
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI

Dispõe sobre a divulgação da lista de espera de
vagas  nas  escolas  públicas  do  município,
pertencentes à Rede Municipal de Educação e dá
outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de
suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º Fica  assegurada  a  divulgação,  em  sítio  eletrônico  oficial  da  Prefeitura
Municipal de Bauru, de lista contendo a ordem de espera de vagas nas
unidades educacionais pertencentes à Rede Municipal Educação. 

§ 1º A lista de que trata a presente Lei deverá estar disponibilizada para 
consulta pública, em todas as unidades educacionais pertencentes ao 
Sistema Municipal de Ensino, com as informações de vagas 
correspondentes àquela unidade educacional, apresentada de forma 
física e/ou virtual.

§ 2º A Rede Municipal de Educação compreende as Escolas Municipal de 
Educação Infantil, as Escolas Municipal de Educação Infantil Integradas, 
as Escolas Municipal de Ensino Fundamental e as Classes de Educação 
de Jovens e Adultos.

Art. 2º As informações mínimas constantes na lista de espera deverão ser:

I   - Nome do aluno;

II  - Data de nascimento do aluno;

III – Unidade escolar e série correspondente;

IV - Nome do responsável, quando houver;

V  - Endereço do aluno e do responsável, quando houver;

VI   - Data da inscrição;

VII – Número do protocolo da solicitação.

Art. 3º Ocorrendo alterações na lista de espera de vagas de que trata a presente
Lei,  a mesma deverá receber as atualizações necessárias garantindo a
fidedignidade do momento.

Art. 4º O Poder Executivo Municipal regulamentará, no que couber, a presente
Lei.

Art. 5º As despesas decorrentes da presente lei, correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas oportunamente se necessário.

 
Art. 6º Esta  Lei  entra  em  vigor  após  60  (sessenta)  dias  da  data  de  sua

publicação.

Bauru, 21 de fevereiro de 2022.
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