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AVISO DE RESULTADO 
CONCORRÊNCIA Nº. 3/2016 

1. Objeto: Conclusão do Recapeamento Asfáltico com CBUQ em vias urbanas do 
município, perfazendo os seguintes serviços: Meio-fio de concreto, Lavagem da 
Pista, Imprimação e Pintura de ligação, Revestimento com CBUQ, Calçadas em 
concreto, Colocação de grelhas de ferro fundido, Pintura de sinalização horizontal e 
Placas de obra. Trechos: Rua Adolfo Pinto Muller entre as ruas Maximiliano Gomes 
Silveira e José Isaias Blum; Rua Major Vicente de Castro entre as ruas Antonio 
Constante de Oliveira e José Isaias Blum; Rua Capitão Júlio Pombeiro entre as ruas 
Antonio Constante de Oliveira e José Isaias Blum; Rua José Isaias Blum entre as 
ruas Capitão Júlio Pombeiro e Adolfo Pinto Muller; Rua Henrique Panzarini entre as 
ruas Capitão Júlio Pombeiro e Adolfo Pinto Muller; Rua Argemiro Chaves Ferreira 
entre as ruas João Ribeiro da Fonseca e Adolfo Pinto Muller; Rua Maximiliano 
Chaves Ferreira entre as ruas João Ribeiro da Fonseca e Adolfo Pinto Muller; Rua 
João de Deus Miranda entre as ruas João Ribeiro da Fonseca e Major Vicente de 
Castro; Rua João Isaias Bhauer entre as ruas João Ribeiro da Fonseca e Capitão 
Júlio Pombeiro. Colocação de placas de comunicação visual;  

2. Prazo de execução: 120 (cento e vinte) dias;  
3. Preço máximo: R$ 490.646,81 (quatrocentos e noventa mil, seiscentos e quarenta e 

seis reais e oitenta e um centavos). 
4. Resultado Final: Deserta em razão de não acudir interessados. 

Ipiranga PR., 17 de Outubro de 2016. 
ELIANE GOTTEMS 

Presidente da Comissão de Licitação 
(Portaria nº. 04/2016). 

 
 
 

 
 
 
 

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 54/2016 
 

DAS PARTES: 
 

CONTRTATANTE: MUNICIPIO DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/MF nº. 76.175.934/0001-26 
 

CONTRATADA: NHO QUIM IMÓVEIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
95.374.088/0001-18, localizado na Avenida República Argentina, nº. 210, Bairro: Água Verde, Cep 80.240-20, na 
cidade de Curitiba, Estado do Paraná 

 
 

DO OBJETO CONTRATADO: O objeto do presente Contrato é a execução, sob o regime de empreitada por preço 
global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, de obras e serviços de restauração do Hospital Municipal. 
Local do objeto: Perímetro Urbano - Rua Tereza de Jesus, s/nº Centro - Ipiranga - PR., em consonância com os 
projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação Tomada de Preços nº. 03/2016, 
fornecida pelo CONTRATANTE. 

 
 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamenta-se o presente termo no Incisos IV, do Artigo 57, da Lei Federal nº. 
8.666/93, previsão no Parágrafo Segundo, da Cláusula Sexta, do Contrato nº 54/2016 

 
VIGÊNCIA: Prorroga a vigência contratual até a data de 18/03/2017 (dezoito dias do mês de março de dois mil e 
dezessete). 

 
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais celebradas entre as 
partes, na data de 22/03/2016 ( vinte e dois de março de dois mil e dezesseis), não atingidas pelo presente termo. 

 
 

DATA DE ASSINATURA: 17 de outubro de 2016 

FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 

Ipiranga/PR, 17 de outubro de 2016 

Assinaturas: 
 
 

ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI 
Prefeito Municipal 

 
NHO QUIM IMÓVEIS LTDA. 

Theodósio Fedechen 
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EDITAL Nº 002/2016 
 

Orienta as diretrizes de matrícula para o ano letivo 
de 2017, nas instituições de ensino vinculadas a 
Secretaria Municipal de Educação de Ipiranga, que 
oferecem atendimento de Ensino Fundamental anos 
iniciais. 

 
A Secretária Municipal de Educação de Ipiranga, Priscila Gomes de 
Lima, no uso das atribuições legais, torna público as diretrizes 
referentes à matrícula para o ano letivo de 2017, nas instituições que 
oferecem Ensino Fundamental- anos iniciais, de acordo com o que 
dispõe este Edital. 
 
1. Da Fundamentação Legal: 
 
1.1 Conforme o previsto na Constituição Federal/88, Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDBEN Nº 9.394/96, Lei Nº 8.069/90 
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do adolescente, Lei Estadual 
nº18.492/2015, que aprovou o Plano Estadual de Educação, a Lei 
Municipal nº2337/2015 que aprovou o Plano Municipal de Educação 
ficam estabelecidas as diretrizes de matrícula para o ano Letivo 2017. 
 
2. Chamada escolar 
 
A campanha de divulgação do período de matrícula escolar, realizada 
pela Secretaria Municipal de Educação de Ipiranga em abrangência 
municipal será realizada a partir de 28 de setembro de 2016.  A 
divulgação deve contemplar orientações respeitando o contido no 
presente Edital. 
 
3. Da documentação obrigatória para matrícula escolar na rede 
municipal de ensino 
 
Documentação necessária 
Ficha Cadastral e 
Matrícula Nova 
 

- Certidão de nascimento (em original e 
fotocópia); 
- CPF, RG e Título de eleitor do pai, da mãe 
e/ou do responsável legal (em original e 
fotocópia); 
- Declaração de guarda emitida pelo Juizado 
da Infância e Juventude, para as crianças 
que convivem com responsáveis; 
- Fatura da concessionária de energia elétrica 
atualizada (máximo de 3 meses). Quando a 
fatura não estiver em nome do responsável 
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pelo aluno, apresentar conjuntamente, outro 
comprovante de endereço em nome da 
mãe/pai/responsável pelo aluno – original e 
cópia. 
- Se beneficiária do Programa Bolsa Família, 
apresentar declaração contendo o Número de 
Identificação Social. 
- Carteira do SUS. 
- Histórico Escolar ou Declaração de 
Escolaridade da instituição de ensino de 
origem ou Guia de Transferência emitida pelo 
Sistema Escola WEB – original. 

 
4. CALENDÁRIO DE MATRÍCULAS E REMATRÍCULAS NA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO 
 
a) Rematrículas: os alunos já matriculados na rede municipal de 
ensino no ano letivo de 2016 e que continuarão os estudos na mesma 
instituição de ensino no ano letivo de 2017, deverão confirmar sua 
matrícula, no período de 09 de novembro a 25 de novembro de 2016, 
conforme cronograma interno por turma/seriação elaborado pelas 
instituições de ensino. 
 
b) Matrículas iniciais: 
 - os responsáveis pelos alunos matriculados na educação infantil, que 
manifestarem interesse em permanecer na mesma escola, desde que 
esta oferte ensino fundamental, deverão efetivar a matrícula no período 
de 09 de novembro a 25 de novembro. 
 - os alunos que ingressarão no 1º ano do Ensino Fundamental em 
2017, deverão confirmar sua matrícula na instituição de ensino para a 
qual foram direcionados no período de 28 de novembro a 02 de 
dezembro de 2016. 
 c)Solicitação de vagas dos alunos sem vaga garantida na rede 
municipal: os alunos de qualquer série/ano sendo estes egressos, 
provenientes de outras redes de ensino, de outros municípios (devido a 
mudança de residência), estados ou países, deverão procurar uma 
instituição de ensino municipal para solicitação de vaga, no período de 
12 a 16 de dezembro de 2016. Havendo vagas disponíveis a 
instituição de ensino, confirmará a vaga do aluno. Não havendo vagas, 
encaminhará o aluno a outra instituição de ensino municipal, ou à 
SMEC. 
d) Cadastro de espera de vagas: o aluno que por algum motivo desejar 
transferência para instituição de ensino diferente daquela em que 
estiver regularmente matriculado no ano letivo de 2016 poderá procurar 
outra instituição de ensino a partir d 12 de dezembro de 2016, para 
preencher os dados do cadastro de espera de vagas. A instituição 
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possuindo vagas poderá confirmar a vaga dos alunos, após os trâmites 
descritos no item 6.1. 
Em todos os casos anteriormente expostos, ressalta-se que o Município 
garante ao aluno,  
 
5.  PROCEDIMENTOS PARA REMATRÍCULA NO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
5.1 A rematrícula para o ano letivo de 2017, dos alunos regularmente 
matriculados em 2016, no Ensino Fundamental deverá ocorrer nos 
anos de continuidade, conforme critérios abaixo: 
a) alunos de educação infantil, que completam 6 anos até 31/03/2017, 
de instituição de ensino municipal que oferta a Educação Infantil e o 
Ensino Fundamental, terão matrícula renovada para o 1º ano, 
independente do processo de matrícula.  
b) de 09 a 25 de novembro de 2016, a mãe/pai/responsável deverá 
comparecer na instituição de ensino onde o aluno está matriculado, 
(conforme cronograma interno por turma/seriação definido por cada 
instituição), para confirmar a rematrícula do aluno para o ano letivo de 
2017. A instituição definirá a forma de contato com a 
mãe/pai/responsável do aluno, sendo obrigatório o preenchimento e a 
assinatura do formulário de Renovação de Matrícula, emitindo pelo 
Sistema Escola WEB. A renovação da matrícula garante a vaga na 
instituição de ensino, sem garantia de turno de preferência (a 
distribuição dos alunos por turno será realizada conforme previsto no 
item 9). 
c) as instituições de ensino terão o prazo de 05 a 09 de dezembro de 
2016, para levantamento das vagas internas dos anos iniciais a serem 
disponibilizadas para as novas matrículas dos alunos que ainda não 
possuem vagas garantidas na rede municipal de ensino. 
5.2 A atualização dos dados cadastrais dos alunos no sistema Escola 
WEB, será orientada pelo Departamento de Administração 
Educacional/SMEC e efetivada em dois momentos: no mês de março 
para todos os alunos e no mês de julho, para os alunos do 5º ano do 
Ensino Fundamental. No ato da atualização do cadastro torna-se 
obrigatória a entrega da fatura atualizada da concessionária de energia, 
a qual será utilizada para identificação das coordenadas do local de 
residência. Deverá também ser atualizada a necessidade do uso do 
transporte escolar pelo aluno, observando o atendimento da nº 
777/2013 – GS/SEED, que orienta o uso do transporte escolar para a 
rede estadual de ensino. 
 
6. TRANSFERÊNCIA 
A transferência de matrícula ocorre para a mesma série/ano, entre 
instituições de ensino da rede municipal ou de outras redes de ensino 
para a rede municipal. 
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6.1 Transferência de alunos entre instituições da rede municipal de 
ensino: 
- a transferência da matrícula, entre instituições da Rede Municipal de 
Educação Básica, em qualquer série/modalidade de ensino, visando 
garantia de vagas para o ano letivo de 2017, ocorrerá, de 22 de 
dezembro de 2016 a 20 de janeiro de 2017, devendo a 
mãe/pai/responsável , a seguir os procedimentos abaixo: 
a) procurar a instituição de destino e obter a Declaração de Existência 
de Vaga (Anexo 2). 
b) após, procurar a instituição de origem e apresentar a Declaração de 
Existência de vaga, solicitar a transferência e assinar a Declaração de 
Desistência de Vaga, estando ciente da desistência do transporte 
escolar, caso faça uso deste (Anexo 5). 
c) retornar à instituição de destino, portanto a transferência e demais 
documentos necessários para a efetivação da matrícula, conforme item 
3 da presente instrução. 
6.2 Recebimento de transferência de alunos de outros Estados, 
Municípios ou da Rede Particular: 
a) os alunos oriundos de outros Estados e Municípios (devido a 
mudança de residência) ou da Rede Particular, e que pretendam 
matricular-se na Rede Municipal de Ensino, deverão procurar as 
instituições de ensino municipais no período de 12 a 16 de dezembro 
de 2016, para informar pretensão de vaga. Estes alunos têm prioridade 
de ocupação das vagas restantes para matrículas. 
b) caso a instituição procurada não possua vagas disponíveis, cabe a 
direção da instituição ou ao Departamento de Administração 
Educacional/SMEC, verificar a existência de vagas para atendimento a 
estes alunos. 
c) nesta situação não há necessidade dos procedimentos referentes a 
entrega das declarações de existência ou desistência de vaga. 
 
7. MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
7.1. Sala de Recursos Multifuncionais ocorrerá mediante apresentação 
dos seguintes documentos: 
a) a matrícula de ingresso nas Salas de Recursos Multifuncionais 
ocorrerá mediante apresentação dos seguintes documentos: 
- relatório de avaliação pedagógica, acrescida necessariamente de 
parecer psicológico com o diagnóstico da deficiência – para estudantes 
com deficiência intelectual. 
- relatório de avaliação pedagógica acrescida de parecer fisioterapeuta, 
fonoaudiólogo ou laudo clínico e em caso de deficiência intelectual 
associada, complementar com parecer psicológico com diagnóstico da 
deficiência – para estudantes com deficiência neuromotora. 
- relatório de avaliação pedagógica acrescida necessariamente por laudo 
psiquiátrico ou neurológico e complementada quando necessário, com 
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parecer psicológico – para estudantes com transtornos globais do 
desenvolvimento. 
- relatório de avaliação pedagógica acrescida de parecer de especialista 
em psicopedagogia e/ou fonoaudiologia e complementada quando 
necessário, por parecer psicológico – para estudantes com transtornos 
funcionais específicos/distúrbio de aprendizagem. 
- relatório de avaliação pedagógica acrescida de parecer neurológico 
e/ou psiquiátrico e complementada quando necessário, por parecer 
psicológico – para estudantes com transtornos funcionais 
específicos/transtornos do déficit de atenção e hiperatividade – TDA/H. 
- relatório de avaliação pedagógica realizada pelo professor especializado 
e laudo oftalmológico – para estudantes com deficiência visual. 
- laudo do exame audiológico que comprove surdez bilateral, parcial ou 
total, de 41 decibéis (Db) ou mais – para estudantes surdos. 
- relatório pedagógico – para estudantes com altas 
habilidades/superdotação. 
b) a efetivação das matrículas será em turno contrário ao da 
escolarização, conforme instruções específicas vigentes da SMEC. 
c) o diagnóstico do aluno da Educação Especial deverá ser registrado no 
Sistema Escola WEB, no Cadastro do aluno, no campo “Portadores de 
Deficiências”. 
 
8. CADASTRO PARA ESPERA DE VAGA 
 Cadastro tem por objetivo otimizar as vagas da rede municipal de 
ensino, visando atendimento aos alunos que por motivos pessoais 
procuram vagas em instituição de ensino diferente daquela em que já 
possuem vaga garantida, devendo ser observado o descrito a seguir: 
a) a partir de 22 de dezembro de 2016, a instituição de ensino poderá 
iniciar o cadastro dos alunos para a espera de vaga, emitindo 
comprovação de cadastramento para o pai/mãe/responsável. 
b) o pai/mãe/responsável, que optar por matrícula em instituição de 
ensino diferente daquela em que está matriculado, e neste caso 
necessite de transporte, ficará responsável pela sua locomoção. 
c) o cadastro deve conter as seguintes informações: 
- nome do aluno. 
- endereço. 
- telefone para contato. 
- fatura da concessionária d energia elétrica atualizada. 
- nome da Instituição onde estava matriculado em 2016. 
d) deverão ser observados os seguintes critérios na alocação das vagas 
disponíveis, sendo de responsabilidade da direção da instituição, 
juntamente com o Conselho Escolar definir a ordem de prioridade dos 
mesmos: 
- alunos sem vaga garantida na rede municipal de ensino. 
- proximidade da residência até a escola. 
- alunos com deficiências e/ou transtornos globais do desenvolvimento 
e/ou altas habilidades/superdotação. 
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- alunos em tratamento hospitalar contínuo. 
- idade do aluno (à menor idade). 
- proximidade do local de trabalho da mãe/pai/responsável, mediante 
comprovante. 
- irmão matriculado na escola. 
- aluno em situação de risco. 
 
9. CRITÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR TURNO 
9.1 Nas instituições de ensino, que ofertam a mesma série em mais de 
um turno, e nas quais a demanda dos alunos para um dos turnos for 
maior que o número de vagas disponíveis, primeiramente será 
confirmado o número de matrículas no ano/série para o ano letivo de 
2017, sem definição de turno. Posteriormente serão considerados os 
seguintes critérios para distribuição de vagas por turno: 
a) aluno usuário de transporte escolar gratuito, comprovadamente sem 
vaga em instituição próxima de sua residência, atendendo a Resolução 
nº777/2013 -GS/SEED com orientações do transporte escolar para a 
rede municipal de ensino. 
b) aluno em tratamento hospitalar contínuo, ou que utilize os serviços 
de Atendimento Especializado da Rede de Escolarização Hospitalar ou 
que faça uso de medicação controlada de uso contínuo que dificulte a 
capacidade de atenção e concentração em determinado turno (mediante 
comprovação médica). 
c) o estudante com matrícula nos atendimentos educacionais 
especializados complementar ou suplementar (Sala de Recursos 
Multifuncional ou Centro de Atendimento da Surdocegueira) deverá ter 
matricula assegurada no ensino comum em turno contratio à oferta da 
Educação Especial.  
d) aluno que comprovadamente em outro turno, frequente Programa de 
Atendimento Social, ofertado pelo Governo Federal, Municipal ou 
organizações filantrópicas. 
e)idade do aluno ( à menor idade). 
f) irmão matriculado na escola. 
g) aluno em situação de risco. 
h) outro critério definido pelo Conselho Escolar, com parecer favorável 
da SMEC. 
9.2 As instituições de ensino não poderão utilizar o critério de ordem de 
chegada ou fila de espera para ocupação de turno. 
 
10. PLANEJAMENTO, AUTORIZAÇÃO/ABERTURA DE TURMAS NO 
SISTEMA E MATRÍCULAS DOS ALUNOS NO SISTEMA ESCOLA WEB 
10.1 O planejamento das turmas para o ano letivo de 2017 será 
efetivado, conforme descrito abaixo: 
a) o planejamento das turmas de continuidade do Ensino Fundamental 
estará sob responsabilidade do Departamento de Administração 
Educacional/SMEC. Tendo como base os alunos matriculados no 
Sistema Escola WEB, no ano letivo de 2016. 
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b) de 19 a 30 de outubro de 2016, a equipe pelas matrículas na 
SMEC, juntamente com os diretores das instituições de ensino 
municipais, farão as reuniões técnicas para indicação das turmas 
pretendidas, bem como a distribuição destas turmas nos turnos 
existentes preenchendo os formulários de direcionamento e de 
propostas de atendimento.  
c) A totalidade dos alunos de todas as turmas da série/ano, conforme 
dados do Sistema Escola WEB, definirá a quantidade de turmas da 
série/ano subsequente a serem autorizadas para o ano letivo de 2017. 
d) O Departamento de Administração Educacional/SMEC validará os 
dados de todas as turmas, implantando as turmas planejadas no 
Sistema, de 05 a 09 de dezembro de 2016. 
e) a abertura do período letivo 2017 no Sistema Escola WEB será em 22 
de dezembro de 2016, possibilitando a efetivação das matrículas dos 
alunos. As matrículas deverão ser efetivadas impreterivelmente até o dia 
20 de janeiro de 2017. A partir de 23 de janeiro de 2017, o 
Departamento de Administração Educacional fará a conferência e as 
adequações necessárias nos dados referentes às turmas planejadas e o 
número de alunos matriculados no Sistema Escola WEB. Após, haverá 
carga dos dados de matrículas para o Sistema, resultando na efetivação 
das turmas. Os dados referentes às turmas efetivadas serão utilizados 
para distribuição das aulas conforme cronograma a ser encaminhado 
pela SMEC. 
10.2 A efetivação das matrículas no Sistema Escola WEB, além de estar 
de acordo com os critérios para ocupação de turnos, (item 9), deverá 
considerar que o município garante vaga em Instituição Municipal de 
Ensino, porém, não garante turno de preferência e deverá atender às 
seguintes condições: 
a) os alunos deverão ser distribuídos nas turmas autorizadas de cada 
série, observando que estas não fiquem com quantidade de alunos 
inferior ao mínimo descrito na Item 12. Quando houver oferta da 
mesma série/ano no turno da manhã e tarde, os alunos deverão ser 
distribuídos igualmente entre as turmas autorizadas. Não serão 
autorizadas novas turmas em determinado turno, quando houver vagas 
disponíveis em outro turno. 
b) possuindo vagas, matricular os alunos que ainda não possuem vagas 
garantidas na rede municipal de ensino (item 6.2 do presente edital), 
podendo completar as turmas até o número máximo de alunos previstos 
no Item 12. 
c) em regiões onde há falta de vagas, poderá haver necessidade de 
matricular alunos acima do previsto no Item 12. Neste caso, a 
instituição de ensino deverá atender os alunos, evitando que fiquem 
sem matrícula na rede municipal. A instituição também deverá atender 
as matrículas encaminhadas pelo SMEC. 
d) a instituição de ensino não deverá matricular alunos acima do 
estipulado no Item 12 para os casos de cadastro de espera de vagas por 
preferência pela instituição, ou em caso de preferência por turno. Caso 
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matricule alunos acima do estipulado estará assumindo a 
responsabilidade de remanejar alunos entre turnos, ou ficar com 
turmas cujo número de alunos ultrapasse o máximo previsto na 
Resolução. 
10.3 Considerando o disposto no Item 12, a qualquer momento durante 
o ano letivo de 2017, a SMEC poderá fazer adequações nas turmas 
autorizadas, para que a quantidade de turmas fique de acordo com o 
número de matrículas efetivadas no Sistema Escola WEB. 
10.4 Havendo necessidade de abertura de turmas além das planejadas 
no Sistema, a partir de janeiro de 2017, serão efetivados os seguintes 
procedimentos: 
a) as instituições de ensino deverão: 
-preencher formulário próprio, conforme anexo 4, justificando a 
necessidade da abertura da turma. 
- encaminhar o formulário à SMEC juntamente com a relação nominal 
dos alunos pertencentes à turma, na qual deverá conter: 
- nome do aluno. 
- cadastro Geral de matrícula – CGM. 
- situação do aluno em 2016 (aprovado ou reprovado). 
- instituição na qual estava matriculado em 2016. 
b) o DAE/SMEC emitirá parecer e o encaminhará, via correio eletrônico 
à Secretária Municipal de Educação, a qual analisará e emitirá parecer, 
que será encaminhado ao NRE para inserção da turma (quando 
autorizada). 
 
As instituições de ensino devem estar cientes que somente poderão 
matricular alunos no Sistema Escola WEB, em turmas já autorizadas 
no Sistema, conforme consulta/informação do Setor responsável pelo 
Planejamento das Turmas/Matrículas no DAE/SMEC. 
 
11. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL/SMEC 
a) orientar a família sobre a importância de efetivar a matrícula na 
escola mais perto de sua residência, garantindo o direito de vaga na 
Rede Municipal de Ensino. 
b) orientar sobre a possibilidade de transferência na rede municipal de 
ensino, em qualquer série/ano, conforme período previsto no 
Cronograma de Matrículas. 
c) conferir a Carta Matrícula para o 1º ano, verificando se o aluno que 
está de posse da Carta consta na relação nominal de alunos 
encaminhados à instituição. 
d)conferir a relação nominal, nas situações onde não há emissão de 
Carta Matrícula, verificando se o aluno que procurou a instituição, 
consta na referida relação. 
e) enviar às famílias correspondência informativa sobre todos os 
procedimentos das matrículas para 2017. 
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f) no ato da matrícula, dar conhecimento ao pai/mãe/responsável dos 
dispositivos regimentais da instituição de ensino. 
g) cadastrar e atualizar nos Sistema SERE – na matrícula e rematrícula 
– as informações referentes a necessidade de utilização do transporte 
escolar para acesso e permanência na escola, respeitados os critérios 
contidos no Item 12. 
h) orientar a mãe/pai/responsável que caso este opte por matrícula em 
instituição de ensino diferente daquela indicada pela SMEC, e neste 
caso necessite de transporte, ficará responsável pela sua locomoção, 
abdicando do uso do Transporte Escolar Público. 
i) planejar junto à SMEC à oferta do transporte escolar aos alunos da 
rede municipal de ensino.  
j) cumprir rigorosamente o cronograma e planejar ações no sentido de 
aperfeiçoar o processo de matrícula. 
k) dispor dos meios de comunicação locais para manter a comunidade 
informada quanto ao cronograma e procedimentos necessários para o 
processo de matrícula. 
l) divulgar o Edital instrutivo de matrícula à equipe de professores e 
funcionários da instituição de ensino e à comunidade, incluindo 
informações a respeito das vagas e ofertas de séries, turmas e turnos. 
m) dar visibilidade das informações contidas no presente Edital, nos 
espaços físicos da escola e manter edital com informações a respeito do 
cronograma de matrículas (Anexo 1), número atualizado de vagas (por 
série/ano e turno) e horários de atendimento. 
 
 
12. QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TURMAS 
 
TURMA MÍNIMO MÁXIMO 
1º ANO 20 25 
2º ANO 20 25 
3º ANO 30 35 
4º ANO 30 35 
5º ANO 30 35 
Centro de 
Atendimento 
Educacional 
Especializado 

 Conforme Proposta 
Pedagógica 

Sala de Recursos 25 30 
Classe Especial 10 20 
 
13. DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1 Não serão admitidas a omissão de vagas e a recusa de alunos 
comprovadamente direcionados, constando estes de relação nominal ou 
portadores de Carta Matrícula, ambas emitidas pela SMEC, durante o 
período destinado para a confirmação de vaga. 
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13.2 Não será admitida a omissão de vagas e/ou recusa de alunos com 
deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento, quando não 
houver necessidade do devido para a confirmação de vaga. 
13.3 As instituições de ensino, encaminharão ao Conselho Tutelar, até 
o dia 19 de dezembro de 2016, relação nominal de alunos que não 
efetivaram a matrícula dentro do prazo previsto. A referida relação 
deverá conter nome completo do aluno, Código Geral de Matrícula – 
CGM, do Sistema Escola WEB, endereço do aluno e escola na qual 
estava matriculado em2016. 
13.4 As instituições de ensino também encaminharão ao DAE/SMEC, 
até o dia 20 de janeiro de 2017, a relação nominal de alunos que não 
efetivaram a matrícula dentro do prazo previsto, que consolidará os 
dados, com o intuito de identificar a efetivação da matrícula no Sistema 
Escola WEB. A relação de alunos cuja matrícula não foi efetivada será 
encaminhada pela SMEC para providências necessárias junto ao 
Ministério Público. 
13.5 Caberá à SMEC e às instituições de ensino a orientação e o 
cumprimento das determinações legais do presente Edital. 
13.6 Os casos não contemplados neste Edital serão analisados e 
homologados pela SMEC. 
 

Ipiranga, 11 de outubro de 2016. 
 
 

LUCIANA DOS SANTOS DE CAMARGO 
Diretora do Departamento de Administração Educacional 

 
 

PRISCILA GOMES DE LIMA 
Secretária Municipal de Educação e Cultura 
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Anexo I 

  

Assunto Período 
Campanha de divulgação do 
período de matrícula para 
2017. 

Início em 10 de outubro de 2016 

Cadastramento dos alunos de 
0 a 3 anos para vagas em 
2017 

De 17 outubro a 17 de novembro de 
2016 

Levantamento de crianças de 
0 a 5 anos completos ou a 
completar até 31/03/2017 
para estudo de demanda 

De 17 outubro a 17 de novembro de 
2016 

Renovação de matrícula De 09 a 25 de novembro de 2016 
Entrega da carta matrícula 
aos alunos do 5º ano para 
matrícula no 6º ano 

De 21 de novembro a 02 de dezembro 
de 2016. 

Levantamento das vagas 
internas dos anos de 
continuidade a serem 
disponibilizadas para novas 
matrículas 

05 a 09 dezembro de 2016. 

Matrículas novas  De 28 de novembro a 02 de dezembro 
de 2016. 

Matrícula por transferência  De 12 a 16/12/2016 e no decorrer 
do ano letivo de 2017. 

Solicitação de transferência No decorrer de todo o ano letivo de 
2017. 

Início do cadastramento para 
espera de vaga escolar. Ficha 
cadastral 

22 de dezembro de 2016. 
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Anexo II 
(Cabeçalho da Instituição) 

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA 

Sr. (a) ___________________________________________________________________ 
(Nome da mãe/pai/responsável do aluno) 

Em resposta à consulta realizada pelo (a) (nome do aluno e CGM), declaramos, para os 
devidos fins, que existe a disponibilidade de vaga no (a) (ano/série) no (a) (nome da 
Instituição). 

Lembramos que a vaga estará disponível pelo prazo de 03 (três) dias úteis, período no qual o 
pretendente à matrícula ou seu responsável deverá confirmar matrícula, apresentando 
todos os documentos necessários. Após este prazo, não mais haverá garantia de vaga. 

A mãe/pai/responsável que optar por matrícula em instituição de ensino diferente daquela 
indicada pela Secretaria Municipal de Educação, e neste caso necessite de transporte, ficará 
responsável pela sua locomoção. 

 

Município, ___ de _______________________de 20___. 

 

 

____________________________________ 
(assinatura e carimbo da Direção da Instituição) 

 

Documentos necessários (original e cópia): 
Certidão de Nascimento ou RG, comprovante de residência e fatura da concessionária de 
energia atualizada, Histórico Escolar ou Declaração de Escolaridade da escola de origem ou 
Declaração de Escolaridade emitida pelo SERE. 
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Anexo III 
(Cabeçalho da Instituição) 

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VAGA 

Eu ___________________________________________________(nome da 
mãe/pai/responsável), declaro que o (a) _________________________________________ 
(nome do aluno e CGM), com matrícula (vaga) assegurada no (ano/série) do (a) (nome da 
instituição), desisto da mesma por motivo de transferência. A partir deste momento, a vaga 
fica disponível à instituição para receber nova matrícula. 

A mãe/pai/responsável que optar por matrícula em instituição de ensino diferente daquela 
indicada pela Secretaria Municipal de Educação, e  neste caso necessite de transporte, ficará 
responsável pela sua locomoção, abdicando do uso do Transporte Público. 

 

Município, ___ de _______________________de 20___. 

 

 

______________________ 
Assinatura e RG do responsável 
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Anexo IV 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DA REDE FÍSICA E RECURSOS HUMANOS 
 

INSTITUIÇÃO:_________________________________________________________________ 
Dualidade Administrativa 
Dualidade Administrativa: (    ) sim   (   ) não 
Há compartilhamento de salas de aula (   ) sim  (   ) não 
Número de salas que podem ser usadas 
pelo Município 
M=                      T=              N= 

Número de salas que podem ser utilizadas 
pelo Estado 
M=                      T=              N= 

Salas de Aula 
...salas com ...m² ...salas com ...m² ...salas com ...m² ...salas com ...m² ...salas com ...m² 
...salas com ...m² ...salas com ...m² ...salas com ...m² ...salas com ...m² ...salas com ...m² 
...salas com ...m² ...salas com ...m² ...salas com ...m² ...salas com ...m² ...salas com ...m² 

Total de salas=  
Descrever caso utilizem biblioteca, laboratórios ou outro espaço adaptado como salas de aula, e quais são atendidas 
nestes ambientes: Sala de Recursos e atendida no laboratório de informática. 
 
 
Possui alunos que utilizam transporte escolar gratuito (   ) Sim  (   ) não  (  ) matutino    (   )vespertino 

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL – QUANTIDADE DE TURMAS PARA 2017 
EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL 

TURNO 4 ANOS 5 ANOS 1º 2º 3º 4º 5º 
MANHÃ        
TARDE        

Educação infantil 0 a 3 anos 
Berçário I Berçário II Maternal I Maternal II 

    
Educação Especial 

Turno Classe Especial Sala de Recursos 

Manhã   
Tarde   

Justificativa e observações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do diretor Assinatura do responsável SMEC 
  
 


