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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.082, DE 20 JUNHO DE 2.018 
Estabelece o Programa Especial de 
aquisição de vagas para a Educação 
Infantil. 

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: 

Art. 1 º Fica criado o Programa Especial de aquisição de vagas, o qual regula o processo de matrícula para 
os alunos da educação infantil domiciliados no Município de Bauru, cujo atendimento não for 
possível na rede pública municipal, conforme as condições estabelecidas nesta Lei. 

Parágrafo único. Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder a aquisição de vagas em instituições e escolas 
particulares de educação infantil localizadas no Município, sempre que não houver disponibilidade 
do seu atendimento na rede de ensino público. 

Art. 2° As vagas referidas no artigo anterior serão adquiridas para atender exclusivamente as disposições 
do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual, nos autos do 
Inquérito Civil nº 14.0715.006459/2.014-1. 

Art. 3° O Município promoverá o procedimento administrativo necessário à convocação das entidades 
particulares de ensino localizadas no Município interessadas em disponibilizar vagas ao Poder 
Público mediante convênio a ser firmado, obedecendo a legislação competente. 

§ 1° O valor repassado será especificado no edital de Chamamento Público. 

§ 2° O Município de Bauru não se responsabilizará pelo transporte escolar. 

§ 3° O acompanhamento e a fiscalização do cumprimento dos contratos firmados para a aquisição de 
vagas na rede privada de ensino competem à Secretaria Municipal da Educação. 

§ 4º 

§ 5º 

Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6º 

É vedado às escolas contratadas exigir qualquer espécie de cobrança financeira ao aluno 
beneficiado, sob pena de rescisão do contrato e demais responsabilizações previstas em lei. 

Na aquisição de vagas pelo Município junto às instituições de ensino privadas deverão estar 
contidos também o material didático, o uniforme escolar respectivo e alimentação. 

A aquisição de vagas só ocorrerá enquanto houver demanda reprimida pelas unidades escolares 
municipais. 

Só serão atendidas crianças cadastradas na lista de espera até 30 de junho de 2.018. 

A permanência da aquisição de vagas na rede de ensino municipal privada deverá ser justificada, 
no início do ano letivo, e dar-se-á através de: 

1 - atestado de inexistência de vagas na rede pública municipal; e 

II - disponibilidade orçamentária e financeira. 

Parágrafo único. Os alunos novos ou rematriculados beneficiados pela aquisição da vaga deverão ser transferidos 
das instituições de ensino contratadas para a rede pública, tão logo haja disponibilidades de vagas 
nos Centros Municipais de Educação Infantil do Município. 

Art. 7° As despesas decorrentes da presente Lei correrão por dotação orçamentária da Secretaria 
Municipal da Educação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7 .082/ l 8 

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na da 

Bauru, 20 deju de 2.018. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Ak~t.~ 
IS'°"ABEL CRJSTINA MIZIARA 

SECRETÁRJA DA EDUCAÇÃO 

PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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