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Torna pública as listas de espera dos interessados 
para vagas nos Centros Municipais de Educação 
Infantil – CMEIs. 

 

 

Autoria: Vera. Delegada Fernanda. 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA aprova: 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo obrigado a divulgar, com acesso irrestrito, no site da 
Prefeitura, bem como a fixar nos estabelecimentos educacionais, as listas de espera das crianças, 
representadas pelo responsável legal, que aguardam por vagas nos Centros Municipais de Educação 
Infantil. 

Art. 2º As listas de espera deverão ser classificadas de acordo com a indicação do Centro 
Municipal de Educação Infantil (CMEI) e deverão conter: 

I – o nome do responsável pelos menores a quem se destinam as vagas; 

II – a posição do responsável na fila de espera, com informações sobre a data e hora em 
que foi realizado o cadastro. 

Art. 3º As informações serão de inteira responsabilidade do Poder Executivo 
Municipal, devendo atualizar a lista de espera por vaga, imediatamente, sempre que houver 
alteração na disponibilidade das vagas. 

Parágrafo único. Em caso de desistência da vaga pretendida, deve o responsável 
comunicar imediatamente à secretaria do respectivo CMEI. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Câmara Municipal de Formosa, 02 de março de 2021. 
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Vereadora 
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JUSTIFICATIVA 
 

Os direitos à educação, creches e pré-escolas são direitos básicos previstos na 

Constituição Federal de 1988, especificamente nos artigo 7º, XXV e 205 da referida Carta 

Magna. Estes direitos são inerentes a todos em igualdade de condições. 

Noutro aspecto, é de notório conhecimento que em Formosa há problemas com a falta 

de vagas nas instituições educacionais públicas, eis que o número de vagas disponíveis 

é menor que a demanda. 

Nesse sentido, em 14 de fevereiro de 2021 foi noticiado pelo Diário do Estado que o 

Município de Formosa foi condenado pela Justiça do Estado, em uma ação de iniciativa 

do Ministério Público do Estado de Goiás (processo nº 0326743.88.2015.8.09.0044), a 

uma multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) caso a fila de espera em creches e pré-escolas 

de alunos de até 5 anos não seja regularizada. Conforme descreve a notícia, a fila de 

espera por vagas chega a quase 2 mil crianças no Município. 

Diante dessas informações, se mostra viável a criação de mecanismos que garantam 

maior publicidade e transparência das vagas de creches existentes no Município, 

auxiliando inclusive os gestores públicos a entenderem o atual cenário de oferta e 

demanda, para formulação de políticas públicas que correspondam aos anseios da 

sociedade. 

A publicidade e a transparência na prestação dos serviços à comunidade observa, entre 

outros, os princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade, objetivando a 

promoção do bem público. O artigo 5º, XXXIII da CF/88 legisla sobre o assunto, nos 

seguintes termos “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da 

lei, sob pena de responsabilidade…”. 

Além do mais, o presente projeto de lei vai de encontro às diretrizes previstas na Lei de 

Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011), pois objetiva a divulgação de 

informações de interesse público, independentemente de solicitações, e o fomento ao 

desenvolvimento da cultura da transparência na administração pública. 

Em relação à iniciativa do presente projeto de lei, trata-se de iniciativa legítima do Poder 

Legislativo. O projeto em tela não disciplina o conteúdo e a forma de prestação sobre o 

serviço público municipal referente à educação infantil, limitando-se apenas à obrigação 

da divulgação e publicação das listas de espera das vagas nos CMEIs, obrigação esta já 

disciplinada pela Constituição no artigo 37, caput. 

O fato da norma se destinar ao Executivo não insinua que ela deve ser de iniciativa do 

Poder Executivo, sob pena de engessamento do Poder Legislativo. 
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Em relação aos custos, muitas leis de iniciativa do Legislativo já foram aprovadas e 

geraram alguns custos ao Município, como exemplo leis que obrigam a afixação de 

placas em lugares públicos. No entanto, estamos falando de custos muito baixos, que 

podem ser realizados de forma econômica e racional, não sendo empecilho à validade 

do projeto de lei em tela. 

Trata-se de direito fundamental à obtenção de informações de caráter público e do 

cumprimento ao princípio da publicidade administrativa. Ao Poder Legislativo é possível 

a criação e implementação de medidas que tornem a atuação pública mais transparente 

e descomplicada aos cidadãos. 

Assim, o presente Projeto de Lei está em conformidade com a norma constitucional. 

Diante do exposto, é notório ser um desafio para o Poder Público Municipal garantir 

vaga em creches à todas as crianças do Município, bem como certificar transparência no 

acesso às informações sobre a lista de espera por vagas para os responsáveis matricular 

seus dependentes, no entanto, mostra-se indispensável e necessário para aspirar o 

acesso à informação constitucionalmente assegurado, garantindo a cidadania e o 

cumprimento de todos os direitos dos cidadãos. 

Por fim, o gestor municipal deve ter discricionariedade para entender e executar da 

melhor forma o provimento de vagas nas escolas e creches do Município, conforme 

critérios por ele determinado, desde que sejam razoáveis e de conhecimento público, 

combatendo privilégios e ingerências indevidas. 

Ante o exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria. 
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