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ESTADO DO PARÁ
ruuNrcrpro DE LrMoEtRo Do AJURU
pREFEITURA MUNtctpAL DE LtMoEtRo Do AJURU
PODER EXECUTIVO

cNPJ 05-105.168/0001-85

GABINETÉ DO PREFEITO
DECRETO N' 05 DE 19 DE JANEIRO DE 2018.

DispÕê sobrê critérios para ingresso e permanência

de crianças de 01 (um) ano e 06 (seis) meses a 03
{três) anos de idade na Creche da Rede Pública
Municipal do Município dê Limoêiro do Ajuru-Pará;

O

PREFEITO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU

-

ESTADO DO PARÁ, no uso de suas

atíibüiçÕes lêgais conferidas na Lêi Orgánica do Município de LlmoeiÍo do Ajuru, Pará, de 31 dê
março de 1990 e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal no 13.005 de 25 de junho de 2014 que aprova o Plano
Nacional de Educaçáoj

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal n" 203 de 20 de dezembro de 2016, que aprova o
Plano Municipal de Educagáo;

CONSIDERANDO o número de crianÇas na idade dê 01 (um) ano e 06 (seis) mêsês a 03 (três) anos
de idade, que necessitam do atendimento na unidade municipal de educaçâo inÍantil (crechê);

CONSIDERANDO a capacidade de atêndimento na unidade municipal de educação infantil (crechê);
CONSIDERANDO a necessidade dê garantir um atêndimento equitativo às criançâs dê 01 (um) ano e
06 (sôis) mêsês a 03 (três) anos de idade na unidade municipal dê êducaçáo infantil (creche);

DECRETA:

Art, 1": Os critérios para matrícula e atendimento na unidade de educação iníantil (creche) da Íede
pública municipal de Limoeiro do Ajuru-Pá, observarão as diretrizês ê os píocedimentos previstos
neste Decreto.

Art. 2o: As vagas na unidade de educação inÍantil (creche) serão oíerêcidas a crianças de 01(um) ano
e 06 (seis) meses até 03 (três) anos completos, segundo os seguintes critérios:

|

-

Crianças portadoras de necessidades especiais físicâ, mental ou sensorial:
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CÍianças, com pais e/ou responsáveis legais portadoÍes de nêcêssidadês especiais física, mental

-

ou sensorial;

lll - Crianças em comprovada situaçâo de vulnerabilidade social;
lV- CrianÇas cujos pais ou responsávêis legais trebalhem íoÍa do âmbito do lar com renda per capita
de ate 01 (um) salário mÍnimo.

Art.3': A matrícula para o atendimento nâ unidade dê educação infantil (creche), ocorrerá precedido
por um processo de lnscriÉo de Solióitação dê Atêndimento no período de 22 a 31/01/2018, onde os
país ou responsáveis legais deverâo apresentar os seguintes documentos:

| - Cópia do Regisko Geral (RG)l

- Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
lll - Comprovante de rendimento atualizadoi
ll

lV - Comprovante de endereço/residência no Município de Lrmoeiro do Ajuru, Pará;

V- Certidão de nascimênto da criança a ser matriculada, dê 03 (Íês) anos a 01 (um) ano e 06 (seis)
meses de idade, complêtos ou a complêtar até 31 de março de 2018;

Vl

Cópia da Carteira dê Trabalho assinada ou Declaração do Empregador para comprovação do

-

que trata o inciso lV do artigo

Vll

2' dêste Decrêto;

Laudo Mádico paÍa comprovação do que trata o inciso

-

le

ll do artigo 2'deste Decreto, emitido

por profissional credenciado pela Secretaria Municipal de Saúde de Limoeiro do Ajuru;

Vlll

-

Laudo de Vulnêrabilidade Social para comprovaÇão do que trata o inciso lll do artigo 2o deste

Decreto, êmitido por profissional credenciado pela Secretaria de Assistência Social de Limoeiro do
Ajuru;

IXX

-

Cópia do Cartão do Bolsa Família, quando a crianga estiver incluída no programa;
Ficha de lnscriÇão dê SolicitaÇâo de Atendimento, devidamente preenchida e assinada pelos pais

ou responsáveis legais.

Parágrafo Único: Sendo os pals ou responsáveis legais autônomos, apresentar uma Declaraçâo dê
Rendimentos, com

o Parecer Social expedido por Assistente Social da

Sêcretaria Municlpal de

Assistência Social.

Art. 40: As lnscriÉo de SolicitaÇão de Atendimenio serão analisadas por uma Comissão de Seleção
constituídâ por um Pedagogo, um Assistente Social, um Psicólogo

e um Médico, indicados

respectivamênte pela Secrêtaria Municipâl de EducaÇáo, Secretaria Municipal de Assistência Social e
Secretaria Municipal de Saúde.
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Art. 50: A Comissão de SelêÇão, após avaliar cada lnscriÉo de SolicitaÉo de Atendimênto, segundo
os critérios prêvistos no artigo 2o deste Decreto, divulgará uma relaçáo no dia 09/0212018 das
crianças de 01 (um) ano e 06 (seis) meses a 03 «rês) anos de idade aptas para matrícula e
atendimento na unidade municipal de educação infantil Creche Municipal Cantinho Feliz.
Art. 6': A Secíetária Municipal de Saúdê, de acordo com o Programa Saúde na Escola-psE, caberá
apresentar e êxecutar um planejamento de acompanhamento médico-pediátr,co e sâúde bucal para

as crianÇas matriculadas na Creche Munícipal Cantinho Feliz, em parcêria com a unidade

de

educaçâo inÍantil.

Art. 7': Â Secretáriâ Municipal de Assistência Social, de acordo com o programa dê Atenção lniÊgíal

à

e Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e lndivíduos-PAEFl, caberá
executar um planejamênto de acompanhamento psieossocial para as crianças

Família-PAIF

apresentar

e

matriculadas na Creche Municipal Cantinho Feliz, em parceria com unidade de educaÉo infantil.

Art. 80: Os casos omissos seráo resolvidos por ato da Secretaria Municipal de Educagão.
Art. 90: Este Decreto entra em vigoÍ na data dê sua publicaÉo, retroagindo seus êfêitos a contar do
dia

0l

de Janeiro de 2018.

Art.10: Revogam-se as disposiçÕes em contrário.

Gabinete do Prefeito, Palácio Açaí, í9 de Janeiro de 20'!8.

CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA
Prefeito Municipal de Limoeiro do Ajuru
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