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PORTARIA / SEMED Nº 009/2016 

 
Súmula: Regulamenta os procedimentos de 
cadastro em Lista de Espera e convocação 
para efetivação de matrícula nos Centros 
Municipais de Educação Infantil (CEMEI’s), 
e dá outras providências. 
 

 
A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, em 
conformidade com a lei. 
 
CONSIDERANDO que o número de crianças com faixa etária para frequentar os Centros 
Municipais de Educação Infantil excede o número de vagas disponíveis, e 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os procedimentos administrativos 
referentes à organização interna dos Centros Municipais de Educação Infantil até que a 
demanda seja plenamente atendida. 
 

 

RESOLVE 

 

CAPÍTULO I 

Do processo de admissão 

 

Art.1º - O processo de admissão das crianças nos Centros Municipais de Educação Infantil 

obedecerá os seguintes critérios: 

I – residir no município de Guarapari; 

II – maior tempo de permanência na Lista de Espera, executando-se a prioridade que deve 

ser respeitada para a matrícula de crianças com deficiência (previsão na estratégia 1.11, da 

Meta 01, do Plano Nacional de Educação – Lei Federal nº 13.005/2014). 

 

Art.2º - O processo de admissão obedecerá a quatro momentos distintos, sendo eles: 

I – cadastro de intenção por vaga, realizado na Central de Vagas da Secretaria Municipal da 

Educação; 
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II – classificação na Lista de Espera, em conformidade com os critérios estabelecidos nesta 

portaria; 

III – convocação do(a) responsável pela criança; 

IV – efetivação da matrícula. 

 

Art.3º - Para efeito de cadastro, classificação e convocação, o(a) responsável deve 

apresentar cópia simples, juntamente o original, dos seguintes documentos: 

I – comprovante de residência (fatura de energia elétrica, água, IPTU, telefone, contrato de 

locação ou outros documentos que comprovem o endereço residencial) no nome dos 

responsáveis da criança; 

II – documento de identificação (RG) dos(as) responsáveis pela criança; e 

III – certidão de nascimento da criança. 

 

§1º - Os documentos a que se refere o Art. 3º deverão ficar em posse da Central de Vagas 

da secretaria Municipal da Educação até o momento da convocação e/ou desistência da 

vaga pleiteada. 

 

§2º - Será garantida à criança vaga mais próxima possível de sua residência, conforme 

legislação em vigor e disponibilidade de vagas; 

 

§3º - A família deve ter ciência da importância em manter atualizada as informações 

necessárias para o futuro contato, caso haja a disponibilidade da vaga; 

 

Seção I 

Da classificação 

 

Art.4º - A classificação da lista é uma etapa realizada pela Central de Vagas e pela 

Coordenação Pedagógica do Setor Educação Infantil da Secretaria Municipal da Educação. 
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§1º- O processo inicia a partir de uma classificação na lista de espera por vaga, realizado 

pela Central de Vagas durante todo o ano letivo.  

 

§2º- Na fase final do processo de classificação serão utilizados os seguintes critérios: 

I - a criança deverá ter entre 00 (zero) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, 

obedecendo a data corte (31/03) estabelecida pela Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009), respeitando-se a 

preferência para criança com deficiência. 

 

Seção II 

Da convocação 

 

Art.5º - A central de vagas da Secretaria Municipal da Educação, convocará a família 

conforme disponibilidade de vagas, para manifestarem interesse pela efetivação da 

matrícula. 

 

§1º- A convocação dar-se-á mediante contato telefônico e publicação no endereço eletrônico 

oficial do município (www.guarapari.es.gov.br), bem como impressos afixados nos quadros 

de aviso das respectivas escolas da rede municipal de ensino. 

    

§2º- O comparecimento da família deve ocorrer até 02 (dois) dias úteis após o contato/ 

publicação da convocação.  

 

§3º- Caso a vaga ofertada dentro dos parâmetros previstos na legislação não seja aceita 

pela família, a criança será RECLASSIFICADA na Lista de Espera, devendo ser registrado 

a desistência da vaga. 

 

Seção III 

Da matrícula 
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Art.6º - A Secretaria Municipal da Educação irá oficiar o Centro Municipal de Educação 

Infantil (CEMEI), quanto à efetivação da matrícula. 

 

 

 

Art.7º - Os(as) responsáveis convocados pela Central de Vagas, a fim de efetivar a 

matrícula da criança, deverão comparecer ao CEMEI indicado, munidos de cópia simples e 

original dos seguintes documentos: 

a) certidão de nascimento da criança; 

b) controle de vacinação da criança; 

c) comprovante de residência (fatura de energia elétrica, de água, IPTU, de telefone, de 

contrato de locação ou outros documentos que comprovem o endereço residencial) no nome 

dos responsáveis da criança; 

d) carteira de identidade e CPF dos pais e/ou responsáveis pela criança; 

e) cartão do SUS (se possuir); 

f) plano de saúde (se possuir); 

g) cartão do bolsa família (se possuir);  

h) laudo médico ou documento correlato para alunos com necessidades especiais. 

 

Art.8º - Os documentos mencionados no artigo 7º serão eventualmente objeto de consulta 

de autenticidade pela Prefeitura de Guarapari, acionando em caso de necessidade: Receita 

Estadual, Receita Federal e Ministério Público Estadual. Constando-se falsidade nas 

informações prestadas, o Município dará ciência aos órgãos competentes para apuração. 

 

Art.9º - Os(as) responsáveis convocados terão um prazo de no máximo 03 (três) dias úteis 

para a apresentação da documentação necessária para a efetivação da matrícula. Expirado 

o prazo, a vaga será oferecida para a próxima criança classificada na lista de espera. 

 

Parágrafo único – O não comparecimento para efetivação da matrícula acarretará 

(automaticamente) na RECLASSIFICAÇÃO da criança. 
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CAPÍTULO II 

Da rematrícula e remanejamento 

 

Art.10 - A rematrícula será realizada anualmente, nos Centros Municipais de Educação 

Infantil (CEMEI’s). 

 

  Art.11 - O remanejamento deverá ser solicitado pela família no CEMEI que a criança 

encontra-se matriculada, observando os critérios a serem definidos pela Secretaria 

Municipal da Educação. 

 

CAPÍTULO III 

Da transferência 

 

Art.12 - A transferência somente será efetivada mediante o contato prévio com a Central de 

Vagas. Esta se encarregará pela verificação de vagas junto à direção dos Centros 

Municipais de Educação Infantil.  

 

Art.13 - Na efetivação da transferência serão exigidos os seguintes documentos: 

a) Declaração do Centro Municipal de Educação Infantil onde a criança estava matriculada, 

acompanhada do parecer pedagógico descritivo da criança; 

b) Comprovante de endereço atual (de acordo com o Art. 7º, alínea C). 

 

Parágrafo único – A transferência somente acontecerá entre Centros Municipais de 

Educação Infantil do município de Guarapari, mediante análise da situação da família e 

disponibilidade da vaga. 
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CAPÍTULO IV 

Do desligamento da criança 

 

Art.14 - Em função da existência de um Cadastro de lista de espera de crianças que 

necessitam de vaga nos Centros Municipais de Educação Infantil, a criança poderá ser 

desligada quando ocorrerem as seguintes situações: 

I - após 15 (quinze) faltas consecutivas num período de um mês ou 30 (trinta) faltas 

alternadas num período de 03 (três) meses, sem apresentação de atestado médico ou 

justificativa antecipada; 

II - por interesse da família; 

 

 

CAPÍTULO V 

Os casos acompanhados pelo Conselho Tutelar 

 

Art.15 – Os encaminhamentos de solicitações de vagas feitas pelo Conselho Tutelar serão 

enviados a Central de Vagas da Secretaria Municipal da Educação, para análise e oferta de 

vaga, em observância a legislação vigente. 

 

CAPÍTULO VI 

Do termo de compromisso dos pais 
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Art.16 - O pai, mãe ou responsável legal pela criança atendida pelo CEMEI deverá assinar o 

termo de compromisso dos responsáveis, no qual constarão as responsabilidades a serem 

assumidas, de acordo com o Regimento Comum das Escolas da Rede Municipal de Ensino. 

 

Parágrafo único – O termo de compromisso deverá ser assinado em duas vias, ficando 

uma anexada à pasta da criança e a outra deverá ser entregue aos pais e/ou responsáveis. 

 

 

 

 

Art.17 - Em caso de descumprimento de obrigações constantes do termo de compromisso 

por parte das famílias, o diretor do Centro Municipal de Educação Infantil deverá tomar as 

medidas previstas no Regimento.  

 

CAPÍTULO VII 

Das disposições gerais 

 

Art.18 -  Compete à Comissão envolvida no Processo de Organização das Matrículas primar 

pelo cumprimento das normas previstas nesta Portaria, implicando responsabilidade 

administrativa a sua inobservância. 

 

Art.19 – Deve ser dada publicidade mensal no sítio eletrônico do MUNICÍPIO, em hiperlink 

permanente de fácil visibilidade e acessibilidade, a lista dos inscritos na Educação Infantil; 

 

 

Art.20 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo de Organização 

das Matrículas e pela Secretária Municipal da Educação. 

 

Art.21 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.  
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Guarapari, 01 de setembro de 2016. 

 

 

 

 

 

Diana Márgara Raidan Chácara 

Secretária Municipal da Educação 
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