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DISPÕE  SOBRE  A  OBRIGATORIEDADE  DE
D I V U L G A Ç Ã O ,  P O R  S I S T E M A
INFORMATIZADO,  DO  QUANTITATIVO  DE
VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA MATRÍCULA
NA REDE PÚBLICA DE ENSINO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

        Art. 1º As unidades de ensino público do Estado de Mato Grosso, de quaisquer etapas da básica,
deverão encaminhar à Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer–SEDUC, no prazo mínimo de 15
(quinze) dias úteis antecedentes a data de início da matrícula, presencial e via web, o quantitativo de vagas
para matrícula.

    Parágrafo único: O quantitativo de vagas por unidade escolar deverá discriminar:

   I - por etapa e níveis escolares;

   II - por ciclos/ano/idade escolar;

   III - por vagas destinadas aos alunos do quadro da própria Unidade Escolar;

   IV - por vagas destinadas aos alunos oriundos de processo de remanejamento;

   V - por vagas destinadas aos alunos novos;

   VI - por vagas reservadas aos alunos com deficiência.

   Art. 2º Caberá a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer–SEDUC, divulgar em seu site oficial o
quantitativo de vagas disponibilizadas para matrícula, com todos os dados elencados nos incisos I a VI do
parágrafo único do Artigo 1º, no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis antecedentes a data para o início da
matrícula presencial e solicitação via web.

  Art. 3º Caberá a cada Unidade Escolar, divulgar em seu mural o quantitativo de vagas disponibilizadas para



matrícula, com todos os dados elencados nos incisos I a VI do parágrafo único do Artigo 1º, no prazo mínimo
de 10 (dez) dias úteis antecedentes a data para o início da matrícula presencial e solicitação via web.

  Art. 4º Em ocorrendo a disponibilização de vagas remanescente após o primeiro período de matrícula, será
adotado o mesmo procedimento elencado nos artigos anteriores até o preenchimento do total de vagas.

  Art. 5º Caberá à Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer-SEDUC, realizar o monitoramento do
cumprimento do disposto.

  Art. 6º A inobservância do disposto nesta Lei sujeitará aos infratores a responsabilização por inobservância
do inciso III, do Artigo 143, da LC nº 04/1990, bem como poderão sofrer os efeitos dos Artigos 148 e 149 da
referida Lei.

   Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição legislativa, que tem por objetivo tornar obrigatória a divulgação, por sistema
informatizado, do quantitativo de vagas disponíveis para matrícula em toda a Rede Pública de Ensino
Estadual.

A administração pública deve obedecer, dentre outros, os princípios Constitucionais da Publicidade e da
Eficiência. A aplicabilidade da norma principiológica deve ser interpretada e empregada de forma que
abarque toda a esfera da atuação administrativa.

Tendo em conta que o oferecimento de ensino é uma das atividades mais nobres do Poder Público, trazer
mais transparência às decisões e à organização escolar, acarreta na defesa dos interesses da coletividade e
cumpre os ditames legais.

Lembrando que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus Artigos, 206, I e
53, I, respectivamente, estabelecem que haverá ‘igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola’, sendo portanto o presente projeto um mecanismo para o cumprimento do ordenamento jurídico
vigente.

Reconhecendo que a sociedade questiona, em alguns momentos, a completa aleatoriedade e o não
direcionamento de vagas no momento de matrícula escolar, e primando para a demonstração e fiscalização
do procedimento, nos meios on line e presenciais. Apresento o presente Projeto de Lei Ordinária,
concedendo maior publicidade e possibilitando o controle do procedimento aos interessados.

Lembrando que as informações que ora proponho a divulgação, atualmente são em pleno conhecimento e
controle do Poder Executivo Estadual, conforme o dispõe a Portaria nº 425/2016/GS/SEDUC/MT de 28 de
novembro de 2016, exponho:

Art. 10 Caberá a escola divulgar no sistema SigEduca/GED, num prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas
que antecede a data de início da “matrícula via web”, as vagas remanescentes e o horário de atendimento da
unidade escolar.

Art. 11 Caberá à equipe da SUGT/GSGE/SEDUC, realizar o monitoramento das vagas remanescentes
disponibilizadas e o horário de atendimento informados no sistema SigEduca/GED, pela unidade escolar.

O ato de divulgar por afixação em mural e publicar no site oficial da pasta competente, não acarreta
dispêndio ao Executivo Estadual; cumpre o dever e publicidade; garante a igualdade inerente a todos; e
fortalece a relação de confiabilidade entre a sociedade e o Poder Público.

Diante do exposto, e pela importância da matéria conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste projeto de lei.
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