
1 

QUINTA-FEIRA 
09 DE ABRIL DE 2020 
ANO IV – Nº 470 
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem  

Diário Oficial 
Prefeitura Municipal de Caém 
 

 

   

 
 

RESUMO DO DIÁRIO 
PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

   

ATOS OFICIAIS 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 
SME COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 20FB-8E7A-5771-8E15.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 E

dv
al

do
 S

ou
za

 P
er

ei
ra

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 2
0F

B-
8E

7A
-5

77
1-

8E
15

.



                                                        

 

 

 

O MUNICÍPIO DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA
inscrito no CNPJ sob nº.13.913.348/0001
vem desenvolvendo ações de enfrentamento ao covid
com medidas de manter o isolamento social, mas, contudo, reconhecendo as consequências  
sentidas por toda a população na área econômica, afetando principalmente ao tr
informal 

Sensível a essas necessidades emergentes, o prefeito tem discutido com seu secretariado, 
acreditando 
claros que venham de fato, fav

Durante  as primeiras semanas de recolhimento social , discutimos a necessidade de distribuição 
dos itens da merenda escolar em forma de cestas básicas para as famílias (mais necessitadas) 
dos alunos, entretanto
Desenvolvimento da Educação Básica 
PNAE,  o que só aconteceu  com a LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020, que autoriza, em 
caráter excep
emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com 
recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) aos pais ou responsáveis dos 
estuda
sendo encaminhas para o Auxílio Emergencial.

A Secretaria 
informar 
benefício financeiro destinado a trabalhadores informais, Microempreendedores Individuais 
(MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no 
período de enfrentamento à crise c
famílias cadastradas poderão receber entre R$600,00 (seiscentos 
e duzentos

As famílias que estavam no C
regras do Programa
receberá
pagamento do Programa Bolsa Família, no período de 3 meses podendo ser prorrogado de 
acordo com Decreto Federal.

O município de Caém hoje tem 
automaticamente
de até ½ salário mínimo 
beneficiadas por estarem dentro dos critérios estabelecidos

                                                        

O MUNICÍPIO DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA
inscrito no CNPJ sob nº.13.913.348/0001
vem desenvolvendo ações de enfrentamento ao covid
com medidas de manter o isolamento social, mas, contudo, reconhecendo as consequências  
sentidas por toda a população na área econômica, afetando principalmente ao tr
informal e as famílias de baixa renda.

Sensível a essas necessidades emergentes, o prefeito tem discutido com seu secretariado, 
acreditando em ações conjuntas, planejadas para esse momento de pandemia, com 
claros que venham de fato, fav

Durante  as primeiras semanas de recolhimento social , discutimos a necessidade de distribuição 
dos itens da merenda escolar em forma de cestas básicas para as famílias (mais necessitadas) 
dos alunos, entretanto
Desenvolvimento da Educação Básica 
PNAE,  o que só aconteceu  com a LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020, que autoriza, em 
caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de 
emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com 
recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) aos pais ou responsáveis dos 
estudantes das escolas públicas de educação básica. Momento em que, as famílias já estão 
sendo encaminhas para o Auxílio Emergencial.

A Secretaria de Educação e a Secretaria 
informar e encaminhar 
benefício financeiro destinado a trabalhadores informais, Microempreendedores Individuais 
(MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no 
período de enfrentamento à crise c
famílias cadastradas poderão receber entre R$600,00 (seiscentos 
e duzentos reais), a depender 

As famílias que estavam no C
regras do Programa
receberá o Auxílio Emergencial
pagamento do Programa Bolsa Família, no período de 3 meses podendo ser prorrogado de 
acordo com Decreto Federal.

O município de Caém hoje tem 
tomaticamente, e
até ½ salário mínimo 

beneficiadas por estarem dentro dos critérios estabelecidos
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O MUNICÍPIO DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA
inscrito no CNPJ sob nº.13.913.348/0001
vem desenvolvendo ações de enfrentamento ao covid
com medidas de manter o isolamento social, mas, contudo, reconhecendo as consequências  
sentidas por toda a população na área econômica, afetando principalmente ao tr

e as famílias de baixa renda.

Sensível a essas necessidades emergentes, o prefeito tem discutido com seu secretariado, 
ações conjuntas, planejadas para esse momento de pandemia, com 

claros que venham de fato, fav

Durante  as primeiras semanas de recolhimento social , discutimos a necessidade de distribuição 
dos itens da merenda escolar em forma de cestas básicas para as famílias (mais necessitadas) 
dos alunos, entretanto, aguardávamos 
Desenvolvimento da Educação Básica 
PNAE,  o que só aconteceu  com a LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020, que autoriza, em 

cional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de 
emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com 
recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) aos pais ou responsáveis dos 

ntes das escolas públicas de educação básica. Momento em que, as famílias já estão 
sendo encaminhas para o Auxílio Emergencial.

de Educação e a Secretaria 
e encaminhar às famílias caenens

benefício financeiro destinado a trabalhadores informais, Microempreendedores Individuais 
(MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no 
período de enfrentamento à crise c
famílias cadastradas poderão receber entre R$600,00 (seiscentos 

), a depender 

As famílias que estavam no C
regras do Programa, receberão 

o Auxílio Emergencial
pagamento do Programa Bolsa Família, no período de 3 meses podendo ser prorrogado de 
acordo com Decreto Federal. 

O município de Caém hoje tem 
, e mais 942 famílias cadastradas no CADÚNICO

até ½ salário mínimo também 
beneficiadas por estarem dentro dos critérios estabelecidos

                                                        

PRAÇA DESEMBARGADOR SOUZA DIAS, 18, CENTRO CAÉM
CEP: 44730

• 74 3636
• gabinete@caem.ba.gov.br

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O MUNICÍPIO DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA
inscrito no CNPJ sob nº.13.913.348/0001
vem desenvolvendo ações de enfrentamento ao covid
com medidas de manter o isolamento social, mas, contudo, reconhecendo as consequências  
sentidas por toda a população na área econômica, afetando principalmente ao tr

e as famílias de baixa renda. 

Sensível a essas necessidades emergentes, o prefeito tem discutido com seu secretariado, 
ações conjuntas, planejadas para esse momento de pandemia, com 

claros que venham de fato, favorecer aos menos favorecidos economicamente.

Durante  as primeiras semanas de recolhimento social , discutimos a necessidade de distribuição 
dos itens da merenda escolar em forma de cestas básicas para as famílias (mais necessitadas) 

aguardávamos orientações dos órgãos competentes: Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação Básica - 
PNAE,  o que só aconteceu  com a LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020, que autoriza, em 

cional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de 
emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com 
recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) aos pais ou responsáveis dos 

ntes das escolas públicas de educação básica. Momento em que, as famílias já estão 
sendo encaminhas para o Auxílio Emergencial.

de Educação e a Secretaria 
às famílias caenens

benefício financeiro destinado a trabalhadores informais, Microempreendedores Individuais 
(MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no 
período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus 
famílias cadastradas poderão receber entre R$600,00 (seiscentos 

), a depender da compasição

As famílias que estavam no Cadastro Único até o dia 20 de março de 2020 e que atenda
receberão o auxílio sem precisar se cadastrar. Quem recebe Bolsa Família 

o Auxílio Emergencial automaticamente de acordo com o final do NIS e cronograma de 
pagamento do Programa Bolsa Família, no período de 3 meses podendo ser prorrogado de 

 

O município de Caém hoje tem 2.210
942 famílias cadastradas no CADÚNICO
também aptas 

beneficiadas por estarem dentro dos critérios estabelecidos

 
 
    
 

PRAÇA DESEMBARGADOR SOUZA DIAS, 18, CENTRO CAÉM
CEP: 44730-000 – CNPJ: 13.913.348/0001

74 3636-2012 – www.caem.ba.gov.br
gabinete@caem.ba.gov.br

NOTA DE ESCLARECIMENTO

 

O MUNICÍPIO DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob nº.13.913.348/0001-11, por meio da Secretaria Municipal de Educação, 
vem desenvolvendo ações de enfrentamento ao covid
com medidas de manter o isolamento social, mas, contudo, reconhecendo as consequências  
sentidas por toda a população na área econômica, afetando principalmente ao tr

Sensível a essas necessidades emergentes, o prefeito tem discutido com seu secretariado, 
ações conjuntas, planejadas para esse momento de pandemia, com 

orecer aos menos favorecidos economicamente.

Durante  as primeiras semanas de recolhimento social , discutimos a necessidade de distribuição 
dos itens da merenda escolar em forma de cestas básicas para as famílias (mais necessitadas) 

orientações dos órgãos competentes: Fundo Nacional de 
 FNDE, Programa Nacional de Alimentação Escolar 

PNAE,  o que só aconteceu  com a LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020, que autoriza, em 
cional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de 

emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com 
recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) aos pais ou responsáveis dos 

ntes das escolas públicas de educação básica. Momento em que, as famílias já estão 
sendo encaminhas para o Auxílio Emergencial. 

de Educação e a Secretaria de Assistência Social tem atuado no sentido de 
às famílias caenenses para 

benefício financeiro destinado a trabalhadores informais, Microempreendedores Individuais 
(MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no 

ausada pela pandemia do Coronavírus 
famílias cadastradas poderão receber entre R$600,00 (seiscentos 

da compasição familiar por um período de três meses.

adastro Único até o dia 20 de março de 2020 e que atenda
sem precisar se cadastrar. Quem recebe Bolsa Família 

automaticamente de acordo com o final do NIS e cronograma de 
pagamento do Programa Bolsa Família, no período de 3 meses podendo ser prorrogado de 

2.210 famílias beneficiárias do PBF
942 famílias cadastradas no CADÚNICO

aptas para receber o Auxílio 
beneficiadas por estarem dentro dos critérios estabelecidos

 

PRAÇA DESEMBARGADOR SOUZA DIAS, 18, CENTRO CAÉM-BAHIA
CNPJ: 13.913.348/0001-11 

www.caem.ba.gov.br  - 
gabinete@caem.ba.gov.br 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

, pessoa jurídica de direito público interno, 
por meio da Secretaria Municipal de Educação, 

vem desenvolvendo ações de enfrentamento ao covid-19, com foco principal de salvar vidas, 
com medidas de manter o isolamento social, mas, contudo, reconhecendo as consequências  
sentidas por toda a população na área econômica, afetando principalmente ao tr

Sensível a essas necessidades emergentes, o prefeito tem discutido com seu secretariado, 
ações conjuntas, planejadas para esse momento de pandemia, com 

orecer aos menos favorecidos economicamente.

Durante  as primeiras semanas de recolhimento social , discutimos a necessidade de distribuição 
dos itens da merenda escolar em forma de cestas básicas para as famílias (mais necessitadas) 

orientações dos órgãos competentes: Fundo Nacional de 
FNDE, Programa Nacional de Alimentação Escolar 

PNAE,  o que só aconteceu  com a LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020, que autoriza, em 
cional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de 

emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com 
recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) aos pais ou responsáveis dos 

ntes das escolas públicas de educação básica. Momento em que, as famílias já estão 

de Assistência Social tem atuado no sentido de 
para o Auxílio Emergencia

benefício financeiro destinado a trabalhadores informais, Microempreendedores Individuais 
(MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no 

ausada pela pandemia do Coronavírus 
famílias cadastradas poderão receber entre R$600,00 (seiscentos 

familiar por um período de três meses.

adastro Único até o dia 20 de março de 2020 e que atenda
sem precisar se cadastrar. Quem recebe Bolsa Família 

automaticamente de acordo com o final do NIS e cronograma de 
pagamento do Programa Bolsa Família, no período de 3 meses podendo ser prorrogado de 

famílias beneficiárias do PBF
942 famílias cadastradas no CADÚNICO

para receber o Auxílio 
beneficiadas por estarem dentro dos critérios estabelecidos. 

 

BAHIA 

, pessoa jurídica de direito público interno, 
por meio da Secretaria Municipal de Educação, 

19, com foco principal de salvar vidas, 
com medidas de manter o isolamento social, mas, contudo, reconhecendo as consequências  
sentidas por toda a população na área econômica, afetando principalmente ao tr

Sensível a essas necessidades emergentes, o prefeito tem discutido com seu secretariado, 
ações conjuntas, planejadas para esse momento de pandemia, com 

orecer aos menos favorecidos economicamente.

Durante  as primeiras semanas de recolhimento social , discutimos a necessidade de distribuição 
dos itens da merenda escolar em forma de cestas básicas para as famílias (mais necessitadas) 

orientações dos órgãos competentes: Fundo Nacional de 
FNDE, Programa Nacional de Alimentação Escolar 

PNAE,  o que só aconteceu  com a LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020, que autoriza, em 
cional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de 

emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com 
recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) aos pais ou responsáveis dos 

ntes das escolas públicas de educação básica. Momento em que, as famílias já estão 

de Assistência Social tem atuado no sentido de 
Emergencial Covid 19. 

benefício financeiro destinado a trabalhadores informais, Microempreendedores Individuais 
(MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no 

ausada pela pandemia do Coronavírus 
famílias cadastradas poderão receber entre R$600,00 (seiscentos reais) até R$ 1.200,00(um mil 

familiar por um período de três meses.

adastro Único até o dia 20 de março de 2020 e que atenda
sem precisar se cadastrar. Quem recebe Bolsa Família 

automaticamente de acordo com o final do NIS e cronograma de 
pagamento do Programa Bolsa Família, no período de 3 meses podendo ser prorrogado de 

famílias beneficiárias do PBF
942 famílias cadastradas no CADÚNICO não beneficiárias, com renda 

para receber o Auxílio Emergencial

, pessoa jurídica de direito público interno, 
por meio da Secretaria Municipal de Educação, 

19, com foco principal de salvar vidas, 
com medidas de manter o isolamento social, mas, contudo, reconhecendo as consequências  
sentidas por toda a população na área econômica, afetando principalmente ao trabalhador 

Sensível a essas necessidades emergentes, o prefeito tem discutido com seu secretariado, 
ações conjuntas, planejadas para esse momento de pandemia, com objetivos 

orecer aos menos favorecidos economicamente. 

Durante  as primeiras semanas de recolhimento social , discutimos a necessidade de distribuição 
dos itens da merenda escolar em forma de cestas básicas para as famílias (mais necessitadas) 

orientações dos órgãos competentes: Fundo Nacional de 
FNDE, Programa Nacional de Alimentação Escolar 

PNAE,  o que só aconteceu  com a LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020, que autoriza, em 
cional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de 

emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com 
recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) aos pais ou responsáveis dos 

ntes das escolas públicas de educação básica. Momento em que, as famílias já estão 

de Assistência Social tem atuado no sentido de 
l Covid 19.  

benefício financeiro destinado a trabalhadores informais, Microempreendedores Individuais 
(MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no 

ausada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19.
) até R$ 1.200,00(um mil 

familiar por um período de três meses. 

adastro Único até o dia 20 de março de 2020 e que atenda
sem precisar se cadastrar. Quem recebe Bolsa Família 

automaticamente de acordo com o final do NIS e cronograma de 
pagamento do Programa Bolsa Família, no período de 3 meses podendo ser prorrogado de 

famílias beneficiárias do PBF que receberão 
não beneficiárias, com renda 

mergencial as quais serão 

, pessoa jurídica de direito público interno, 
por meio da Secretaria Municipal de Educação, 

19, com foco principal de salvar vidas, 
com medidas de manter o isolamento social, mas, contudo, reconhecendo as consequências  

abalhador 

Sensível a essas necessidades emergentes, o prefeito tem discutido com seu secretariado, 
objetivos 

Durante  as primeiras semanas de recolhimento social , discutimos a necessidade de distribuição 
dos itens da merenda escolar em forma de cestas básicas para as famílias (mais necessitadas) 

orientações dos órgãos competentes: Fundo Nacional de 
FNDE, Programa Nacional de Alimentação Escolar - 

PNAE,  o que só aconteceu  com a LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020, que autoriza, em 
cional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de 

emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com 
recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) aos pais ou responsáveis dos 

ntes das escolas públicas de educação básica. Momento em que, as famílias já estão 

de Assistência Social tem atuado no sentido de 
 É um 

benefício financeiro destinado a trabalhadores informais, Microempreendedores Individuais 
(MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no 

COVID 19. As 
) até R$ 1.200,00(um mil 

adastro Único até o dia 20 de março de 2020 e que atendam às 
sem precisar se cadastrar. Quem recebe Bolsa Família 

automaticamente de acordo com o final do NIS e cronograma de 
pagamento do Programa Bolsa Família, no período de 3 meses podendo ser prorrogado de 

que receberão 
não beneficiárias, com renda 

as quais serão 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 20FB-8E7A-5771-8E15.
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Neste 
executivo, mediante os encaminhamentos acima mencionados, que garantem as condições 
básicas de manutenção dessas 
importância, vem
atendendo ao que diz a legislação educacional, no mínimo de 800

Em Medida Provisória n° 934  assinada pelo Presidente da República a 
excepcionalmente quebra a obrigatoriedade do cumprimento de no mínimo 200 dias letivos, 
previstos pela Lei de diretrizes e Bases da Educação 
trabalho escolar por no mínimo 800 horas.

A reposição do calendári
necessário ampliar o atendimento de transporte escolar, bem como da alimentação, oferecendo 
não apenas a merenda escolar convencional, mas também o almoço, para que o aluno possa 
permane
horas. 

Considerando que as famílias 
Emergencial
Social 
novembro
Municipal de Educação não seriam suficientes para suprir 
essas famílias, bem como, considerando ainda as demandas 
escolar, faz
ao aluno em tempo integral,
a aprendizagem e retomada do curso normal das atividades educacionai

 

                                                        

e contexto, a
executivo, mediante os encaminhamentos acima mencionados, que garantem as condições 
básicas de manutenção dessas 
importância, vem
atendendo ao que diz a legislação educacional, no mínimo de 800

Em Medida Provisória n° 934  assinada pelo Presidente da República a 
excepcionalmente quebra a obrigatoriedade do cumprimento de no mínimo 200 dias letivos, 
previstos pela Lei de diretrizes e Bases da Educação 
trabalho escolar por no mínimo 800 horas.

A reposição do calendári
necessário ampliar o atendimento de transporte escolar, bem como da alimentação, oferecendo 
não apenas a merenda escolar convencional, mas também o almoço, para que o aluno possa 
permanecer na escola os dois turnos, até que esteja garantido a carga horária mínima de 800 
horas.  

Considerando que as famílias 
Emergencial e BE 
Social em caráter permanente de acordo com a Lei Municipal do SUAS nº 
novembro de 2017
Municipal de Educação não seriam suficientes para suprir 
essas famílias, bem como, considerando ainda as demandas 
escolar, faz-se necessário, reprogramar esses recursos da merenda escolar para o atendimento 
ao aluno em tempo integral,
a aprendizagem e retomada do curso normal das atividades educacionai

                                                        

PRAÇA DESEMBARGADOR SOUZA DIAS, 18, CENTRO CAÉM

contexto, a Secretaria Municipal de 
executivo, mediante os encaminhamentos acima mencionados, que garantem as condições 
básicas de manutenção dessas 
importância, vem discutindo 
atendendo ao que diz a legislação educacional, no mínimo de 800

Em Medida Provisória n° 934  assinada pelo Presidente da República a 
excepcionalmente quebra a obrigatoriedade do cumprimento de no mínimo 200 dias letivos, 
previstos pela Lei de diretrizes e Bases da Educação 
trabalho escolar por no mínimo 800 horas.

A reposição do calendário escolar se
necessário ampliar o atendimento de transporte escolar, bem como da alimentação, oferecendo 
não apenas a merenda escolar convencional, mas também o almoço, para que o aluno possa 

cer na escola os dois turnos, até que esteja garantido a carga horária mínima de 800 

Considerando que as famílias 
e BE – Beneficio Eventual (Cesta Básica), através da Secre

em caráter permanente de acordo com a Lei Municipal do SUAS nº 
de 2017; e  os alimentos 

Municipal de Educação não seriam suficientes para suprir 
essas famílias, bem como, considerando ainda as demandas 

se necessário, reprogramar esses recursos da merenda escolar para o atendimento 
ao aluno em tempo integral, oferecendo
a aprendizagem e retomada do curso normal das atividades educacionai
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cretaria Municipal de 
executivo, mediante os encaminhamentos acima mencionados, que garantem as condições 
básicas de manutenção dessas famílias, para

 possibilidades
atendendo ao que diz a legislação educacional, no mínimo de 800

Em Medida Provisória n° 934  assinada pelo Presidente da República a 
excepcionalmente quebra a obrigatoriedade do cumprimento de no mínimo 200 dias letivos, 
previstos pela Lei de diretrizes e Bases da Educação 
trabalho escolar por no mínimo 800 horas.

escolar se encaminha para atividades em tempo integral,  fazendo
necessário ampliar o atendimento de transporte escolar, bem como da alimentação, oferecendo 
não apenas a merenda escolar convencional, mas também o almoço, para que o aluno possa 

cer na escola os dois turnos, até que esteja garantido a carga horária mínima de 800 

Considerando que as famílias em vulnerabilidade social
neficio Eventual (Cesta Básica), através da Secre

em caráter permanente de acordo com a Lei Municipal do SUAS nº 
os alimentos adquiridos com Recurso do PNAE, 

Municipal de Educação não seriam suficientes para suprir 
essas famílias, bem como, considerando ainda as demandas 

se necessário, reprogramar esses recursos da merenda escolar para o atendimento 
oferecendo-lhe almoço, 

a aprendizagem e retomada do curso normal das atividades educacionai

CAÉM, EM 09 DE ABRIL DE 2020

GILBERTO FERR

LUCINEIA DA SILVA CARVALHO
Secretaria Municipal de Educação
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cretaria Municipal de Educação, com
executivo, mediante os encaminhamentos acima mencionados, que garantem as condições 

famílias, para garantir ações futuras, mas também de suma 
possibilidades para garantir

atendendo ao que diz a legislação educacional, no mínimo de 800

Em Medida Provisória n° 934  assinada pelo Presidente da República a 
excepcionalmente quebra a obrigatoriedade do cumprimento de no mínimo 200 dias letivos, 
previstos pela Lei de diretrizes e Bases da Educação 
trabalho escolar por no mínimo 800 horas. 

encaminha para atividades em tempo integral,  fazendo
necessário ampliar o atendimento de transporte escolar, bem como da alimentação, oferecendo 
não apenas a merenda escolar convencional, mas também o almoço, para que o aluno possa 

cer na escola os dois turnos, até que esteja garantido a carga horária mínima de 800 

em vulnerabilidade social
neficio Eventual (Cesta Básica), através da Secre

em caráter permanente de acordo com a Lei Municipal do SUAS nº 
adquiridos com Recurso do PNAE, 

Municipal de Educação não seriam suficientes para suprir 
essas famílias, bem como, considerando ainda as demandas 

se necessário, reprogramar esses recursos da merenda escolar para o atendimento 
lhe almoço,  garantindo

a aprendizagem e retomada do curso normal das atividades educacionai
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Educação, com os demais secretários e o poder 
executivo, mediante os encaminhamentos acima mencionados, que garantem as condições 

garantir ações futuras, mas também de suma 
para garantir o retorno das atividades escolares, 

atendendo ao que diz a legislação educacional, no mínimo de 800 

Em Medida Provisória n° 934  assinada pelo Presidente da República a 
excepcionalmente quebra a obrigatoriedade do cumprimento de no mínimo 200 dias letivos, 
previstos pela Lei de diretrizes e Bases da Educação – LDB, desde que se mantenha o efetivo 

encaminha para atividades em tempo integral,  fazendo
necessário ampliar o atendimento de transporte escolar, bem como da alimentação, oferecendo 
não apenas a merenda escolar convencional, mas também o almoço, para que o aluno possa 

cer na escola os dois turnos, até que esteja garantido a carga horária mínima de 800 

em vulnerabilidade social já estão
neficio Eventual (Cesta Básica), através da Secre

em caráter permanente de acordo com a Lei Municipal do SUAS nº 
adquiridos com Recurso do PNAE, 

Municipal de Educação não seriam suficientes para suprir a demanda de cestas básicas para 
essas famílias, bem como, considerando ainda as demandas quando da reposição do calendário 

se necessário, reprogramar esses recursos da merenda escolar para o atendimento 
garantindo-lhes as condições básicas para 

a aprendizagem e retomada do curso normal das atividades educacionai

CAÉM, EM 09 DE ABRIL DE 2020 

EIRA MATOS 

LUCINEIA DA SILVA CARVALHO 
Secretaria Municipal de Educação 

 

BAHIA 

os demais secretários e o poder 
executivo, mediante os encaminhamentos acima mencionados, que garantem as condições 

garantir ações futuras, mas também de suma 
o retorno das atividades escolares, 

 horas aula por ano letivo.

Em Medida Provisória n° 934  assinada pelo Presidente da República a 1 de 
excepcionalmente quebra a obrigatoriedade do cumprimento de no mínimo 200 dias letivos, 

LDB, desde que se mantenha o efetivo 

encaminha para atividades em tempo integral,  fazendo
necessário ampliar o atendimento de transporte escolar, bem como da alimentação, oferecendo 
não apenas a merenda escolar convencional, mas também o almoço, para que o aluno possa 

cer na escola os dois turnos, até que esteja garantido a carga horária mínima de 800 

estão sendo atendidas pelo A
neficio Eventual (Cesta Básica), através da Secretaria de Assistência 

em caráter permanente de acordo com a Lei Municipal do SUAS nº 538/2017 
adquiridos com Recurso do PNAE, que dispõe a Secretaria 

a demanda de cestas básicas para 
quando da reposição do calendário 

se necessário, reprogramar esses recursos da merenda escolar para o atendimento 
lhes as condições básicas para 

a aprendizagem e retomada do curso normal das atividades educacionais. 

 

 
 

os demais secretários e o poder 
executivo, mediante os encaminhamentos acima mencionados, que garantem as condições 

garantir ações futuras, mas também de suma 
o retorno das atividades escolares, 

horas aula por ano letivo.

1 de abril de 2020, 
excepcionalmente quebra a obrigatoriedade do cumprimento de no mínimo 200 dias letivos, 

LDB, desde que se mantenha o efetivo 

encaminha para atividades em tempo integral,  fazendo
necessário ampliar o atendimento de transporte escolar, bem como da alimentação, oferecendo 
não apenas a merenda escolar convencional, mas também o almoço, para que o aluno possa 

cer na escola os dois turnos, até que esteja garantido a carga horária mínima de 800 

sendo atendidas pelo A
taria de Assistência 
538/2017 de 

que dispõe a Secretaria 
a demanda de cestas básicas para 
quando da reposição do calendário 

se necessário, reprogramar esses recursos da merenda escolar para o atendimento 
lhes as condições básicas para 

os demais secretários e o poder 
executivo, mediante os encaminhamentos acima mencionados, que garantem as condições 

garantir ações futuras, mas também de suma 
o retorno das atividades escolares, 

horas aula por ano letivo. 

de 2020, 
excepcionalmente quebra a obrigatoriedade do cumprimento de no mínimo 200 dias letivos, 

LDB, desde que se mantenha o efetivo 

encaminha para atividades em tempo integral,  fazendo-se 
necessário ampliar o atendimento de transporte escolar, bem como da alimentação, oferecendo 
não apenas a merenda escolar convencional, mas também o almoço, para que o aluno possa 

cer na escola os dois turnos, até que esteja garantido a carga horária mínima de 800 

sendo atendidas pelo Auxílio 
taria de Assistência 

de 13 de 
que dispõe a Secretaria 

a demanda de cestas básicas para 
quando da reposição do calendário 

se necessário, reprogramar esses recursos da merenda escolar para o atendimento 
lhes as condições básicas para 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 20FB-8E7A-5771-8E15.
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