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LEI Nº 2652/2022, DE 10 DE MARÇO DE 2022. 

Institui as figuras do “aluno exemplar” e do 

“professor exemplar” no âmbito do 

município de Parelhas-RN, e dá outras 

providências.                        

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS/RN; 

Faço saber que a câmara Municipal de Parelhas-RN, aprovou e eu 

sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º Ficam instituídas, no âmbito do Município de Parelhas-RN, as figuras 

do “Aluno Exemplar” e do “Professor Exemplar”, a serem escolhidos, 

homenageados e premiados na forma desta Lei. 

Art. 2º Serão considerados exemplares os alunos do Ensino Médio da rede 

pública existente no Município de Parelhas-RN e que, em função da média 

aritmética das notas alcançadas em todas as disciplinas por eles cursadas durante 

o ano letivo, alcancem até o décimo lugar a nível municipal. 

§1º Para fins de aferição dos alunos que deverão ser premiados, competirá 

a cada escola a elaboração de lista contendo: 

I – os nomes completos dos dez alunos com as melhores médias aritméticas já 

referidas no caput deste artigo; 

II – a indicação da série do Ensino Fundamental maior (5º ao 9º ano) e do Ensino 

Médio (1º ao 3º ano) a que pertence cada um dos alunos inscritos na listagem. 

(Redação dada pela Emenda Aditiva Nº 001/2021, de 11 de novembro de 2021) 
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III – a informação da exata classificação de cada um dos alunos. 

§2º Em caso de haver empate em alguma das classificações, tal fato deverá 

ser mencionado na listagem enviada pela escola. 

§3º O prazo para envio da listagem referida no §1º será anualmente decidido 

pela Presidência da Câmara Municipal, que determinará seja a devida publicidade, 

bem como procedida a notificação das escolas públicas que ministrem os referido 

Ensinos fundamentais Maior (5º ao 9º ano) e o Ensino Médio (1º ao 3º ano), em 

nosso Município, de forma a oportunizar o envio tempestivo da lista de alunos 

classificados. (Redação dada pela Emenda Aditiva Nº 001/2021, de 11 de 

novembro de 2021). 

§4º Após o recebimento de todas as listas, deverá o Presidente designar 

servidor do corpo administrativo da Câmara Municipal para condensar as 

informações recebidas e definir a listagem final dos dez melhores alunos, 

considerando o critério do art. 2º desta Lei. 

§5º Na ocorrência de empate, seja nas listas a serem enviadas pelas 

escolas, ou no resultado final referido no parágrafo anterior, considerar-se-ão na 

mesma posição os alunos que possuam a mesma média aritmética das notas, em 

números inteiros, ainda que a lista de homenageados ultrapasse o total de dez 

alunos. 

Art. 3º As homenagens aos que se classificarem na forma prevista no art. 2° 

desta lei, será prestada pela Câmara Municipal, em sessão solene, a ser realizada 

após o encerramento do ano letivo e antes do recesso parlamentar de final de ano, 

ocasião em que os homenageados receberão diploma individual de “aluno 

exemplar” referente ao ano letivo recentemente finalizado. 
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Art. 4º Os professores dos alunos classificados como “aluno exemplar”, a 

seu turno, receberão homenagem consistente na outorga do título de “professor 

exemplar”, a ser entregue na mesma sessão solene referida no art. 3º desta lei. 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se todas 

as disposições em contrário. 

 

 

 Parelhas, em 10 de março de 2022. 

 

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA 

Prefeito Municipal 
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