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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGíSTICA

DECRETO EXECUTIVO N° 034, DE 29 DE MARÇO DE 2019.

Estabelece critérios para a oferta de
vagas na Educação Infantil, Creche
(O a 3 anos), da Rede Municipal de
Ensino.

o PREFEITO DO MUNiCípIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1° O número de vagas ofertadas na Educação Infantil (Creche) da Rede

Municipal de Ensino será definida através de Edital, conforme as normas estabelecidas pelo

Conselho Municipal de Educação - CME

Parágrafo Único. O agrupamento dos alunos por turma será organizado por

faixa etária, respeitando a idade para ingresso na Pré - Escola, em acordo com a Resolução

do CME nO01/2008, sendo:

I - Berçário (O a 1 ano e 11 meses completos até 31 de março);

II - Maternal 1 (2 anos a 2 anos e 11 meses completos até 31 de março);

111 - Maternal 2 (3 anos a 3 anos e 11 meses completos até 31 de março).

Art. 2° Quando o número de vagas ofertadas for inferior à demanda de
matrículas, o atendimento na Educação Infantil (Creche), será realizado de acordo com a
classificação estabelecida pelos seguintes critérios de prioridade:

I - Criança com deficiência e/ou transtorno global de desenvolvimento, com

comprovante de Laudo Médico (constando o Código Internacional de Doenças - CID);

II - Ordem de classificação na Lista de Vagas na Central de Vagas (Berçário

e Maternal);

111 - Mediante solicitação judicial e devidamente comprovada necessidade

e/ou situação de risco/vulnerabilidade, com parecer técnico de um assistente social do

Município.
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Art. 3° Quando o número de vagas ofertadas for superior à demanda de

matrículas, o atendimento na Educação Infantil (Creche) será de acesso universal, desde que

comprovados os seguintes requisitos:

I - Residir no município de Carazinho/RS;

11- Realizar a solicitação de matrícula, na Central de Vagas (Berçário e

Maternal) da Rede Municipal de Ensino, na Secretaria Municipal de Educação (SMEC) ou via

internet através do Portal.

Art. 4° As matrículas serão realizadas através das seguintes fases:

1- Rematrículas;

II - Solicitação de matrículas novas.

Art. 5° A fase de rematrícula será realizada em cada Instituição de Ensino da
Rede Municipal e destina-se aos interessados em renovar a matrícula para a frequência no ano
seguinte.

~ 1°O período de rematrícula será definido anualmente, através de Edital.

~ 2° Na solicitação da rematrícula deverá ser apresentado comprovante de

residência atualizado, Carteira de Vacinação atualizada.

~ 3° Quando não ocorrer a rematrícula a criança perderá a vaga, no prazo de

5 (cinco) dias úteis a contar do término do prazo para rematrícula.

~ 4° Durante o período de rematrículas, poderá ser solicitada a transferência

de alunos da Rede Municipal de Ensino, sendo atendida conforme disponibilidade.

~ 5° Após a efetivação das rematrículas, as vagas remanescentes serão

destinadas ao preenchimento de matrículas novas.

Art. 6° As solicitações de novas vagas (Lista de Espera), serão realizadas na
Secretaria Municipal de Educação (Central de Vagas), mediante o preenchimento da Ficha de
Cadastro, que deverá ser atualizada pelos pais ou responsáveis legais, sempre que houver
alterações de endereço e/ou telefone.

~ 1° Deverão ser apresentados os seguintes documentos:

I - Certidão de nascimento, RG e CPF do aluno;
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11- Comprovante de residência atualizado, no Município de Carazinho;

111- RG e CPF dos pais ou responsáveis legais.

~ 2° No ato da inscrição a família poderá fazer a opção de até duas escolas,

especificando o turno.

~ 3° Ao editar/alterar a opção de escola e/ou turno, a ordem de classificação

poderá sofrer alteração conforme a data de realização desta edição, obedecendo critérios e

normas estabelecidas neste Decreto.

~ 4° Cada inscrição na Lista de Espera receberá um número de protocolo.

~ 5° O número de protocolo é composto por código da fase, sequencial e ano

(0001-00001-2019), na Central de Vagas (Berçário e Maternal).

~ 6° O número do protocolo gerado é a comprovação da inscrição. A

impressão do mesmo é de responsabilidade dos pais ou responsáveis legais, bem como o

cuidado do mesmo para apresentá-lo no ato da matrícula ou consulta da situação no sistema.

~ 7° Os cadastros para novas vagas serão realizados de fevereiro a outubro e

obedecerão às normas deste Decreto. Os mesmos deverão ser realizados na Secretaria

Municipal de Educação (SMEC), nas segundas, terças, quintas e sextas-feiras ou pela internet

através do Portal.

Art. 7° Para posterior efetivação da matrícula para o Turno Integral, deverá

ser comprovada a necessidade do referido turno através da apresentação dos comprovantes

de trabalho de ambos os pais ou responsáveis legais.

~ 1° Entende-se por comprovante de trabalho:

I - Carteira de Trabalho com registro do empregador.

11 - Declaração do empregador constando nome e CNPJ da empresa,

carimbo e assinatura do empregador. A declaração deve estar registrada/autenticada no

Tabelionato.

~2° A Escola solicitará os comprovantes citados acima semestralmente e/ou

todas as vezes em que se fizerem necessários. )

. J-V;
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Art. 8° A Lista de Espera será estabelecida respeitando o agrupamento por
faixa etária, conforme disposto no 1° artigo deste Decreto, de acordo com o número do
protocolo gerado na Central de Vagas.

Parágrafo único. Os dados da Lista de Espera serão atualizados no site da
Prefeitura Municipal (www.carazinho.rs.gov.br). no quinto dia útil de cada mês, contendo a
ordem de classificação, o número de protocolo, data de cadastro, data de nascimento e a
situação de cada solicitação.

Art. 9° Quando houver vagas remanescentes, é de responsabilidade da
SMEC contatar com os pais ou responsáveis legais para preenchimento destas, através de:

I - Contato telefônico, pelo número informado na Ficha de Cadastro;

11 - Contato por endereço eletrônico (e-mail), caso seja informado no ato do

preenchimento da Ficha de Cadastro;

111 - Informação disponibilizada no Portal, com acesso disponível para

consulta através do número do protocolo.

Art. 10° Da efetivação da matrícula, das vagas remanescentes:

I - Os pais ou responsáveis legais que desistirem da vaga ofertada, deverão

preencher o "Termo de Desistência", na Central de Vagas (SMEC), onde será expressa a razão

da desistência;

11 - O não preenchimento do "Termo de Desistência" no prazo de 3 (três) dias

úteis após o contato, ensejará na perda da vaga e no chamamento dos pais ou responsáveis

legais do próximo aluno;

111 - O não comparecimento dos pais ou responsáveis legais para a efetivação

da matrícula no prazo de 3 (três) dias úteis, ensejará na perda da vaga e no chamamento dos

pais ou responsáveis legais do próximo aluno;

IV - Após a efetivação da matrícula e o não comparecimento do aluno à

escola no prazo de 05 (cinco) dias úteis corridos sem justificativa, perderá a vaga;

V - Após a efetivação da matrícula a infrequência do aluno à escola no prazo

de 30 (trinta) dias úteis corridos sem justificativa, perderá a vaga.

VI - A perda da vaga por desistência ou qualquer outra razão

especifícada, ensejará na saída automática dessa inscrição da Lista de Espera.
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VII - Em caso de perda ou desistência de uma vaga, poderá ser realizada

uma nova inscrição na Lista de Espera (será gerado um novo número de protocolo).

Art. 11° Para a efetivação da matrícula na Escola precisam ser apresentados

os seguintes documentos:

I - Certidão de nascimento, RG e CPF do aluno;

11- Carteira de Vacinação atualizada;

111- Carteira com tipagem sanguínea e fator RH do aluno;

IV - Cartão do SUS;

V - Número do NIS (bolsa família/folha resumo);

VI - Comprovante de residência atualizado, no Município de Carazinho;

VII - RG e CPF dos pais;

VIII - Laudo Médico (constando o Código Internacional de Doenças - CID)

para criança com deficiência e/ou transtorno global de desenvolvimento.

Art. 12° Os casos omissos no presente Decreto serão resolvidos pela SMEC,
que poderá solicitar auxílio ao CME para a tomada de decisões.

Art. 13° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito, 29 de Março de 2019.

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

Lori Luiz Boles' a
Secretário d ~dministração e Gestão
SMEC/DD
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