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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
PORTARIA N° 34-18 SMEC - ESTABELECE OS CRITÉRIOS PARA MATRÍCULA NAS
CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TEIXEIRA DE FREITAS
O Secretário Municipal de Educação e Cultura de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis nº 759 e 782/2014, pelo presente.
Resolve:
Artigo 1º. Estabelecer os critérios de matrícula nas Creches Municipais de Teixeira de
Freitas – Bahia.
Artigo 2º. Terão prioridade no atendimento nas Creches Municipais, os filhos de pais ou
responsáveis, trabalhadores, que tenham sob sua guarda crianças na faixa etária de 1 (um)
a 3 (três) anos, que atendam aos seguintes critérios:
I. Comprovação (carteira de trabalho ou Declaração do Empregador), de que ambos os
pais ou responsáveis trabalham em regime de tempo integral;
II. Declaração de renda cujo valor, per capita, não ultrapasse a um quarto do salário
mínimo.
§1º: Fica desconsiderado o disposto nos incisos I e II nos casos de crianças em situação de
vulnerabilidade social, atestada por Assistente Social da Educação.
§2º: Caso o número de crianças em situação de vulnerabilidade social exceda o número de
vagas, será utilizado como critério de desempate o maior grau de vulnerabilidade
apresentado, atestado mediante análise de Assistente Social.
§3º: Tem prioridade na seleção, as crianças filhas de adolescentes, desde que estas
comprovem que estão estudando ou trabalhando, de acordo com a Lei Municipal N°
759/2014.
§4º: Tem prioridade na seleção, as crianças filhas de mulheres vítimas de violência
doméstica, de natureza física e/ou sexual, mediante a apresentação de cópia do boletim de
ocorrência expedido pela Delegacia Especial de Atendimento a Mulher e cópia do exame de
corpo de delito, de acordo com a Lei Municipal 782/2014.
Artigo 3º. A solicitação de vaga nas Creches Municipais será efetivada mediante
preenchimento de formulário próprio na secretaria da Unidade Escolar, condicionada à
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existência de vaga.
§1º - O período de inscrições será do dia 19 a 23 de novembro do corrente ano.
§ 2º - As inscrições deverão ser feitas na creche em que a família tem interesse em
matricular a criança.
Artigo 4º. O processo de seleção para preenchimento das vagas será acompanhado por
uma Comissão formada pelo (a) Diretor (a) da Unidade Escolar, representante de
Servidores da Unidade, representante da Secretaria Municipal de Educação, representante
do Sistema Municipal de Ensino, representante do Conselho Municipal de Educação - CME,
representante do Conselho Tutelar, representante do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CONDECA, representante da Câmara de Vereadores,
representante da Procuradoria, Assistência Social, Agente de Saúde, representante da
Associação de moradores do bairro onde se situa a creche, Sindicato dos Profissionais da
Educação e Defensoria Pública.
Artigo 5º. A organização das turmas considerará 31 de março como a data limite do
aniversário da criança, conforme Resolução Nº 01 de 14 de janeiro de 2010.
Artigo 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Registre-se, publique e cumpra-se.
Teixeira de Freitas- Ba, em 06 novembro de 2018.
HERMON LOPES DE FREITAS - Secretário Municipal de Educação e Cultura
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