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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 584/2022, DE 20 DE SETEMBRO DE 2022.
Regulamenta o funcionamento do Centro Municipal
de apoio à Aprendizagem de Ubatã – CEMAAP que
realiza Atendimento Psicopedagógico e Social no
âmbito da Rede Municipal de Ensino.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UBATÃ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe conferem o art. 103 inciso VII e art. 104, inciso I,
alínea “c”, ambos da Lei Orgânica Municipal, combinado com o art. 1º e 2º da
Lei municipal nº 269/2022.
DECRETA:
Art. 1º. O presente Decreto tem por finalidade normatizar as atividades do
Centro Municipal de Apoio à Aprendizagem - CEMAAP, doravante assim
denominado para atender a rede pública municipal de ensino que viabiliza o
atendimento especializado e psicopedagógico cotidiano a todos os alunos
desta rede pública municipal, suporte estratégico metodológico visando superar
as diversidades realizando, parceria ativa em acompanhamento pedagógico a
todos os profissionais regentes oportunizando assim, a adequação curricular.

Art. 2º. A finalidade do Centro Municipal de Apoio à Aprendizagem - CEMAAP
é prevenir, investigar, diagnosticar, orientar o trabalho docente e realizar
intervenções breves nas dimensões educacionais especiais, psicopedagógicas
e social para o corpo discente, docente, pedagógico escolar e técnicos
administrativos de toda rede pública municipal de ensino possibilitando assim a
superação das diversidades que limitam a escolaridade.

Parágrafo único: Para os casos que se fizer necessário um atendimento
específico, os profissionais do Centro Municipal de Apoio à Aprendizagem de
Ubatã - CEMAAP deverá sugerir o devido encaminhamento.

Art. 3º. O objetivo geral do CEMAAP é promover, por meio do atendimento
educacional especializado, psicológico, psicopedagógico e social, a saúde dos
relacionamentos interpessoais e institucionais, contribuindo para o processo de
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aprendizagem do aluno e o pleno desenvolvimento do trabalho docente
oportunizando adaptações das estratégias permeando a aprendizagem integral
e significativa a todos os alunos da rede.

Art. 4º. São objetivos específicos do Centro Municipal de Apoio à
Aprendizagem - CEMAAP:

I.

auxiliar ao trabalho docente da rede municipal viabilizando a
integração de todos os alunos no processo de ensino e
aprendizagem, bem como ao seu contexto;

II.

realizar orientação ao aluno, no que se refere à dificuldades,
transtorno ou limitações que interferem na aquisição da
aprendizagem, proporcionando a identificação dos principais
fatores e suas causas envolvidos nas situações problemas.

III.

realizar atendimentos individualizados e pesquisas a partir dos
dados coletados nos acompanhamentos, relacionados à tipologia
das dificuldades apresentadas pelos alunos e encaminhar
relatórios junto à coordenação das escolas e à direção com a
finalidade de desenvolver estratégias de intervenção institucional;

IV.

criar

espaços

de

reflexão,

através

de

atendimentos

individualizados e de grupo quando necessário, sobre as
necessidades diagnosticadas no que se refere à formação
acadêmica.
V.

realizar

atendimento

psicológico

emergencial,

através

de

aconselhamento psicológico, identificando as urgências subjetivas
nas suas diferentes dimensões (profissional, pedagógica, afetivorelacional

e/ou

social),

propiciando

reflexão

para

um

posicionamento pessoal mais adequado na superação dos
problemas e realizando encaminhamentos para profissionais e
serviços especializados, se necessário;
VI.

acompanhar por meio de relatórios fornecidos pelas escolas,

assessorando os profissionais docentes quando solicitados
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atendendo aos planos de ação de cada coordenador e projeto
político pedagógico de cada unidade de ensino, buscando
estratégias psicopedagógicas específicas de acordo ao nível
escolar em que se encontre;
VII.

acompanhar

aos

alunos

que

apresentem

dificuldades

de

aprendizagem, por meio de oficinas centradas em suas limitações
semanalmente visando o desenvolvimento de competências e
habilidades acadêmicas que apresentarem limitações.
VIII.

auxiliar

na

avaliação

acadêmica

de

alunos

ingressantes,

buscando identificar as dificuldades de aprendizagem e auxiliar
no

planejamento

de

cursos

de

nivelamento,

bem

como

acompanhar individualmente os acadêmicos que apresentarem
dificuldades específicas de aprendizagem.
IX.

atender os profissionais docentes em suas demandas psico
sociais, promovendo um ambiente de trabalho com relações
saudáveis e harmoniosas.

Art. 5º. O Centro Municipal de Apoio à Aprendizagem de Ubatã- CEMAAP
realiza suas intervenções considerando quatro eixos fundamentais:

I.

atendimento

aos

corpos

discente,

docente

e

técnico

administrativos ;
II.

apoio à coordenação de escolar e de ensino;

III.

pesquisa de demanda que envolvam ensino, aprendizagem e
modalidades de avaliação;

IV.

projetos institucionais que viabilizem a educação inclusiva.

Art. 6º. Os atendimentos aos corpos discente, docente e técnico administrativo
poderão ser individuais ou em grupo, de acordo com a demanda e análise
prévia de cada situação problema.
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§ 1º. Para o corpo discente, a demanda de atendimento poderá ser
manifestada pelo próprio aluno junto ao CEMAAP ou pela coordenação escolar
ou técnica pedagógica da rede, análise do relatório de encaminhamento.

§ 2º. Para os corpos docentes e técnico administrativo, a demanda de
atendimento poderá ser manifestada pelo próprio funcionário junto ao CEMAAP
ou, no caso do corpo docente, pela coordenação escolar.

Art. 7º. Os atendimentos individuais serão agendados nos horários de
funcionamento do CEMAAP e comunicado ao interessado.

Art. 8º. Os atendimentos individuais visam:

I.

atendimento aos casos relativos às dificuldades de aprendizagem
e estudo

práxis cotidiana sendo alunos portadores de

necessidades educacionais especiais ou não;
II.

atendimento a alunos com problemas pisco - afetivos que tragam
prejuízos a escolarização;

III.

encaminhamento para profissionais e serviços especializados
dependendo da demanda apresentada;

IV.

atendimento

relativo

às

dificuldades

de

relacionamento

interpessoal que ofereçam dificuldades de adaptação e motivação
na dimensão acadêmica eprofissional;
V.

atendimento aos casos relativos ao comportamento e conduta do
aluno;

VI.

atendimento aos encaminhamentos da direção, coordenação
escolar, coordenação técnica, corpo docente;

VII.

atendimento às demandas relacionadas à profissão e à formação
profissional.

Art. 9º. O CEMAAP utilizará formulários padronizados e prontuário de
atendimento para registro dos atendimentos individuais.
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Art. 10. Os atendimentos em grupo serão agendados nos horários de
funcionamento do CEMAAP ou combinado com antecedência quando
necessário e comunicado aos interessados.

Art. 11. Os atendimento em grupo serão realizados em um espaço de reflexão
e enfrentamento de problemas cognitivos, relacionais e desenvolvimento de
habilidades acadêmicas e profissionais no que se refere à dimensão relacional.

Art. 12. Os atendimentos de grupo terão um limite de participantes, a ser
definido pelo coordenador do CEMAAP, de acordo com o tipo de trabalho a ser
desenvolvido.

Art. 13. Os encontros dos atendimentos em grupo serão planejados a partir
das demandas dos alunos, das pesquisas institucionais desenvolvidas pelo
CEMAAP, das solicitações das unidades de ensino da rede municipal.

Art. 14. Os temas e áreas envolvidos nos atendimentos em grupo envolvem:

I.

orientação profissional: reflexão sobre as necessidades, dúvidas e
enfrentamento de dificuldades relacionadas a escolha profissional
ou adaptação acadêmica;

II.

relações humanas: oficinas de dinâmica de grupo visando o
desenvolvimento de competências relacionais e interpessoais,
liderança, comunicação e resolução de conflitos interpessoais;

III.

Treinamento de Assertividade: oficinas de dinâmicas de grupo
diretamente relacionada a alunos que apresentem alto grau de
ansiedade presente em situações que envolvam apresentação de
trabalhos em público ou dificuldades relacionadas a relações de
trabalhos de equipe;
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IV.

Orientação de Estudos: grupo reflexivo que aborda temas ligados
a maximização de recursos envolvendo o planejamento de
estudos ou voltados para as demandas atuais.

Art. 15. Cada grupo poderá ser atendido em no máximo 05 (cinco) sessões por
semestre, de acordo com a disponibilidade.
Art. 16. O CEMAAP utilizará um formulário padrão – plano de trabalho – para
planejamento e registro dos atendimentos em grupo.

Art. 17. O CEMAAP irá atuar junto à coordenação escolar e de técnica da rede
na compreensão e resolução de problemas específicos de aprendizagem e
relacionais, juntamente com assessoria pedagógica.

Art. 18. O CEMAAP participará do planejamento do curso de formação
continuada dos docentes, sempre que possível promovido pela equipe técnica
da rede, atuando quando solicitado na reflexão e orientação de situações
problemas comuns, a partir dos dados coletados em suas pesquisas e
demandas.

Art. 19. O CEMAAP irá em situações específicas, disponibilizar aos
professores

um

acompanhamento

na

implementação

de

projetos

e

metodologias inclusivas a todos os educandos da rede municipal de ensino.

Art. 20. O apoio à coordenação escolar será realizado pelo CEMAAP através
de reuniões institucionais, atendimentos individuais e orientações específicas
quando solicitadas.
Art. 21. O CEMAAP poderá por solicitação da

coordenação estatística,

elaborar pesquisas e relatórios com o objetivo de auxiliar na compreensão do
perfil dos alunos, suas dificuldades e possíveis intervenções.
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Parágrafo único: No caso de utilização de dados gerados a partir dos
atendimentos individuais ou em grupo, ou ainda, oriundos das unidades de
ensino, para elaboração de pesquisas e relatórios, o CEMAAP deverá observar
o critério de sigilo profissional que envolve essas informações.

Art. 22. O CEMAAP participa de projetos institucionais que envolvam as
dimensões

acadêmicas,

culturais,

semana

das

profissões,

atividades

extracurriculares, projetos de inclusão de necessidades especiais, estágios
profissionalizantes.

Parágrafo único: O CEMAAP realiza suas atividades em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura Municipal de Ubatã- BA.

Art. 23. A partir das atividades desenvolvidas pelo CEMAAP serão elaborados
relatórios informativos para fundamentar pesquisas e avaliações dos processos
acompanhados, podendo estes serem disponibilizados para a direção e
coordenação escolar e técnica municipal.

Parágrafo único: Os relatórios previstos neste artigo trata-se apenas de dados
referentes ao número de atendimentos, tipologia dos atendimentos, tipologia da
demanda ou outras informações que não comprometam o sigilo profissional.

Art. 24. Os atendimentos e atividades do CEMAAP quando executados por
profissional da área da psicologia, serão registrados em formulários
específicos, respeitando nos atendimentos clínicos individuais e grupais o
critério de sigilo profissional e as normas e resoluções do CFP (Código de Ética
Profissional; Resolução CFP 07/2003; 01/2009).

Art. 25. Os dados dos atendimentos individuais e em grupo serão de acesso
exclusivo do profissional psicólogo, registrado no órgão de classe, e serão
arquivados em armários com chaves onde apenas o mesmo terá acesso para
consulta e registros dos casos acompanhados.
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Art. 26. Outros profissionais da instituição não terão acesso às informações
confidenciais,

salvo

outros

profissionais

psicólogos

autorizados

pelo

coordenador do CEMAAP que, componham a equipe de trabalho ou o usuário
ou responsável por menores de idade, de acordo com a Resolução CFP
01/2009.

Art. 27. No caso da extinção do serviço ou da substituição de funções ou
profissionais da área clínica serão adotados os procedimentos do Art.15, do
Código de Ética Profissional/CFP.
Art. 28. A unidade de ensino, mencionada no artigo 1º, integra para todos os
fins a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 29. Compete a Secretaria Municipal de Educação a fiscalização do
cumprimento das disposições legais e infralegais atinentes à matéria pelo
estabelecimento de ensino referido no Art. 1º deste Decreto.

Art. 30. A Secretaria Municipal de Educação garantirá ao CEMAAP o apoio
técnico financeiro e didático-pedagógico por meio de seus departamentos e
coordenações.

Art. 31. O quadro profissional da unidade de ensino contará com a nomeação
de servidores para atuarem na direção, coordenação, secretaria escolar,
ambientes pedagógicos, docentes e pessoal de apoio.
Art. 32. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UBATÃ, em 20 de setembro de
2022.

VINÍCIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO NO 585/2022 DE 20 DE SETEMBRO DE 2022.

EMENTA:
DISPÕE
SOBRE
A
PROIBIÇÃO
EM
COMERCIALIZAR, EM RECIPIENTES DE VIDRO, BEBIDAS
ALCOÓLICAS, REFRIGERANTES E SIMILARES, NA
AVENIDA LANDULFO ALVES, NOS DIAS 23 A 25 DE
SETEMBRO DO ANO EM CURSO E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

CONSIDERANDO, a necessidade de estabelecer medidas legais de prevenção
com o objetivo de evitar situações de perigo à integridade física dos cidadãos na
Avenida Landulfo Alves, e imediações nos dias 23 a 25 de Setembro de 2022, nos
eventos alusivos aos festejos do aniversário dos 69 anos de Ubatã.
CONSIDERANDO que a venda e o consumo de bebidas alcoólicas, refrigerantes
e similares em RECIPIENTES DE VIDRO, possam causar lesões graves e
situações de perigo à vida dos cidadãos, por aqueles que excederem no uso de
bebidas lícitas e consequentemente no manuseio dos vidros.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UBATÃ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe conferem o art. 103, inciso VII e art. 104, inciso I, alínea
“b” e “i”, ambos da Lei Orgânica Municipal.
DECRETA
Art. 1º - Fica proibido a comercialização e o consumo, em RECIPIENTE DE
VIDRO, de bebidas alcoólicas, refrigerantes e similares na Avenida Landulfo Alves
e mediações, principalmente dentro do circuito da festa, no período compreendido
entre 23 a 25 de setembro de 2022.
Parágrafo Único – É proibido a entrada de cooler contendo garrafas ou
recipientes de vidro dentro do circuito da festa e em suas mediações.
Art. 2º Fica determinada a interdição imediata do estabelecimento ou do ponto de
venda (barraca), que estiver descumprindo as normas estabelecidas neste
Decreto, devendo inclusive ser feita a apreensão das mercadorias mediante a
lavratura de Auto de Apreensão.
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Parágrafo Único – Fica autorizado a apreensão de recipientes de vidro em posse
dos munícipes dentro do circuito da festa (avenida Landulfo Alves e suas
intermediações).

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ - BAHIA em 20 de Setembro de 2022.

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL DE UBATÃ
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