
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ 
CNPJ 13982624/0001-01 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Rua Ana Angélica, 270 – Centro – Pindaí-BA 

Telefone: 77-3667-2090 
Email: semecpindai@hotmail.com 

 
PORTARIA EDU Nº 073, 

 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

“Dispõe sobre diretrizes, normas, procedimentos 

e cronograma para efetivação da matrícula do 
estudante e candidato na Rede Pública Municipal 
de Ensino – 2020 na Educação Infantil, no 
Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e 
Adultos – EJA, da Rede Municipal de Ensino e dá 
outras providências”. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PINDAÍ juntamente com a SECRETÁRIA DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DO MUNICÍPIO DE 
PINDAÍ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,  

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Estabelecer as normas e procedimentos relativos ao ingresso e permanência 

dos alunos nas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

para o ano letivo de 2020. 

 
Art. 2º. A renovação da matrícula dos alunos da Rede Municipal de Ensino se 

processará por confirmação do responsável, em caso de aluno menor, não havendo 
renovação automática da matrícula. 

§ 1º No ato de renovação da matrícula, será observado o local de residência 

do aluno, devendo ser atendido, prioritariamente, o aluno que reside mais próximo 

da escola, conforme estabelecido no artigo 53 da Lei Federal nº 8.069/90, Estatuto 

da Criança e Adolescente. 
 
Art. 3º. Fica estabelecido o período de 11/11 a 29/11/19 para renovação de 

matrícula e de 06/01/2020 a 10/01/2020 para matrícula dos alunos novatos para o 

ano letivo de 2020 da Rede Pública Municipal de Ensino de Pindaí nas unidades 

escolares em que se encontra matriculado o aluno. 
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§ 1º No requerimento de matrícula, o quadro de renovação de matrícula 

deverá ser assinado pelo responsável legal, ou pelo aluno, se maior de 18 anos, 

sendo arquivada na pasta do aluno. 

§ 2º O aluno que não renovar matrícula no período definido no caput deste 

artigo perderá o direito à vaga e deverá participar do processo de matrícula no início 

do ano letivo 2020. 

 
Art. 4º. O levantamento do número de vagas a serem oferecidas pela unidade 

escolar deverá ser feito, tendo em vista a previsão do número de alunos por turma, 

com observância à capacidade física da sala de aula: 

 
I – Educação Infantil 

a) Creche II – até 15 alunos 

b) Creche III – até 20 alunos 

c) Creche IV – até 20 alunos 

d) Pré I – até 25 alunos 

e) Pré II – até 25 alunos 
 

II – Ensino Fundamental 

a) 1º ao 3º – até 25 alunos 

b) 4º ao 5º – até 35 alunos 

c) 6º ao 9º – até 40 alunos 

 
Art. 5º. Observar-se-á a idade mínima obrigatória dos alunos no ato da matrícula 

para ingresso nos períodos ou ano. 

 
Art. 6º. No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar obrigatoriamente: 

I - Histórico Escolar ou protocolo de transferência da escola de origem; 
II -Documento atualizado que comprove a necessidade de atendimento 

especializado; 

III - Fotocópia da carteira de vacinação atualizada, para alunos até 06 anos de 

idade; 

IV - Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
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V - Fotocópia da Carteira de Identidade do responsável ou do aluno se for 

maior; 

VI - Fotocópia do Título de Eleitor (para maiores de 18 anos); 

VII - 2 fotos (3X4) recentes; 

VIII- CPF – Obrigatório. 

IX - Fotocópia do Certificado do Serviço Militar (para rapazes acima de 18 

anos); 

X - Fotocópia do Comprovante de Residência. 

 
Art. 7º. Os casos omissos e eventuais dúvidas serão resolvidos pela Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura. 
 
Art. 8º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga-se as 

disposições ao contrário 

 
Art. 9º. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ E SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DE PINDAÍ, ESTADO 
DA BAHIA, em 08 de novembro de 2019. 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 


