


 

Projeto de Lei nº 022/2021 

 

 
EMENTA: DISPÕE SOBRE A 

OBRIGATORIEDADE DA DIVULGAÇÃO 

DE EDITAIS DE ATRIBUIÇÕES DE 

AULAS EM JORNAL OFICIAL E EM 

MEIOS ELETRÔNICOS. 

 
 

SENHORES VEREADORES 

 

APRESENTO À CONSIDERAÇÃO DA CASA O SEGUINTE: 

 

 Artigo 1º - Esta Lei dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação 

prévia de editais de atribuições de aulas em jornal oficial, site e redes sociais da 

Prefeitura Municipal de Jardinópolis. 

§1º - A divulgação dos dados e informações previstos no caput tem por 

objetivo consolidar os princípios da legalidade, publicidade e transparência na 

administração pública. 

§2º - A divulgação do edital deverá ser feita com antecedência mínima 

de 2 dias úteis da data de realização da atribuição de aulas.  

Artigo 2º - As informações publicadas deverão contemplar, no mínimo, 

a unidade escolar, as salas disponíveis, o período e horários das classes/aulas, e o 

caráter e duração da substituição, sem prejuízo de outras informações necessárias 

para a transparência do processo. 

 Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Jardinópolis, 24 de setembro de 2021 

 

 
(assinado eletronicamente) 

Caio Eduardo Jardim Antonio 
Vereador  

Câmara Municipal de Jardinópolis 
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JUSTIFICATIVA 

 

 O presente projeto dispõe sobre a obrigatoriedade da 

Prefeitura Municipal de Jardinópolis divulgar em jornal oficial, site e em suas redes 

sociais, os editais de atribuições de aulas, contemplando, no mínimo, a unidade 

escolar, as salas disponíveis, o período e horários das classes/aulas, e o caráter e 

duração da substituição, sem prejuízo de outras informações necessárias para a 

transparência do processo. 

  O processo de atribuição de aulas é o procedimento 

adotado pela Secretaria Municipal da Educação para dividir as aulas e classes entre 

os professores da rede municipal de ensino. 

  Já o edital é o ato pelo qual se faz publicar pela imprensa 

ou nos lugares públicos, certa notícia, fato ou ordem, que deva ser divulgada ou 

difundida, para conhecimento das pessoas interessadas no assunto. 

 Portanto, a obrigatoriedade de divulgação dos editais de 

atribuições de aulas, dos dados e informações, consolidará os princípios da 

legalidade, publicidade e transparência na administração pública municipal. 

 Ressalto que a transparência e publicidade são práticas e 

preceitos fundamentais na administração, e é nesse intuito, fundamentado nos 

princípios constitucionais, que apresento este projeto de lei.  

 Diante do exposto, e da necessidade de fortalecimento da 

publicidade e da transparência das instituições ligadas ao Poder Público, conto com 

o apoio dos nobres pares para aprovação deste Projeto de Lei. 

Jardinópolis, 24 de setembro de 2021 

 

 
(assinado eletronicamente) 

Caio Eduardo Jardim Antonio 
Vereador  

Câmara Municipal de Jardinópolis 
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