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DECRETO Nº 3956/2022 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022. 

“Regulamenta o Art. 1º. da Lei 2046/2013 de 25 de setembro de 2013 e dá outras providências”. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita do Município de Iracemápolis, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei em especial a Lei 

Orgânica do Município e tendo em vista o disposto na Lei No. 2046/2013 de 25 de setembro de 2013,  

DECRETA: 

Art. 1º Este Decreto regulamenta o Art. 1º. da Lei 2046/2013 de 25 de setembro de 2013 estabelecendo mecanismos para participação em Projetos Especiais das Secretarias de Governo do 

município de Iracemápolis – SP; 

Art. 2º. Considera-se Projeto Especial aquele que exige análise e execução diferenciadas, devendo observar acordos e condicionantes específicos. 

§1º Projeto Especial de Realização Necessária é aquele que o Município se compromete a implementar para o desenvolvimento de áreas de interesse prioritário, podendo, para a sua 

realização, concorrer ao auxílio de servidor efetivo e com comprovada formação superior designado para sua execução.  

Art. 3º. O Incentivo à execução de Projetos Especiais será concedida somente ao Servidor efetivo do quadro de Servidores Públicos do Município de Iracemápolis – SP 

Art. 4º.  Os Projetos Especiais de que trata este Decreto são adstritos somente aos servidores com diploma de Grau Superior que realizarão as suas atividades conexas à respectiva formação 

acadêmica. 

Art. 5º. O Projeto Especial será encaminhado ao Gabinete do Executivo municipal para avaliação após a confirmação da viabilidade emitida pela respectiva Secretaria de Governo. 

Art. 6º. A implantação do Incentivo à Projetos Especiais dar-se-á com base na análise do Secretário da pasta ao qual vincula-se o servidor público executor e mediante prévia avaliação da 

Coordenadoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Iracemápolis –SP para certificar o nexo entre o objeto e a formação acadêmica. 

Art. 7º.  A Coordenadoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Iracemápolis – SP deverá certificar se o objeto do Projeto Especial é diretamente relacionado com o ambiente 

organizacional  de atuação do servidor consoante os Anexos I e II deste Decreto fazendo-o no prazo de quinze dias após a data de entrada do requerimento devidamente instruído. 

Art. 8º Na ocorrência da situação prevista no Art. 7º, a Coordenadoria de Recursos Humanos deverá pronunciar-se no prazo de vinte dias a partir da data de entrada do requerimento do 

servidor, sendo que, em caso de deferimento do pedido, os efeitos financeiros dar-se-ão a partir da data do ato de movimentação. 

Art. 9º.  O servidor terá trinta dias, a partir da publicação do ato de homologação, para interpor recurso à Coordenadoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Iracemápolis - 

SP no caso de indeferimento, que por sua vez, decidirá no prazo de trinta dias. 

Art. 10. Após a aprovação o servidor que atender aos critérios de tempo de efetivo exercício no cargo e formação superior adequada, poderá requerer – mediante Ofício ao Gabinete do 

Executivo  Municipal - a concessão do Incentivo à Projeto Especial nos termos deste decreto. 

Art. 11 - Em caso de documentação incompleta o processo será devolvido para anexar a documentação correta, ocasião em que será considerada a data de emissão do documento válido 

para a concessão do Incentivo à execução do Projeto Especial 

Art. 12 - Em caso de mudança de ambiente Organizacional diferente do que ensejou a percepção do Incentivo à Projeto Especial que o Servidor estiver executando deverá requerer à 

Coordenadoria de Recursos Humanos, mediante ofício e no prazo de trinta dias a contar da data de efetivação da movimentação, a revisão da concessão inicial para o novo ambiente, ocasião 

em que submeterá novo formulário de Projeto Especial ao Gabinete do Executivo.  

Parágrafo Único. Em caso de deferimento do pedido, os efeitos financeiros dar-se-ão a partir da data do ato de movimentação. 

Art. 13 - Área de Conhecimento é a área de Execução do Projeto Especial que beneficia as atividades da Secretaria autorizadora/solicitadora de sua realização conforme o Anexo II deste 

decreto. 

Art. 14 - Em nenhuma hipótese - limitado ao prazo de execução do Projeto Especial de que trata este decreto - poderá haver redução da gratificação do Incentivo à execução de Projeto 

Especial percebida pelo servidor. 

Art. 15 - O procedimento para solicitar o Incentivo à execução de Projeto Especial dar-se-á de acordo com a apresentação dos seguintes documentos: 

I. Formulário de Projeto Especial do Anexo III 

II. Requerimento de Incentivo à participação no Projeto Especial conforme o Anexo IV 
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III. Documentação comprobatória de conclusão de curso superior conexo às atividades do Projeto Especial, exceto se não estiver protocolada anteriormente. 

IV. Protocolo do processo para análise do Secretário de Governo da pasta que executará o Projeto Especial.  

V. Salvar os documentos do processo no formato PDF para divulgação no Portal da Transparência. 

Art. 16 - Da Gratificação do Projeto Especial 

§ 1º. O Servidor habilitado à execução de Projeto Especial aprovado em Área de Conhecimento conexa à sua formação acadêmica fará jus à percepção de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) 

pagos mensalmente e atualizado - no período de execução - pelo índice anual aprovado para variação salarial de sua categoria profissional. 

Art. 17.  Os valores pagos no âmbito dos Projetos Especiais de que trata este Decreto têm natureza indenizatória e não serão incorporados à remuneração do servidor executante.  

Art. 18.  A referida vantagem pecuniária de que trata este decreto não abrange atividades rotineiras do cargo público ocupado pelo trabalhador, assim como não abrange as atribuições 

legais/previstas no edital do concurso do seu respectivo cargo público.  

Art. 19. Ao término da execução dos projetos Especiais de que trata este decreto o Secretário da pasta responsável pelo seu acompanhamento lavrará o termo de encerramento de acordo 

com o Anexo V.   

Art. 20. A análise dos Projetos Especiais obedecerá às áreas de conhecimento constantes nos Anexos I e II deste Decreto. 

Art. 21. Os valores pagos à título de Projetos Especiais não serão incorporados para fins de aposentadoria ou pensão do servidor executante. 

Art. 22. A participação de servidor em outros Projetos de iniciativa das próprias Secretarias de Governo executados em face de sua legislação de regência não está contemplada neste Decreto 

nem limitam sua realização por servidor responsável por Projetos Especial no âmbito deste normativo.   

Art. 23. Todos os Projetos Especiais serão divulgados no Portal da Transparência do Município de Iracemápolis no endereço eletrônico:       

http://www2.iracemapolis.sp.gov.br/cecam_sistemas_port/Pages/Geral/wfOutrasInformacoesExibi cao.aspx 

Art. 24. As despesas oriundas deste Decreto correrão, no exercício financeiro de 2022, de acordo com a Lei N.º 2497/2021, de 21 de dezembro de 2021 que “Estabelece o Plano Plurianual 

do Município para o período de 2022 a 2025. Analogamente, nos exercícios posteriores que serão amparadas pelas respectivas legislações da Lei Orçamentária Anual, respeitadas as 

classificações contábeis próprias em cada Secretaria de Governo. 

Art. 25.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Iracemápolis, aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal – 

 

ANEXO I - 

Classificação de Projeto Especial 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

FORMAL SUPERIOR AO 

PREVISTO PARA EXECUÇÃO 

DE PROJETO ESPECIAL 

(CURSO RECONHECIDO PELO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO) 

ÁREA DE 

CONHECIMENTO COM 

NEXO Á FORMAÇÃO 

ACADÊMICA 

Curso de Graduação completo 

(inclusive especialização, mestrado e 

doutorado) 

100% - (Art. 16º) 

  

http://www2.iracemapolis.sp.gov.br/cecam_sistemas_port/Pages/Geral/wfOutrasInformacoesExibi%20cao.aspx
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ANEXO II 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE ORGANIZACIONAL: 

a) Administração Pública 

 

Gestão administrativa envolvendo planejamento, execução e avaliação de projetos e atividades nas áreas de auditoria interna, organização e métodos, orçamento, finanças, material, patri-

mônio, protocolo, arquivo, administração e desenvolvimento de pessoal, saúde do trabalhador, higiene e segurança no trabalho, assistência à comunidade interna, atendimento ao público e 

serviços de secretarias em unidades administrativas. 

Áreas de Conhecimento:  

Arquivologia; Biblioteconomia; Ciências Atuariais; Ciências da Informação; Contabilidade; Direito;  Economia; Economia Doméstica; Enfermagem do Trabalho; Engenharia de Produção; 

Engenharia  do Trabalho; Medicina do Trabalho; Psicologia; Relações Internacionais; Secretariado; Segurança  do Trabalho e Serviço Social. 

b) Infraestrutura 

Planejamento, execução e avaliação de projetos e atividades nas áreas de construção, manutenção, conservação e limpeza de prédios, veículos, máquinas, móveis, instrumentos, equipamentos, 

parques e jardins, segurança e transporte  

Áreas de Conhecimento 

 Agrimensura; Arquitetura e Urbanismo; Construção Civil; Ecologia; Elétrica; Eletrônica; Eletrotécnica; Engenharia de Produção; Engenharia Florestal; Hidráulica; Material e Metalúrgica; 

Segurança do Trabalho; Telecomunicações; Transportes. 

 

c) Ciências Humanas, Jurídicas e Econômicas 

 Integram esse ambiente as seguintes áreas, além de outras que em cada Secretaria forem  consideradas necessárias ao cumprimento de seus objetivos a exemplo: direito, administração, 

economia, demografia, pedagogia, comunicação, serviço social, economia doméstica, turismo,  filosofia, sociologia, ciências sociais, estudos sociais, arquitetura e urbanismo, 

antropologia,  arqueologia, história, geografia, psicologia, educação, ciências políticas, linguísticas, letras, cartografia, história natural, história da educação, relações 

internacionais, cooperativismo e ciências contábeis. 

Áreas de Conhecimento 

Arquitetura e Urbanismo; Arqueologia; Comunicação; Contabilidade; Direito; Economia; Economia Doméstica; Estudos Sociais; Letras; Relações Internacionais; Relações Públicas; Serviço 

Social;  Teologia e Turismo. 

d) Ciências Biológicas 

 Integram esse ambiente as seguintes áreas, além de outras que em cada Secretaria forem consideradas necessárias ao cumprimento de seus objetivos: matemática, estatística, química, 

 oceanografia, biologia geral, botânica, zoologia, morfologia, fisiologia, bioquímica, biofísica,  farmacologia, imunologia, ecologia, parasitologia, bioengenharia, 

medicina, odontologia, farmácia,  enfermagem, saúde coletiva, zootecnia, medicina veterinária, tecnologia de alimentos, educação, biomedicina e microbiologia.  

Áreas de Conhecimento: 

 Bioengenharia; Biofísica; Biologia; Biomedicina; Bioquímica; Ecologia; Enfermagem; Farmacologia; Medicina Veterinária; Medicina; Oceanografia; Odontologia; Química; Tecnologia 

de Alimentos e   Zootecnia. 

e) Ciências Exatas e da Natureza 

Integram esse ambiente as seguintes áreas, além de outras que em cada Secretaria forem consideradas necessárias ao cumprimento de seus objetivos: meteorologia, geologia, topografia, 

cartografia, saneamento, química, física, matemática, extração mineral, obras, extração e refino de petróleo e gás natural, geologia, probabilidade estatística, ciências da computação, 
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tecnologia da informação, astronomia, geociências, oceanografia, engenharias: civil, de minas, materiais e metalúrgica, elétrica, eletrônica, telecomunicações, mecânica, sanitária, química, 

de produção, nuclear, transportes, naval e oceânica, aeroespacial e biomédica. 

Áreas de Conhecimento: 

Agrimensura; Agronomia; Arqueologia; Astronomia; Bioengenharia; Biologia; Bioquímica; Construção Civil; Ecologia; Elétrica; Eletrônica; Engenharia Aeroespacial; Engenharia 

Biomédica; Engenharia de Minas; Engenharia de Pesca; Engenharia de Petróleo; Engenharia de Produção; Engenharia de Transporte; Engenharia Naval; Engenharia Nuclear; Engenharia 

Oceânica; Engenharia Química; Engenharia Sanitária; Farmacologia; Física; Geociências; Geofísica; Geografia; Geologia; Material e Metalurgia; Mecânica; Mecatrônica; Medicina 

Veterinária; Meteorologia; Museologia; Oceanografia; Química; Química Industrial, Recurso Florestais e Engenharia Florestal; Tecnologia da Informação; Zootecnia. 

f) Ciências da Saúde 

Planejamento, execução e avaliação das atividades de pesquisa e de apoio às rotinas da Secretaria  relacionadas aos laboratórios, hospitais, ambulatórios, áreas de processamento de 

refeições e  alimentos, campos de experimento ou outros espaços onde ocorram a produção e  operacionalização no campo das Ciências da Saúde. Integram esse ambiente as 

seguintes  áreas, além de outras que em cada Secretaria forem consideradas necessárias ao cumprimento de  seus objetivos: medicina, odontologia, farmácia, nutrição, serviço social, 

ciências biomédicas,  saúde coletiva, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, diagnóstico por imagem, educação física, psicologia e medicina veterinária.  

 

Áreas de Conhecimento: 

Biofísica; Biologia; Biomedicina; Bioquímica; Ciências da Computação; Ciências e Tecnologia de Alimentos; Ecologia; Economia Doméstica; Educação Física; Enfermagem; Engenharia 

Nuclear; Engenharia Sanitária; Farmacologia; Física; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Medicina; Medicina Veterinária; Nutrição; Odontologia; Psicologia; Química; Serviço Social; Terapia 

Ocupacional; 

g) Agropecuário 

Planejamento, execução e avaliação das atividades de pesquisa e de apoio às rotinas das Secretarias de Governo, tais como laboratórios, oficinas, fazenda-escola, campos de experimento 

ou outros espaços onde ocorram a produção e a transmissão do conhecimento no campo das Ciências Agropecuárias. Integram esse ambiente as seguintes áreas, além de outras que em cada 

Secretaria forem consideradas necessárias ao cumprimento de seus objetivos: agronomia, recursos florestais, engenharia florestal, engenharia agrícola, medicina veterinária, recursos 

pesqueiros, engenharia da pesca, ciência e tecnologia dos alimentos, cooperativismo, zootecnia, curtume e tanagem, enologia, vigilância florestal, apicultura, zoologia, defesa fitossanitária, 

produção e manejo animal de pequeno, médio e grande porte, mecanização agrícola, parques e jardins, beneficiamento de recursos vegetais, produção de carvão e horticultura. 

 Áreas de Conhecimento: 

Agrimensura; Agronomia; Biologia; Bioquímica; Cooperativismo; Ecologia; Economia; Economia Doméstica; Engenharia Agrícola; Engenharia Florestal e Recursos Florestais; Engenharia 

Química; Farmacologia; Física; Geociências; Medicina Veterinária; Nutrição; Pecuária; Produção Agroindustrial; Química; Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca; Tecnologia da 

Informação; Tecnologia de Alimentos; Zoologia; Zootecnia. 

h) Informação 

Gestão do sistema de informações institucionais, envolvendo planejamento, execução, coordenação e avaliação de projetos e atividades nas áreas de microfilmagem, informatização, 

comunicação, biblioteconomia, museologia e arquivologia. 

Áreas de Conhecimento: 

Arquivologia; Biblioteconomia; Ciências da Informação; Comunicação; Computação; Engenharia  Eletrônica; Física; Letras; Museologia; Produção Cultural; Programação Visual; 

Psicologia; Relações Públicas e Tecnologia da Informação. 

 

i) Artes, Comunicação e Difusão 

Planejamento, elaboração, execução e controle das atividades de pesquisa e de apoio às rotinas das Secretarias, nos laboratórios, oficinas, teatros, galerias, museus, cinemas, editoras, 

gráficas, campos de experimento, salas de aula ou outras formas e espaços onde ocorram a produção e a  transmissão do conhecimento no campo das artes, comunicação e difusão. 
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Integram esse ambiente  as seguintes áreas, além de outras que em cada Secretaria forem consideradas necessárias ao cumprimento de seus objetivos: comunicação, artes, desenho industrial, 

museologia, relações públicas, jornalismo, publicidade e propaganda, cinema, produção cultural, produção visual, mídia e ciências da informação. 

Áreas de Conhecimento: 

Arquitetura e Urbanismo; Artes Visuais; Artes Cênicas; Ciência da Informação; Comunicação; Decoração; Desenho de Moda e Projetos; Desenho Industrial; Educação Artística; Elétrica; 

Eletrônica; Engenharia Têxtil; Física; Tecnologia da Informação; Letras; Museologia; Música; Produção Cultural; Programação Visual; Psicologia; Relações Públicas. 

j) Educação 

Planejamento, elaboração, execução e controle das atividades de pesquisa e de apoio às rotinas das Secretarias, nas estruturas administrativas da Educação, salas de aula, laboratórios, 

oficinas, campos de experimento, ou outras formas e espaços onde ocorram a produção e a transmissão do conhecimento no campo do ensino. Integram esse ambiente as seguintes áreas, 

além de outras que em cada Secretaria forem consideradas necessárias ao cumprimento de seus objetivos: docência nos níveis básico, fundamental e médio em nível superior, administração 

escolar, gestão escolar e trabalhadores da educação com ou sem cargo de direção e chefia com formação superior bem como servidores que atuam na realização de serviços de apoio técnico-

administrativo e operacional com graduação superior. 

Áreas de Conhecimento: 

Administração Escolar; Gestão Escolar, Antropologia; Ciência Política; Ciências Sociais; Educação – Magistério em nível superior, Magistério (básico e fundamental) e Normal em nível 

médio; Estatística; Filosofia; Geografia; História; Letras – Habilitação em Língua Portuguesa em nível de graduação e área de Língua Portuguesa em nível de pós-graduação; Matemática; 

Pedagogia e  Sociologia. 

ANEXO III 

 

Formulário de Projeto Especial 

 

 

 

PROJETO:  

(Descrição/Nome) 

 

PROJETOS - IRACEMÁPOLIS 

 

Nome do Projeto  

Propósito  



 

Diário Oficial 
Município de Iracemápolis 

Nº 024- ANO X 
Terça-Feira, 15 de fevereiro 

de 2022 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis 
www.iracemapolis.sp.gov.br 

 

PODER EXECUTIVO 
 

6 

 

Objetivo do Projeto  

Contextualização 

 

  

Fundamentação Jurídica 

 

 

ROTEIRO 
ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO DOS DADOS 
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Descrição do Objetivo  

Apresentação do Objetivo do Projeto 

 

 

Gerente do Projeto  

Equipe Servidor: 

Apoio:   

Times 

envolvidos 

 

 

Riscos  

Materiais de referência 
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Idéias e Planejamento 

Brainstorming 

 

Anotações 

 

 

 

Prazos 

Data de Início  

Duração Total  
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Data Estimada de Conclusão  

 

 

 

Etapas do Cronograma/Marcos Resumo 

Etapa Data Início (previsão) - Divulgação Data Entrega Status: realização 

   
 

 

   
 

 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

   
 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

Data 

Obrigatória de 

Conclusão 
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Etapa 1 – ATAS das Audiências 

Etapa 
 

Responsável 
 

Envolvidos 
 

Documentos 
 

Anotações 
 

 

 

Tarefas 

Status Tarefa Proprietário Data Fim         Anotação 
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Entrega 

Data Esperada de  

 

Conclusão – 

 

 

 

Anotações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovação Final 

Data Nome Responsável Anotatação 

    

    

 

 

 

 

 

 

Sumário e Revisão 
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Versão: ____/____/_____ 

__________________ 

SERVIDOR 

 

ANEXO IV 

Requerimento de participação em Projeto Especial 

 

Ofício:       /ano – Sigla da Secretaria 

 

        Data: 

 

 

NOME: 

Matrícula:      

Lotação: 

Cargo: 

 

 

Ref.: Requerimento de execução de Projeto Especial na Área de Conhecimento:  

 

Prezado(a) Secretário (a) 

 

 O servidor _________________________________ supra qualificado, requer, nos termos do Decreto XXXXX/2022, a participação para a execução em Projeto Especial 

com o objetivo de: 

 

(descrição sintetizada do objetivo) 

 

 

 Para fins de avaliação e aprovação anexa os seguintes documentos: 

a) Formulário de Apresentação do Projeto Especial  

b) Certificado de Conclusão de Curso em grau Superior 
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Atenciosamente, 

 

_________________________________ 

Servidor 

 

 

ANEXO V 

 

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESPECIAL 

 

 

NOME: 

Matrícula:      

Lotação: 

Cargo: 

 

PROJETO ESPECIAL 

DESCRIÇÃO: 

Área de Conhecimento 

Título 

Data de Início: 

 

Pelo presente instrumento, fica encerrado o projeto supra relacionado cujo(s) signatário(s), abaixo mencionado(s), concorda(m) com o motivo desse encerramento devido ao fato de: 

 

□ Conclusão    □ Substituição por outro     □ Cancelamento.  
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Avaliação final: 

 

_____________________________________________ 

Secretário (a) 

 

  

Iracemápolis, ______ de _______________________ de _______ 

DECRETO n° 3957/2022, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022. 

“Regulamenta o atendimento dos alunos nas creches da rede pública municipal de ensino de Iracemápolis, estabelece diretrizes para as matrículas nesta etapa da Educação Infantil, 

dispõe sobre a garantia de controle  “Regulamenta o atendimento dos alunos nas creches e CEIM´s da Rede Pública Municipal de Ensino de Iracemápolis, estabelece diretrizes para as 

matrículas nesta etapa da Educação Infantil, dispõe sobre a garantia de controle social sobre o acesso às novas vagas e dá outras providências.” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita do Município de Iracemápolis, Estado de São Paulo, no uso das atribuições conferidas por Lei, e 

CONSIDERANDO a necessidade de dispor sobre o atendimento dos alunos nas creches públicas municipais; e 

CONSIDERANDO a Meta 1 e respectivas Estratégias previstas na Lei nº 2.194, de 23 de junho de 2015 (Plano Municipal de Educação), bem assim as correspondentes metas e estratégias 

presentes nos Planos Nacional (Lei Federal nº 13.005/2014) e Estadual (Lei estadual nº 16.279/2016) de Educação, 

DECRETA: 

Art. 1º Este Decreto regulamenta o atendimento às crianças nas creches da rede pública municipal de ensino de Iracemápolis, estabelece diretrizes para as matrículas nesta etapa da Educação 

Infantil, critérios de prioridade, divulgação de lista de espera, assegurando publicidade e controle social sobre o acesso às novas vagas. 

Seção I 

Dos Regimes de Atendimento 

Art. 2º A partir do ano letivo de 2022 as creches da rede pública municipal de ensino de Iracemápolis adotarão dois distintos regimes de atendimento, a saber: 

I – Regime de Tempo Integral: com atendimento por período mínimo de 7 (sete) horas diárias. 

II – Regime de Tempo Parcial: com atendimento por período mínimo de 4 (quatro) horas diárias. 

§ 1º Para a matrícula em tempo integral não será necessário observar qualquer critério de prioridade de atendimento, exceto se não houver disponibilidade de vagas, quando deverão ser 

adotados os critérios estabelecidos no artigo 8º deste Decreto. 

§ 2º Crianças matriculadas no regime de tempo integral deverão observar o período de atendimento mínimo, sendo vedada a saída antecipada das atividades escolares. 

Art. 3º Na rematrícula para cada ano letivo, as famílias dos alunos de até 3 (três) anos de idade atendidas em tempo integral serão consultadas sobre a adesão ao regime de tempo parcial, 

facultando-lhes a escolha de período de atendimento, sem imposição da alteração do regime atual. 

Art. 4º Conforme o número de novas vagas disponíveis em cada ano letivo, as novas matrículas poderão ficar restritas ao atendimento em regime de tempo parcial. 

Seção II 

Da Matrícula e da Inscrição para Vaga em Creche 

Art. 5º A Secretaria Municipal da Educação organizará e dará ampla divulgação, anualmente, aos períodos de inscrição para posterior matrícula aos interessados em vagas nas creches 

municipais, tornando públicos, inclusive, os critérios de prioridade e as condições para o atendimento em regime de tempo integral. 
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§ 1º Poderá haver inscrição para vaga em creche durante o ano letivo, ocorrendo à matrícula de acordo com a disponibilidade de vagas e eventual classificação em lista de espera. 

§ 2º Na Ficha de Inscrição presente no Anexo I, o candidato indicará a unidade e o regime de atendimento de seu interesse e, se for o caso, anexará documentos que comprovem o direito 

de prioridade, nos termos do artigo 8º deste Decreto. 

§ 3º Para fins de atendimento em cada etapa da creche, os inscritos serão ordenados cronologicamente de acordo com a data de manifestação de interesse pela vaga na respectiva unidade 

escolar.  

§ 4º Após a inscrição, o responsável legal do candidato convocado, deverá apresentar-se para matrícula na respectiva unidade escolar, portando toda a documentação exigida no artigo 6º 

deste Decreto, no prazo improrrogável de 3 (três) dias úteis, sendo que a falta de comparecimento será considerada desistência tácita da vaga, gerando a consequente exclusão do candidato 

de eventual lista de espera. 

Art. 6º A matrícula será efetuada através da apresentação dos seguintes documentos: 

a) cópia de certidão de nascimento; 

b) cópia do termo de tutela ou guarda provisória, em caso de representante legal; 

c) cópia do CPF e do RG da criança, se houver; 

d) cópia do CPF e do RG do pai e/ou da mãe ou do(s) responsável(is) legal(is); 

e) cópia do comprovante de residência atualizado em nome do requerente; 

f) declaração de que a carteira de vacinação do aluno está atualizada; 

g) cópia da carteira de trabalho e previdência social (CTPS) do requerente, contendo a qualificação e o registro do contrato e ou declaração de próprio punho, quando exercer trabalho 

informal ou autônomo, conforme modelo disponibilizado no Anexo II deste Decreto; 

h) uma foto do aluno. 

§ 1º Servirá como comprovante de residência os documentos de praxe, ainda que em nome de terceiros, desde que haja comprovação da locação do imóvel, do grau de parentesco entre o 

titular do documento e o requerente ou o menor, ou, ainda, o cadastro único do requerente ou do menor.  

§ 2º É de responsabilidade do requerente qualquer consequência ou dano que advier em razão de matrícula com documentação falsa ou irregular, podendo, nessa circunstância, ser a mesma 

cancelada, arcando ainda o responsável com as penas que a lei estabelece. 

§ 3º Os documentos necessários à matrícula deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original. 

Seção III 

Da Organização e Divulgação das Listas de Espera 

Art. 7º Eventual lista de espera por vaga de cada unidade escolar será divulgada no site da Prefeitura Municipal de Iracemápolis (www.iracemapolis.sp.gov,br), sendo atualizada mensalmente. 

Seção IV 

Critérios de Prioridade e Condições de Atendimento 

Art. 8º Terão prioridade de atendimento, tanto em tempo parcial quanto em tempo integral, conforme a necessidade da família ou o encaminhamento ou indicação por órgão da rede protetiva, 

os seguintes perfis, devendo ser observada a ordem de preferência abaixo especificada: 

I – criança em comprovada situação de vulnerabilidade ou risco social, com encaminhamento por órgão da Assistência Social ou por determinação judicial; 

II – criança com deficiência ou necessidade educacional especial identificada por órgão de Saúde Pública e conforme recomendação profissional; 

III – criança cuja família esteja inserida no programa social Bolsa Família; 

IV – criança cujos pais/responsáveis legais comprovadamente trabalhem fora do âmbito do lar, com renda mensal per capta de até um salário mínimo; 

V – aluno que esteja aguardando transferência de unidade da própria rede municipal de Iracemápolis ou vaga de tempo integral, conforme o caso. 

§ 1º Para desempate serão considerados os seguintes critérios: 
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I – ordem de inscrição; 

II – menor renda familiar; 

III – maior número de filhos. 

§ 2º Para os fins deste artigo, serão formas de comprovação da condição de prioridade, conforme o caso: 

I – em caso de transferência ou vaga de tempo integral, a ficha de inscrição;  

II – cartão do programa social Bolsa Família; 

III – Carteiras de Trabalho e últimos holerites, ou inscrição de autônomo e/ou comprovação de recolhimento previdenciário do pai e da mãe ou dos responsáveis legais; 

IV – carta de encaminhamento por assistente social do CRAS/CREAS sobre a condição social da criança, ou a intimação para cumprimento de determinação judicial, para os casos de 

vulnerabilidade ou risco social; 

V – laudo diagnóstico da deficiência ou indicativo da necessidade educacional especial atestado por profissional de qualquer órgão de Saúde Pública. 

Art. 9º Os inscritos em eventual lista de espera por vaga de tempo integral, serão atendidos na seguinte ordem: 

I – aluno matriculado e atendido em tempo parcial na unidade onde surgir a vaga de tempo integral que comprove um dos critérios de prioridade descritos nos incisos I a IV do art. 8º deste 

Decreto; 

II – candidato em lista de espera por vaga de tempo integral que comprove um dos critérios de prioridade descritos nos incisos I a IV do art. 8º deste Decreto, independentemente de se 

encontrar matriculado em tempo parcial em outra unidade; 

III – aluno matriculado e atendido em tempo parcial na unidade onde surgir a vaga de tempo integral; 

IV – candidato da lista de espera por vaga de tempo integral, independentemente de se encontrar matriculado em tempo parcial em outra unidade. 

Parágrafo único. Para desempate serão considerados os mesmos critérios estabelecidos no § 1º do artigo 8º deste Decreto. 

Seção V 

Da Oferta de Vagas 

Art. 10 A cada ano haverá a regular rematrícula de alunos já atendidos pelas creches públicas municipais, e posterior oferta de novas vagas aos candidatos regularmente inscritos, conforme 

a ordem prevista no artigo 8º e observadas as prioridades de atendimento do artigo 9º, ambos deste Decreto. 

§ 1º A oferta de novas vagas ocorrerá durante todo o ano letivo, de acordo com o surgimento das vagas. 

§ 2º A Secretaria Municipal de Educação envidará esforços para compatibilizar a disponibilidade de vagas em cada unidade ao interesse manifestado pelos candidatos no ato da inscrição. 

Art. 11 O candidato que aceitar a vaga de tempo parcial poderá manter-se inscrito na eventual lista de espera aguardando a vaga de tempo integral e/ ou vaga em outra unidade. 

Art. 12 O candidato que recusar a vaga ofertada em virtude do regime de atendimento disponível, poderá manter-se inscrito na lista de espera aguardando a vaga de tempo desejada. 

§ 1º No caso de recusa expressa da vaga por qualquer outro motivo, o nome da criança será retirado da lista de espera, retornando apenas após realizar nova inscrição.  

§ 2º No caso de o responsável legal da criança não ser localizado para manifestação sobre a oferta da vaga, será considerado desistente tácito, retornando apenas após realizar nova inscrição.  

Art. 13 A Secretaria Municipal da Educação manterá registro da data da oferta de vaga e da aceitação ou recusa pelo candidato, para fins de informação e controle social. 

Parágrafo único. Caso haja manifestação expressa de desistência da vaga, os pais ou responsáveis legais deverão assinar o Termo de Desistência constante do Anexo III deste Decreto, que 

será arquivado junto à ficha de inscrição para fins de informação e controle social. 

Art. 14 Havendo situação de extrema urgência, onde haja risco iminente para a criança, devidamente identificado por órgãos técnicos, será garantido o pronto atendimento independente de 

surgimento de vaga, sem prejuízo do disposto neste Decreto quanto aos demais inscritos.  

Seção VI 

Disposições Finais 

Art. 15 Os inscritos em listas de espera existentes por ocasião da publicação deste Decreto serão chamados para revalidar sua inscrição, atendendo o quanto estabelecido. 
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Art. 16 Casos omissos serão solucionados pela Secretaria Municipal da Educação. 

Art. 17 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal – 

 

ANEXO I  

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Dados da Criança 

Nome:  Nascimento: 

 

Pai: RG: 

 

Mãe: RG: 

 

Endereço Completo: 

Dados da Matrícula 

Unidade Escolar de Matrícula: 

 

Regime de Atendimento: (   ) PARCIAL       (   ) INTEGRAL 

Período em Tempo Parcial: (   ) MANHÃ       (   ) TARDE 

Disponibilidade para outras propostas de atendimento: 

(   ) AVALIARIAM OUTRA UNIDADE 

(   ) AVALIARIAM PERÍODO PARCIAL 

(   ) PREJUDICADO (JÁ É ALUNO) 

CRITÉRIOS DE PRIORIDADE 

Assinalar somente condição comprovada documentalmente 

(   ) AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA  

(   ) AGUARDANDO TEMPO INTEGRAL NA MESMA UNIDADE 
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(   ) AGUARDANDO TEMPO INTEGRAL e TRANSFERÊNCIA 

(   ) BENEFICIÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA 

(   ) AMBOS OS PAIS TRABALHAM FORA EM PERÍODO INTEGRAL 

(   ) ENCAMINHAMENTO ÓRGÃO TÉCNICO 

(   ) INCLUSÃO 

 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO INFORMAL/AUTÔNOMO 

 

Eu, _______________________________________________, portador(a) da cédula de identidade RG nº ____________ e do CPF nº ____________________, DECLARO para os devidos 

fins que sou trabalhador(a)  (  ) INFORMAL (  ) AUTÔNOMO, sem vínculo empregatício e exerço atividade de ___________________, tendo como renda (  ) Diária (  ) Semanal (  ) 

Mensal o valor de R$ ______________ (____________________________________________). 

Estou ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes implicam em alteração no processo de classificação e seleção para o 

encaminhamento de matrícula em creche pertencente a rede pública municipal de ensino de Iracemápolis/SP. 

DECLARO, ainda, que as informações constantes nesta declaração são de minha responsabilidade, e caso sejam inverídicas, responderei em conformidade com a legislação vigente. 

 

Iracemápolis/SP, _____ de ______________ de 20___. 

 

 

_____________________________________________ 

(Assinatura) 

 

 

 

ANEXO III 

TERMO DE DESISTÊNCIA  

TERMO DE DESISTÊNCIA DE VAGA EM CRECHE 

 

____(NOME DO PAI/MÃE/RESPONSÁVEL)_____, portador(a) da cédula de identidade RG nº 

____________, responsável pelo menor ____(NOME COMPLETO DA CRIANÇA)______, nascido em 

___/___/___, DECLARA, neste ato, que desiste da inscrição da criança em lista de espera por vaga na 

creche pública municipal ________________________________, ciente de que este ato fará com que o 

nome da criança seja retirado e que, para retorno à lista, deverá realizar nova inscrição. 

 

Iracemápolis/SP, __ de ______________ de 20__. 

 

________________________________________ 



 

Diário Oficial 
Município de Iracemápolis 

Nº 024- ANO X 
Terça-Feira, 15 de fevereiro 

de 2022 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis 
www.iracemapolis.sp.gov.br 

 

PODER EXECUTIVO 
 

21 

 

Nome:  

RG nº  

 

 

 

 

 

 


