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LEI Nº 741/2022
INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DA
CULTURA

EVANGÉLICA

NO

MUNICÍPIO DE CORIBE.

Art. 1º - Fica instituída no âmbito do Município de Coribe a Semana da Cultura
Evangélica, a ser realizada na semana que integra o dia 15 de maio.

Art. 2º - A comemoração ora instituída passa a integrar o calendário oficial de
datas e eventos do Município de Coribe.

Art. 3º - O Dia Municipal da Cultura Evangélica destina-se ao congraçamento
das igrejas evangélicas, independentemente da ordem denominacional
protestante,

sejam

elas

tradicionais

luteranas,

metodistas,

batistas,

presbiterianas, adventistas; ou pentecostais e neopentecostais.

Art. 4º - Cabe às igrejas adotarem o dia 15 de maio ou, conforme lhes convir, a
semana que integra a data, em seu calendário de comemorações e
festividades, a fim de que promovem as divulgações de seus trabalhos
evangelísticos, assim como manifestações artísticas e culturais.

Parágrafo único. Entende-se por trabalhos evangelísticos e manifestações
artísticas e culturais:
- Apresentação de corais e músicos com arranjos de hinos de louvor e
adoração.
- Apresentação de peças de teatro e demais encenações de temas bíblicos.
- Gincanas desportivas e intelectuais visando à integração de membros da
igreja com a comunidade.
- Feira do livro evangélico.
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- Ação social em benefícios das comunidades
carentes.
- Demais manifestações que não contraponham com os municípios cristãos
evangélicos.
Art. 5º - Será formada uma Comissão Organizadora, cujos integrantes serão os
representantes das diversas instituições evangélicas existentes no município e
a esta Comissão caberá a elaboração da programação da semana.

Art. 6º - Todas as secretarias municipais poderão participar da comissão
organizadora e de todas as atividades voltadas para realização da Semana
Municipal da Cultura Evangélica.

Art. 7º - À prefeitura cabe o apoio institucional na divulgação e preservação da
data.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coribe, em 29 de abril de 2022.

Murillo Ferreira Viana
Prefeito Municipal
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D E C R E T O Nº 110/2022
Institui, no Município de Coribe, as medidas
de enfrentamento ao novo coronavírus,
causador da COVID-19, e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CORIBE, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso V do art. 105 da Constituição Estadual,
considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem reduzir o risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal;
considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de
março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;
considerando que as medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos à saúde pública, evitam a disseminação da doença;
considerando o monitoramento dos indicadores - número de óbitos, taxa de
ocupação de leitos de UTI e número de casos ativos - divulgados diariamente nos
boletins epidemiológicos,
DECRETA
Art. 1º - Ficam autorizados, em todo município de Coribe, os eventos e
atividades com a presença de público, tais como: cerimônias de casamento, eventos
urbanos e rurais em logradouros públicos ou privados, eventos exclusivamente
científicos e profissionais, circos, parques de exposições, solenidades de formatura,
feiras, passeatas, parques de diversões, espaços culturais, espaços congêneres e
afins.
§ 1º - Nos eventos e atividades referidos no caput deste artigo que
contem com controle de acesso, o público deverá atender o quanto disposto nos
arts. 2º e 3º, ambos deste Decreto, e respeitar os protocolos sanitários
estabelecidos.
§ 2º - Nos eventos com venda de ingresso, os artistas, público, equipe
técnica e colaboradores deverão atender o quanto disposto nos arts. 2º e 3º, ambos
deste Decreto, e respeitar os protocolos sanitários estabelecidos.
Art. 2º - Fica facultado o uso de máscaras de proteção, permanecendo
obrigatório
em:
I - hospitais e demais unidades de saúde, tais como: clínicas e
farmácias;
II - locais onde se prestem atendimento ao público, pelos respectivos
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funcionários,
colaboradores;

servidores

e

III - contato com indivíduos com confirmação de COVID-19, mesmo
que assintomáticos, com indivíduos que estejam apresentando sintomas gripais,
tais como: tosse, espirro, dor de garganta ou outros sintomas respiratórios, ou
com indivíduos que tenham tido contado com pessoas sintomáticas ou com
confirmação da doença.
Parágrafo único - O uso de máscara permanece indicado:
I - em transportes públicos, tais como: ônibus, vans e seus respectivos
locais de acesso como estações de embarque;
II - para os indivíduos idosos, imunossuprimidos e gestantes, ainda
que em dia em relação ao esquema vacinal, mantenham o uso de máscaras.
Art. 3º - Para os fins deste Decreto, a vacinação deverá ser
comprovada, mediante apresentação do documento fornecido no momento da
imunização ou do Certificado COVID, obtido através do aplicativo “CONECT SUS”
do Ministério da Saúde, que contenha a confirmação de:
I - duas doses da vacina ou dose única, para o público geral;
II - uma dose da vacina para crianças e adolescentes alcançados pela
Campanha de Imunização contra a COVID-19, observado o prazo de agendamento
para segunda dose;
III - doses de reforço subsequentes da vacina para o público
alcançado por esta etapa da Campanha de Imunização contra a COVID-19.
Art. 4º - Os eventos desportivos coletivos profissionais poderão ocorrer
com a presença de público, desde que, cumulativamente, sejam atendidos os
seguintes requisitos:
I - acesso condicionado à comprovação da vacinação, na forma do
art. 3º deste
Decreto;
II - controle dos fluxos de entrada e saída nas dependências do local
e o contingenciamento de público nas regiões adjacentes de modo a evitar
aglomerações;
III - respeito aos protocolos sanitários estabelecidos.
Art. 5º - Fica autorizada a presença de crianças não alcançadas pela
Campanha de Imunização contra a COVID-19 nos eventos desportivos coletivos
profissionais, nos espaços culturais, parques de exposições e espaços congêneres,
quando acompanhadas por pai, mãe ou responsável legal que atenda ao quanto
disposto no art. 3º deste Decreto.
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Art. 6º - Os atos
religiosos litúrgicos poderão ocorrer, desde que, cumulativamente, sejam atendidos
os seguintes requisitos:
I - controle dos fluxos de entrada e saída nas dependências do local,
de modo a evitar aglomerações;
II - instalações físicas amplas, que permitam ventilação
natural cruzada; III - respeito aos protocolos sanitários
estabelecidos.
Art. 7º - Os bares, restaurantes, lanchonetes e demais
estabelecimentos similares funcionarão com acesso condicionado ao atendimento
do quanto disposto no art. 3º deste Decreto, e respeitados os protocolos sanitários
estabelecidos.
Art. 8º - Ficam autorizadas as atividades letivas, de maneira 100%
(cem por cento) presencial, nas unidades de ensino, conforme disposições editadas
pela Secretaria da Educação, e respeitados os protocolos sanitários estabelecidos.
Art. 9° - Fica autorizado, o funcionamento de academias e
estabelecimentos voltados para a realização de atividades físicas, desde que
atendido o quanto disposto no art. 3º deste Decreto e respeitados os protocolos
sanitários estabelecidos.
Art. 10° - A lotação máxima permitida em cada estabelecimento
comercial, de serviços e financeiro, como mercados e afins, deve respeitar o
distanciamento entre os usuários de acordo com o tamanho do espaço físico, com o
objetivo de evitar aglomerações.
Parágrafo único - A fiscalização do quanto disposto neste artigo
caberá ao Município.
Art. 11° - A visitação social às unidades de saúde, hospital e demais
serviços, na forma do art. 3º deste Decreto e respeitados os protocolos sanitários
estabelecidos.
Art. 12° - O acesso a quaisquer prédios públicos, nos quais se situem
órgãos, entidades e unidades administrativas, fica condicionado à comprovação da
vacinação, na forma do art. 3º deste Decreto.
§ 1º - O disposto no caput deste artigo se aplica às escolas da Rede
Pública Estadual de Ensino.
§ 2º - As empresas integrantes da Administração Indireta deverão
instituir normas internas compatíveis com a orientação definida neste artigo.
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Art. 13° - A utilização
dos
serviços de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, público e
privado, nas modalidades regulares, fretamento, complementar, alternativo e de
vans, fica condicionada à comprovação da vacinação, na forma do art. 3º deste
Decreto e respeitados os protocolos sanitários estabelecidos
Parágrafo único - A Agência Estadual de Regulação de Serviços
Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia - AGERBA fiscalizará o
quanto disposto neste artigo e editará as normas complementares ao seu
cumprimento.
Art. 14° - O tratamento das informações sanitárias dispostas na forma
do art. 3º deste Decreto estará submetido às medidas de mitigação de riscos à
privacidade, observando, especialmente, os princípios de segurança, transparência,
finalidade, adequação e necessidade.
Art. 15° - A Secretaria da Saúde, através da Coordenação da
Vigilância Sanitária, acompanhará as medidas necessárias adotadas pelos órgãos
municipais, atuando em suas omissões, a fim de garantir o cumprimento do quanto
disposto neste Decreto.
Art. 16° - A Polícia Militar da Bahia e a Polícia Civil apoiarão as
medidas necessárias adotadas no Município, tendo em vista o disposto neste
Decreto, em conjunto com a Coordenação da Vigilância Sanitária.
Art. 17° - O disposto neste Decreto será aplicado a órgãos e entidades
integrantes da Administração Pública Municipal, nos termos dos atos normativos
editados pelo respectivo ente.
Art. 18° - A Polícia Militar da Bahia e a Polícia Civil observarão a
incidência dos arts. 268 e 330 do Código Penal, nos casos de descumprimento do
quanto disposto neste Decreto.
Art. 19° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Coribe, Bahia, em 28 de abril de 2022.

MURILLO FERREIRA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
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Portarias

PORTARIA Nº 030 DE 2022.
Dispõe sobre a nomeação do Comitê Local de Gestão Colaborativa do Processo de
Formação para (Re)Elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos das Unidades
Escolares do município e dá outras providências
O Secretário Municipal de Educação de Coribe, estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares que lhe são conferidas por lei, e:
CONSIDERANDO a Lei 9.304/96 em seus artigos 12 (que trata da incumbência dos
estabelecimentos de ensino elaborarem e executarem a proposta pedagógica), 13 (que trata da
incumbência dos docentes de participar da elaboração da proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino), e 14 (que aponta para os sistemas de ensino na definição das suas
normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, o princípio da
participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola);
CONSIDERANDO a Lei Federal 13.005/2015, que aprova o plano nacional de educação, de
forma mais específica a estratégia 19.6 da meta 19 que trata sobre “estimular a participação e
a consulta de profissionais da educação, alunos (as) e seus familiares na formulação dos
projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos
escolares;
CONSIDERANDO a Lei Estadual nº. 13.559/2016, que aprova o Plano Estadual de
Educação – PEE do Estado da Bahia de forma mais específica a estratégia 19.6 da meta 19
que trata sobre “ estimular a participação e a consulta a profissionais da educação, a
estudantes e aos seus familiares para a formulação dos projetos político-pedagógicos, planos
de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais e mães na
avaliação do funcionamento da escola e no cumprimento do seu papel na formação das
crianças e jovens;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº. 638/2015, que aprova o Plano Municipal de
Educação – PME do município de Coribe.
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CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP nº 02 de 20 de dezembro de 2017 que aprovou a
Base Nacional Curricular Comum;
CONSIDERANDO o Parecer CEE nº. 196/2019 que aprovou o Documento Curricular
Referencial da Bahia - DCRB;
CONSIDERANDO a Resolução CEE nº 137/2019 que Fixa normas complementares para a
implementação da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, nas redes de ensino e nas
instituições escolares integrantes dos sistemas de ensino, na Educação Básica do Estado da
Bahia e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Parecer CME nº 01/2022 que aprova o Referencial Curricular do
Municipal de Coribe - RCMC;
CONSIDERANDO a adesão do município ao Programa de Formação para (Re)elaboração
dos Projetos-Político-Pedagógicos nas Escolas dos Municípios Baianos, coordenador pela
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação-Undime, seccional do Estado da
Bahia;
CONSIDERANDO o compromisso por trabalhar em Regime de Colaboração, para oferta de
uma educação pública de qualidade socialmente referenciada por processos democráticos;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear Comitê Local de Gestão Colaborativa do Processo de (Re)Elaboração dos
Projetos Políticos Pedagógicos das Unidades Escolares Municipais, composto pelas seguintes
representações:
Dirigente Municipal de Educação
Edes Francisco Higino
Representantes da Equipe Técnico Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação
Lilian Santos dos Prazeres
Ana Cristina da Hora Silva Araújo
Lucia Moreno Santos
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Clarice de Souza Ramos
Fabrícia Da Silva Ramos Lopes (Articuladora do Programa)
Raimunda da Silva Lopes Marques
Otacília Matos Rodrigues Cruz
Representante do Conselho Municipal de Educação
Edson Francisco Higino.
Art.2º - São atribuições Comitê Local de Gestão Colaborativa do Processo de (Re)
Elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos:
I. Mobilizar a Comunidade Escolar para o processo de (re)elaboração do Projeto Político
Pedagógico;
II. Mobilizar, orientar a instituição e monitorar o trabalho dos Comitês Colaborativos de cada
unidade escolar durante o processo formacional e de (re)elaboração do PPP;
III. Validar o planejamento e cronograma de ações;
IV. Disponibilizar materiais de estudo;
V. Orientar e zelar pela ampla comunicação do processo;
VI. Zelar pelo cumprimento das etapas subsequentes à (re)elaboração dos Projetos Políticos
Pedagógicos.
Art. 3º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as
disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Coribe, 28 de Abril de 2022

EDES FRANCISCO HIGINO
Secretário(a) Municipal de Educação
Decreto nº 004/21
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