Ciências
IV - Área de Ciências Humanas:
a) Geografia
b) História
V - Área de Ensino Religioso:
a) Ensino religioso e pluralidade
§ 4º. A Parte Diversificada do Currículo no âmbito do sistema municipal de ensino
deve ser composta assim:
I - Área de Linguagens:
a) Práticas de linguagem
II - Área de Ciências Humanas:
a) Filosofia
§ 5º. São modalidades no âmbito do sistema municipal de ensino:
I – Educação do Campo.
II – Educação de Jovens e adultos.
III – Educação Inclusiva.
§ 6º. São temáticas integradoras e transversais no âmbito do sistema municipal
de ensino:
I – Igualdade de gênero (feminismo, a importância das mulheres na sociedade,
antissexismo linguístico)
II – Diversidade e orientação sexual (heterossexulidade, homossexualidade,
transsexualidade, transgênero, bissexualidade, queer, interssexualidade,
panssexualidade, assexualidade, homofobia e direitos LGBTQI+).
III - Educação Ambiental (os ciclos da natureza, a conservação de rios, riachos
e nascentes locais, agricultura familiar, agroecologia e cultura de alimentos
orgânicos);
IV – Igualdade Étnica e Antirracismo (relações étnico-raciais, história e cultura
afro-brasileira, africana e indígena, pluralidade cultural, povos fundadores: índios
de Paripiranga).
V - Saúde e Educação Socioemocional (saúde coletiva, alimentação saudável,
autocuidado, convívo social, autoconhecimento, resiliência, autocontrole,
consciência social, perturbações mentais da vida moderna – estresse,
ansiedade, depressão, síndrome de bournot, medo, pânico, fobia social,
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perturbação obsessiva-compulsiva (POC) e perturbação de stress póstraumático
(PSPT)).
VI - Educação em Direitos Humanos (Ética, direito dos povos, respeito mútuo,
justiça social, diálogo, solidariedade, exercício da cidadania, antiimperialismo,
intolerância, antifacismo e sociedade igualitária).
VII - Educação para o envelhecimento (respeito às ancestralidades, direitos do
idoso, valorização da terceira idade).
VIII - Trabalho e Consumo (relações de trabalho, luta de classes, direitos dos
trabalhadores, fetichismo da mercadoria e indústria cultural, consumo
sustentável e direitos do consumidor, fome, exclusão do consumo e projeto de
vida).
Artigo 6º. Caberá à Comissão de Implementação:
I – analisar proposta aprovada pelo Conselho Estadual de Educação (CEE-BA),
oriunda da Secretaria Estadual de Educação da Bahia;
II – convidar especialistas para analisar e discutir as diretrizes da BNCC,
contempladas pela resolução do Conselho Nacional de Educação, visando à sua
aplicação na educação básica de Paripiranga;
III – propor ações operacionais para a organização e implementação do currículo
nas escolas municipais de educação básica;
IV – estabelecer plano de trabalho, contemplando, dentre outros aspectos, o
cronograma das suas atividades;
V – estabelecer orientações para a implantação gradativa do currículo na rede
municipal de ensino.
Artigo 7º. A formulação do Referencial Curricular será proposta por Grupos de
Trabalho (GTs).
Artigo 8º. São GTs de estudo e formulação:
I – GT Educação Infantil.
II – GT Ensino Fundamental – Primeiro Segmento.
III – GT Ensino Fundamental – Segundo Segmento.
IV – GT Educação do Campo.
V – GT Educação de Jovens e Adultos.
VI – GT Educação Inclusiva.
VII – GT Temáticas Integradoras e Transversais.
§ 1º. Cabe ao GT Educação Infantil formular a proposta de currículo
considerando os campos de experiência, os direitos de aprendizagem e
desenvolvimento e objetivos/habilidades por grupo etário propostos pela
BNCC, acrescendo à nossa realidade o contexto da aula, da metodologia, da
avaliação e da identidade docente.
§ 2º. Cabe aos GTs Fundamental primeiro e segundo segmentos formular a
proposta de currículo considerando os competências da área do
conhecimento, os componentes curriculares e o ano de ensino, as
competências específicas de cada componente, as unidades temáticas, os
objetos do conhecimento e as habilidades propostos pela BNCC e pelo
Currículo Bahia, acrescendo à nossa realidade o contexto da aula, da
metodologia, da avaliação e da identidade docente.
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§ 3º. Quando ao componente curricular língua portuguesa, o campo identificado
como unidade temática deve ser grafado como práticas de linguagem,
conforme estabelece a BNCC.
§ 4º. Cabe aos GTs das modalidades de educação (campo, jovens e adultos e
incluiva) formular diretrizes específicas, acrescendo à nossa realidade o contexto
da aula, da metodologia, da avaliação e da identidade docente.
§ 5º. Cabe ao GT Temáticas Integradoras e Transversais. formular diretrizes
específicas para a igualdade de gênero, a diversidade e orientação sexual,
a educação ambiental, a igualdade étnica e antirracista, a saúde e a
educação socioemocional, a educação em direitos humanos, a educação
para o envelhecimento e a educação para o trabalho e consumo
sustentável, acrescendo à nossa realidade o contexto da aula, da
metodologia, da avaliação e da identidade docente.
§ 6º. O ensino religioso deve ser formulado em uma perspectiva ecumência da
pluralidade de concepções e o ensino sobre a identidade de nosso povo, local e
regionalmente, deve ser incluído na área de ciências humanas, nos
componentes história e geografia.
Artigo 10. Podem integrar os GTs pesquisadores, docentes, estudantes,
professores, conselheiros municipais, além de profissionais com reconhecido
saber em currículo e ensino básico.
§ 1º. Professores da rede pública municipal em processo de readaptação podem
integrar os GTs, devendo sua atuação ser considerada como atividade
pedagógica e, por isso, mantida a gratificação de regência de classe, conforme
estabelece portaria de readaptação funcional.
§ 2º. A carga horária de Professores regulares da rede pública municipal que
participem dos GTs pode ser computada como hora-atividade (hora-estudo) ou
como hora-aula extra.
Artigo 11. Ato da Secretária Municipal de Educação nomeará os integrantes da
Comissão de Implementação e dos Grupos de Trabalho do Referencial
Curricular.
Artigo 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, Paripiranga/BA, em 30 de janeiro de 2020.

Justino das Virgens Neto
PREFEITO MUNICIPAL
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Extratos de Contratos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 011/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA-BA.
CNPJ: 14.215.826/0001-82
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.651.488/0001-33
CONTRATADA: MONTALTEC SERVIÇOS LTDA
CNPJ DE Nº: 13.163.794/0001/56
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA PROPORCIONAR SAÚDE BUCAL
AOS PACIENTES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA.
VALOR DA DISPENSA: R$ 16.555,00 (dezesseis mil quinhentos e cinquenta e cinco
reais).
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Atualizado pelo Decreto Federal nº 9.412, de 18 de junho de 2018 e seguido pelo Decreto
Municipal nº 12, de 01 de agosto de 2018.
VIGÊNCIA: De 09/01/2020 a 09/07/2020.
Paripiranga, 09 de janeiro de 2020.

Justino das Virgens Neto
Prefeito Municipal

Daniella Kríssila Santa Rosa Rosário
Secretária Municipal de Saúde

Praça Municipal, 315 – Centro - CEP 48.430-000 - Tel.: (75) 3279-2322
CNPJ: 14.215.826/0001-82
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA-BA.
CNPJ: 14.215.826/0001-82
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.651.488/0001-33
CONTRATADA: MONTALTEC SERVIÇOS LTDA
CNPJ DE Nº: 13.163.794/0001/56
OBJETO: Contratação de empresa para fornecer peças de equipamento odontológico para
proporcionar saúde bucal através da rede de atenção básica. Tendo em vista proporcionar o
bom funcionamento e a eficácia dos serviços ofertados pela rede de saúde.
VALOR DA DISPENSA: O valor global deste contrato é de R$ 16.773,50 (dezesseis
mil setecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos).
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Atualizado pelo Decreto Federal nº 9.412, de 18 de junho de 2018 e seguido pelo
Decreto Municipal nº 12, de 01 de agosto de 2018.
VIGÊNCIA: De 10/01/2020 a 10/07/2020.
Paripiranga, 10 de janeiro de 2020.

Justino das Virgens Neto
Prefeito Municipal

Daniella Kríssila Santa Rosa Rosário
Secretária Municipal de Saúde

Praça Municipal, 315 – Centro - CEP 48.430-000 - Tel.: (75) 3279-2322
CNPJ: 14.215.826/0001-82
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