
DECRETO 3406/2006
“Dispõe sobre priorização do
atendimento realizado por creches e
critérios relativos para efetivação de
matrículas."

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São
Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e

Considerando o que dispõe o inciso XXV do artigo 7º da
Constituição Federal,

Considerando o que dispõe o inciso V do artigo 11, artigos 29
e 30 da Lei Federal n.º 9394 de 20 de dezembro de 1996,

Considerando o excesso de demanda na população a ser
atendida por creches,

Considerando restrição atual de atendimento em virtude da
falta de espaço físico adequado a tal,

D E C R E T A:

Artigo 1º - As matrículas nas creches serão efetuadas
mediante atendimento aos critérios abaixo, após inscrição prévia da criança no
estabelecimento mais próximo à sua residência no início de cada exercício, a
saber:

I – Vivência em situação de risco;
II – Ser egresso de berçário contendo, no mínimo 18 (dezoito)

meses;
III – Possuir comprovação de residência e domicílio eleitoral

dos pais ou responsáveis no município;
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IV – Constatação da necessidade do atendimento mediante
laudo emitido pelo Serviço Social e/ou Conselho Tutelar com base em entrevista
e visita domiciliar efetuados.

Artigo 2º - As matrículas nas escolas de educação infantil
serão efetuadas mediante atendimento aos critérios abaixo, após inscrição
prévia da criança no estabelecimento mais próximo à sua residência no início
de cada exercício:

I -  Vivência em situação de risco;
II – Ser egresso de creche contendo, no mínimo 6 (seis) anos

completos;
III – Possuir comprovação de residência e domicílio eleitoral

dos pais ou responsáveis no município;

Artigo 3º - A Secretaria Municipal da Educação poderá editar
normas complementares à execução deste Decreto.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2006.

São Sebastião,  21 de março de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra.
MRL/dsc
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