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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 6.717, DE 11 DE SETEMBRO DE 2.015 
Dispõe acerca da divulgação do resultado do 
IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica, pelos estabelecimentos de ensino básico 
público do Município de Bauru. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 
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Art. 2° 

Art. 3° 

Todos os estabelecimentos de ensino básico público do Município divulgarão o seu IDEB - Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica, por meio de publicização que permita ampla visibilidade à 
comunidade. 

Para efeito deste projeto entende-se o Índice de Desenvolvimento da Educação BáSica (IDEB) como o 
sistema de avaliação criado pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira. 

O indicador será calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar e médias de 
desempenho nas avaliações do INEP: o SAEB - Sistema de Avaliação da Educação Básica- para as unidades 
da federação e para o país, e a Prova Brasil_- para os Municípios. 

Conforme explicitado no "caput" deste artigo, os meios de divulgação serão estabelecidos em regulamento 
próprio, pelo Poder Executivo municipal, com o histórico de notas e, em realce, o resultado do IDEB atual 
obtido pelo estabelecimento, bem como a média municipal e estadual. 

Se necessário, as despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias e, ainda, suplementadas se necessárias. 

Esta Lei entra erri vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 11 de setembro de 2.015. 

ROD~~~G~INHO MENDONÇA PJ!~~~ICIPAL 

VERA MARIZA REGINO C ÉRIO 
SECRETÁRIA DA EDUC ÇÃO 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação 9dJ!-l'""'""''lra, na mesma data. 
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