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LEI Nº 4.755 DE 13 DE JULHO DE 2016 
 

DISCIPLINA a Gestão Democrática nas 

Escolas Públicas Municipais de Não-Me-

Toque/RS............................................. 

  
 

                       TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER, PREFEITA DO 
MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE/RS. 
                      FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei. 
 

DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL 

 

Art. 1º. Fica disciplinada a Gestão Democrática do Ensino Público na Rede 

Municipal de Ensino de Não-Me-Toque/RS a qual será exercida com vista à 

observância, ao Inciso VI do art. 173, da Lei Orgânica Municipal, inciso VI do art. 206, 

da Constituição Federal e ao art. 197, inciso VI, da Constituição do Estado e dos 

seguintes preceitos: 

I – autonomia das escolas na gestão administrativa, financeira e pedagógica; 

II – livre organização dos segmentos da comunidade escolar; 

III – participação dos segmentos da comunidade escolar nos processos 

decisórios em órgãos colegiados; 

IV – transparência dos mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos; 

V – valorização dos profissionais da educação; 

VI – eficiência no uso dos recursos. 

 

Art. 2º. As Escolas Públicas da Rede Municipal de Ensino serão instituídas 

como órgãos dotados de autonomia na gestão administrativa, financeira e pedagógica, 

sujeita a supervisão e orientação do Poder Executivo. 

 

CAPITULO I 

DA AUTONOMIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

SEÇÃO I 

 

Disposições Gerais 

 

Art. 3º. A administração das Escolas da Rede Municipal de Ensino será 

exercida pelos seguintes órgãos: 

I – Equipe Diretiva – integrada pelo Diretor, Vice-Diretor e pela Coordenação 

Pedagógica; 

II – Conselho Escolar. 
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Art. 4º. A autonomia da Gestão Administrativa, financeira e pedagógica dos 

estabelecimentos de ensino será assegurada: 

I – pela nomeação do Diretor e do(s) Vice-Diretor (es), mediante votação direta 

da comunidade escolar; 

II – pela escolha de representantes de segmentos da comunidade no Conselho 

Escolar; 

III – pela garantia de participação dos segmentos da comunidade nas 

deliberações do Conselho Escolar; 

IV – pela atribuição de mandato ao Diretor eleito; 

V – pela destituição do Diretor, na forma regulada nesta lei; 

VI – pelo encontro sistemático com as famílias da comunidade escolar, com a 

definição de temas pertinentes a sua realidade; 

VII – pela garantia do planejamento semanal da Equipe Diretiva. 

 

SEÇÃO II 

DOS DIRETORES E VICE-DIRETORES 

 

Art. 5º. A administração da escola será exercida por uma Equipe Diretiva 

integrada pelo Diretor, Vice-Diretor e Coordenação Pedagógica, que deverão atuar de 

forma integrada e em consonância com as deliberações do Conselho Escolar. 

  

Art. 6º. São atribuições do Diretor: 

I – representar a escola, responsabilizando-se pelo seu funcionamento; 

II – coordenar, em consonância com o Conselho Escolar, a elaboração, a 

execução e a avaliação do projeto administrativo-financeiro-pedagógico, através do 

Plano Anual da Escola, observadas as políticas públicas da Secretaria Municipal de 

Educação; 

III – coordenar a implementação do Projeto Político-Pedagógico da Escola, 

assegurando sua unidade e o cumprimento do currículo e do calendário escolar; 

IV – submeter ao Conselho Escolar, para apreciação e aprovação, o Plano de 

Aplicação dos recursos financeiros; 

V – submeter à aprovação da Secretaria da Educação o Plano Anual da Escola; 

VI – organizar o quadro de recursos humanos da escola com as devidas 

especificações, submetendo-o à apreciação do Conselho Escolar e indicar à Secretaria 

Municipal de Educação os recursos humanos disponíveis para fins da convocação, 

mantendo o respectivo cadastro atualizado, assim como os registros funcionais dos 

servidores lotados na escola; 

VII – submeter ao Conselho Escolar para exame e parecer, no prazo 

regulamentar, a prestação de contas prevista no artigo 55; 

VIII – divulgar à comunidade escolar a movimentação financeira da escola; 
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IX – coordenar o processo de avaliação das ações pedagógicas e técnico-

administrativo-financeiras desenvolvidas na escola; 

X – apresentar, anualmente, ao Conselho Escolar, à comunidade escolar e à 

Secretaria Municipal de Educação os resultados da avaliação institucional da escola, 

conforme previsto no Regimento Escolar e ainda o cumprimento das metas 

estabelecidas no Plano Anual e as propostas que visem à melhoria da qualidade do 

ensino; 

XI – manter atualizado o tombamento dos bens públicos, zelando, em conjunto 

com todos os segmentos da comunidade escolar, pela sua conservação; 

XII – dar conhecimento à comunidade escolar das diretrizes e normas 

emanadas do Sistema Municipal de Ensino; 

XIII – cumprir e fazer cumprir a legislação vigente; 

XIV – coordenar os procedimentos referentes ao recebimento, execução, 

prestação de contas e aplicação dos recursos financeiros transferidos às escolas por 

órgãos federais, estaduais, municipais ou doações para a manutenção e o 

desenvolvimento do ensino. 

 

SEÇÃO III 

DO PROCESSO DE ESCOLHA DE DIRETORES E VICE-DIRETORES 

 

Art. 7º. O(s) Diretor(es) e Vice-Diretor(es) das Escolas Municipais serão eleitos, 

para mandato de 3 anos, por um Colégio Eleitoral com a seguinte composição: 

I – os membros do Magistério Público Municipal, concursados, em exercício na 

escola no dia da votação; 

II – os servidores públicos municipais, concursados, em exercício na escola no 

dia da votação; 

III – os alunos regularmente matriculados na escola maiores de 12 (doze) 

anos, que aniversariam até 12/10; 

IV – os pais, ou responsáveis legais perante a escola, dos alunos menores de 

18 (dezoito) anos. 

§ 1º. Ninguém pode votar mais de uma vez no mesmo estabelecimento de 

ensino, ainda que seja pai ou responsável por mais de um aluno, represente 

segmentos diversos ou acumule cargos ou funções. 

§ 2º. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, deverá fornecer 

à Comissão Eleitoral a lista das escolas com o nome dos respectivos professores e 

servidores e a escola a lista dos respectivos alunos e pais aptos a votarem. 

§ 3º. O nome do membro do Magistério Público Municipal deverá constar na 

lista de todos os estabelecimentos de ensino nos quais ele desempenhe suas 

atividades. 

§ 4º. A Composição das chapas para concorrer ao processo de indicação das 

Equipes Diretivas obedecerá ao disposto na presente Lei. 
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Art. 8º. Poderá concorrer à função de Diretor e Vice-Diretor todo o membro do 

Magistério Público Municipal, em exercício na escola, que preencher os seguintes 

requisitos: 

I – possua curso superior com Licenciatura Plena na área de Educação; 

II – tenha no mínimo 3 (três) anos de efetivo exercício no Magistério Público 

Municipal; 

III – concorde expressamente com sua candidatura; 

IV – tenha disponibilidade para cumprimento do regime de trabalho de 40 

(quarenta) horas semanais, quando a escola funcionar em mais de um turno, 

atendendo proporcionalmente entre os turnos oferecidos pela escola; 

V – não tenha respondido Processo Administrativo Disciplinar; 

VI – apresente e defenda junto à comunidade escolar seu plano de ação para 

implemento das metas da escola; 

VII – comprove residência no Município de Não-Me-Toque de no mínimo 1 

(um) ano, na data da inscrição; 

VIII – tenha no mínimo 1 (um) ano de exercício na escola que estiver se 

candidatando; 

IX – tenha obtido no mínimo 70% (setenta por cento) da pontuação em sua 

avaliação no estágio probatório; 

X – não apresente faltas ou no máximo 03 (três) atrasos ao trabalho no 

período mínimo de 01 (um) ano antecedendo a inscrição. 

§ 1º. Nenhum candidato poderá concorrer, simultaneamente, em mais de um 

estabelecimento de ensino. 

§ 2º. Não concorrerá à função de Diretor e Vice-Diretor o membro do 

Magistério Público Municipal que estiver afastado em qualquer tipo de licença, durante 

a eleição, excetuando-se os casos de Licença Gestante, Licença Saúde e Licença Saúde 

Família. 

 

Art. 9º. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto constituirá, na 

1ª (primeira) quinzena do mês de outubro do último ano de mandato, a Comissão 

Eleitoral Municipal e para cada escola uma Comissão Eleitoral Escolar. 

§ 1º. A Comissão Eleitoral Municipal, será composta por 2 (dois) 

representantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e 1 (um) 

representante indicado dentre os membros da Comissão Eleitoral Escolar de cada 

escola. 

§ 2º. A Comissão Eleitoral Escolar terá composição paritária com 1 (um) ou 2 

(dois) representantes de cada segmento que compõe o Colégio Eleitoral e elegerá seu 

presidente dentre os seus membros maiores de 18 (dezoito) anos. 

§ 3º. Os membros do Magistério Público Municipal, integrantes das Comissões 

Eleitorais, não poderão ser candidatos à direção de estabelecimento de ensino. 
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§ 4º. Os trabalhos desenvolvidos por ambas as Comissões deverão ser 

registrados em Ata. 

   

Art. 10 Caberá a Comissão Eleitoral Municipal: 

I – Coordenar o Processo Eleitoral de escolha da Equipe Diretiva das Escolas 

Municipais; 

II – Emitir todas as publicações, que versem sobre assuntos gerais, referente 

ao Processo Eleitoral;  

III – Julgar, em até 72 horas, os recursos interpostos das decisões proferidas 

pela Comissão Eleitoral Escolar; 

§ 1º. Todas as publicações e divulgações, sob responsabilidade da Comissão 

Eleitoral Municipal, dar-se-ão através de Edital a ser fixado no Mural ou Quadro de 

Avisos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e das Escolas 

Municipais. 

 

Art. 11 Caberá a Comissão Eleitoral Escolar: 

I – escolher entre seus integrantes o Presidente e o Secretário da Comissão 

Eleitoral; 

II – organizar a apresentação dos candidatos à comunidade escolar, quando 

estes desejarem; 

III – constituir as mesas eleitorais/escrutinadoras necessárias a cada segmento 

com um Presidente e um Secretário para cada mesa, escolhidos dentre os integrantes 

da comunidade escolar; 

IV – providenciar todo o material necessário ao processo eleitoral; 

V – orientar previamente os mesários sobre o processo eleitoral; 

VI – fiscalizar a propaganda eleitoral da (s) chapa (s) concorrente (s). 

§ 1º. Concluído o escrutínio, a Comissão Eleitoral Escolar comunicará o 

resultado à Comunidade Escolar. 

§ 2º. Todas as publicações e divulgações, sob responsabilidade da Comissão 

Eleitoral Escolar, dar-se-ão através de Edital a ser fixado no Mural ou Quadro de Avisos 

da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e da respectiva Escola 

Municipal.  

 

Art. 12 A Comissão Eleitoral Municipal publicará Edital na 2ª (segunda) 

quinzena do mês de outubro, convocando o Colégio Eleitoral para a Eleição que 

ocorrerá na 2ª (segunda) quinzena do mês de novembro. 

§ 1º. O Edital indicará, no mínimo os seguintes itens: 

a) pré-requisitos e prazos para inscrição, homologação e divulgação dos 

candidatos; 

b) dia, hora e local da votação; 

c) outras instruções necessárias ao desenvolvimento do processo eleitoral. 
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§ 2º. A data da eleição será a mesma para todas as Escolas Municipais. 

§ 3º. A Comissão Eleitoral Escolar remeterá aviso do Edital aos pais ou 

responsáveis por alunos, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da 

realização da votação. 

 

Art. 13 Os candidatos a Diretor (es) e Vice-Diretor (es) deverão entregar à 

Comissão Eleitoral Escolar, até 10 (dez) dias após a publicação do Edital, juntamente 

com o pedido de inscrição: 

I – diploma de conclusão de curso superior com Licenciatura Plena na área de 

Educação; 

II – comprovante de tempo de efetivo exercício no Magistério Público 

Municipal; 

III – declaração escrita da concordância com sua candidatura; 

IV – declaração de disponibilidade para cumprimento do regime de trabalho de 

40 (quarenta) horas semanais, para o Diretor (es); 

V – declaração de que não tenha respondido Processo Administrativo 

Disciplinar; 

VI – comprovante de residência no Município de Não-Me-Toque de no mínimo 

1 (um) ano; 

VII – declaração de no mínimo 1 (um) ano de exercício na escola; 

VIII – declaração de que obteve no mínimo 70% (setenta por cento) da 

pontuação em sua avaliação no estágio probatório; 

IX – declaração de que não possui faltas ou no máximo 03 (três) atrasos ao 

trabalho no período mínimo de 1 (um) ano. 

§ 1º. Será permitida a inscrição de candidatos apenas em uma chapa. 

§ 2º. A chapa deverá entregar à Comissão Eleitoral Escolar, no ato de sua 

inscrição o seu Plano de Ação para a escola. 

§ 3º. Quando a Chapa for composta por 2 (dois) ou 3 (três) Vice-Diretor (es), 

deverá ser indicado qual deles será designado como Vice-Diretor Substituto. 

§ 4º. A Comissão Eleitoral Escolar divulgará o registro dos candidatos, em até 3 

(três) dias úteis após o encerramento do prazo das inscrições. 

§ 5º. A Comissão Eleitoral Escolar poderá indeferir o registro da candidatura 

caso não se comprove o atendimento de todos os requisitos exigidos pelo Art. 2º desta 

lei. 

§ 6º. Qualquer membro da comunidade escolar poderá encaminhar a Comissão 

Eleitoral Escolar o pedido de impugnação do candidato que não satisfaça os requisitos 

da Lei, fundamentadamente por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a 

contar da divulgação a que se refere o § 4º deste Artigo. 

§ 7º. Havendo pedidos de impugnação estas serão decididas e divulgadas pela 

Comissão Eleitoral Escolar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do término 

do prazo que trata o § 6º deste Artigo. 
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§ 8º. Das decisões referidas no parágrafo anterior, caberá recurso com efeito 

suspensivo a Comissão Eleitoral Municipal. 

 

Art. 14 A indicação de Diretor (es) e Vice-Diretor (es) de estabelecimento de 

ensino público municipal processar-se-á em um escrutínio e por voto secreto, direto, 

facultativo e uninominal, pela comunidade escolar, através de chapa, proibido o voto 

por representação. 

§ 1º. Após o encerramento da votação, as urnas serão recolhidas pela 

Comissão Eleitoral Escolar e encaminhadas ao local estabelecido pela Comissão 

Eleitoral Municipal para apuração dos votos. 

§ 2º. Não serão considerados votos válidos os votos brancos e nulos; 

§ 3º. Na apuração dos votos, para fins de cálculo de percentual, havendo casas 

decimais o número será arredondado sempre para o número maior; 

§ 4º. A votação somente terá validade se atingir o percentual estabelecido de 

votos válidos, em cada seguimento: 

I – Pais/Alunos: mínimo de 40% (quarenta por cento); 

II – Magistério/Servidores: mínimo de 60% (sessenta por cento). 

§ 5º. Se a votação não for considerada válida, será convocada uma nova 

votação a realizar-se no prazo máximo de 15 dias a contar da publicação do resultado.  

§ 6º. Será considerado eleito o Candidato que: 

I – No caso de haver um único candidato, este será considerado eleito se 

atingir no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos votos válidos; 

II – No caso de haver mais de um candidato, será considerado eleito o 

candidato que obtiver o maior número de votos válidos. 

§ 7º. No caso de haver empate, será indicada a chapa em que o Diretor: 

I – possuir maior titulação na área da Educação; 

II – possuir mais tempo de exercício no Magistério Público Municipal; 

II – o professor de mais idade. 

§ 8º. O Secretário Municipal de Educação Cultura e Desporto deverá indicar 

membros do Magistério Público Municipal, que atendam os requisitos estabelecidos no 

Art. 2º desta lei, para exercer o mandato de Diretor e Vice-Diretor (es) nas seguintes 

hipóteses: 

I – quando não houver nenhum candidato inscrito em determinado 

estabelecimento de ensino; 

II – quando a votação disposta no § 5º deste artigo também resultar em uma 

votação não válida; 

III – quando o único candidato inscrito não atingir o número de votos 

estabelecido no § 6º inciso I deste artigo; 

IV – quando houver criação e instalação de escola nova, já havendo ocorrido o 

processo de indicação da Equipe Diretiva das escolas municipais.  
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§ 9º. Excepcionalmente quando não houver professor que atenda os requisitos 

estabelecidos pelo art. 2º desta Lei, poderá ser indicado um membro do Quadro do 

Magistério Público Municipal de Não-Me-Toque. 

 

Art. 15 Concluído o processo, a Comissão Eleitoral Escolar entregará a 

documentação relativa à eleição a Comissão Eleitoral Municipal, que em até 3 (três) 

dias, contados do recebimento, comunicará oficialmente o resultado ao Secretário 

Municipal de Educação, Cultura e Desporto para fins de designação. 

§ 1º. Após o encerramento do Processo Eleitoral, todos os documentos 

produzidos e utilizados deverão permanecer arquivados na Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desporto. 

 

Art. 16 Os candidatos indicados pelo Colégio Eleitoral, serão designados para 

as funções de Diretor e Vice-Diretor (es) do estabelecimento de ensino, para cumprir 

mandato de 3 (três) anos. 

§ 1º A designação para a função de Diretor e Vice-Diretor (es) que não resultar 

de indicação pelo Colégio Eleitoral, implicará a atribuição de mandato, findando seu 

exercício, no máximo, até a mesma data em que encerrar o período de mandato dos 

demais Diretores.  

 

Art. 17 A reeleição para os Cargos de Diretor e Vice-Diretor será permitida pelo 

período máximo de 02 (dois) mandatos, independentemente do Cargo. 

Parágrafo único. Após o término do último mandato o Diretor e Vice-Diretor 

não poderão candidatar-se novamente num prazo mínimo de 01 (um) mandato. 

 

Art. 18 A posse dos Diretores e Vice-Diretores ocorrerá no dia 1º de fevereiro 

do ano seguinte ao da eleição. 

 

Art. 19 Nos afastamentos legais dos membros da Equipe Diretiva, proceder-se-

á da seguinte maneira: 

§ 1º. Em caso de afastamentos legais do Diretor ficará o Vice-Diretor 

respondendo como Diretor da Escola, conforme atribuições do cargo. 

§ 2º. Em caso de afastamentos legais do Vice-Diretor, quando houver 

necessidade, caberá ao Diretor, com a anuência do Secretário Municipal de Educação, 

Cultura e Desporto, indicar um membro do Magistério Público, que atenda aos 

requisitos expressos pelo Art. 2º desta Lei, para responder pela Função de Vice-

Diretor. 

§ 3º. Em caso de afastamentos legais de ambas as Funções, Diretor e Vice-

Diretor, quando houver necessidade, o Secretário Municipal de Educação, Cultura e 

Desporto poderá indicar um único membro do Magistério Público, que atenda aos 

requisitos expressos pelo Art. 2º desta Lei, para responder pela Função de Diretor. 
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§ 4º. Nos afastamentos do Diretor e Vice-Diretor, o Secretário Municipal de 

Educação, Cultura e Desporto poderá responder por ambas as funções. 

§ 5º. O membro do Magistério que responder temporariamente pela função de 

Diretor ou Vice-Diretor, somente fará jus à Gratificação correspondente quando o 

titular da função deixar de percebê-la, conforme § 2º do art. 59 da Lei Complementar 

n.º 133/2013. 

Art. 20 Ocorrerá a vacância nas Funções de Diretor e Vice-Diretor nos 

seguintes casos: 

I – Conclusão de mandato; 

II – Renúncia; 

III – Destituição; 

IV – Aposentadoria; 

V – Falecimento. 

§ 1º. Ocorrendo a vacância da função de Diretor, nos casos previstos nos 

incisos II, III, IV e V desse artigo, o Secretário Municipal de Educação, Cultura e 

Desporto indicará um Membro do Magistério, que atenda os requisitos expressos no 

Art. 2º desta Lei, para exercer a Função de Diretor até completar o mandato de seu 

antecessor, percebendo a remuneração da Função de Diretor.  

§ 2º. Ocorrendo a vacância da função de Vice-Diretor, nos casos previstos nos 

incisos II, III, IV e V desse artigo, caberá ao Diretor com a anuência do Secretário 

Municipal de Educação, Cultura e Desporto, a escolha do Vice-Diretor para completar o 

mandato, desde que atendidos os requisitos expressos no Art. 2º desta Lei, 

percebendo a remuneração da Função de Vice-Diretor. 

 

Art. 21 A destituição do Diretor e/ou Vice-Diretor indicado somente poderá 

ocorrer motivadamente: 

I – após Processo Administrativo Disciplinar, em que seja assegurado o direito 

de defesa, em face da ocorrência de fatos que constituem ilícito penal, falta de 

idoneidade moral, de disciplina, de assiduidade, de dedicação ao serviço ou de 

deficiência ou interação funcional previstas no Regime Jurídico Único dos Servidores 

Públicos Municipais e no Plano de Carreira do Magistério Público Municipal; 

II – por descumprimento do Regimento Escolar, no que diz respeito às 

atribuições e responsabilidades do Diretor. 

§ 1º. O Conselho Escolar, e na inexistência deste, a direção do Círculo de Pais 

e Mestres ou mediante decisão fundamentada e documentada, pela maioria absoluta 

dos professores em exercício na escola, e o Secretário Municipal de Educação, Cultura 

e Desporto, mediante despacho fundamentado, poderão propor a instauração de 

Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar para os fins previstos neste Artigo. 

§ 2º. O Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto poderá 

encaminhar o afastamento do indiciado durante a realização de Sindicância ou 
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Processo Administrativo Disciplinar, assegurando o retorno ao exercício das funções 

caso a decisão final seja pela não destituição. 

 

SEÇÃO IV 

DOS CONSELHOS ESCOLARES 

 

Art. 22 As Escolas Públicas Municipais contarão com Conselhos Escolares, 

constituídos pela Direção da Escola e representantes dos segmentos da Comunidade 

Escolar. 

Parágrafo Único. Entende-se por Comunidade Escolar para efeito deste 

artigo, o conjunto de alunos, pais e responsáveis por alunos, membros do magistério e 

demais servidores públicos em efetivo exercício na Unidade Escolar. 

  

Art. 23 Os Conselhos Escolares terão funções consultiva, deliberativa e 

fiscalizadora nas questões pedagógico-administrativo-financeiro, constituindo-se no 

órgão máximo de discussão ao nível de escola. 

Parágrafo Único. Na definição das questões pedagógicas deverão ser 

resguardados os princípios constitucionais, as normas legais e diretrizes do Conselho 

Nacional de Educação, Conselho Municipal de Educação e Secretaria Municipal de 

Educação. 

   

Art. 24 Os Conselhos Escolares serão compostos por 5 (cinco) membros dos 

seguintes segmentos: professores, pais ou responsáveis, alunos, funcionários e 

direção. 

§ 1º Quando a escola não tiver alunos com idade de 12 anos, será indicado 

mais um representante do segmento dos pais e quando não houver servidor na escola, 

será indicado mais um representante do segmento dos professores. 

§ 2º Para cada segmento haverá a indicação de um titular e respectivo 

suplente, que assumirá em caso de vacância, conforme Art. 18 desta Lei. 

   

Art. 25 Os Conselhos Escolares terão as seguintes atribuições:  

I – Elaborar seu próprio regimento; 

II – Adendar, modificar e aprovar o Plano Administrativo da escola; 

III – Criar e garantir mecanismo de participação efetiva e democrática da 

comunidade escolar no que se refere a projeto político-pedagógico da escola; 

IV – Divulgar periódica e sistematicamente informações referentes ao uso dos 

recursos financeiros, resultados obtidos e a qualidade dos serviços prestados; 

V – Coordenar o processo de discussão sobre o regimento escolar; 

VI – Convocar Assembleias Gerais dos segmentos da comunidade escolar; 

VII – Encaminhar à autoridade competente propostas para a instauração de 

sindicância para os fins de destituição de Diretor ou Vice-Diretor, em decisão tomada 
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pela maioria absoluta de seus membros e com razões fundamentadas e registradas 

formalmente; 

VIII – Recorrer a instância superior sobre decisões a que não se julgar apto a 

decidir, conforme o regimento escolar. 

 

Art. 26 A Direção da Escola integrará o Conselho Escolar, representada pelo 

Diretor, como membro nato e, em seu impedimento pelo Vice-Diretor. 

Parágrafo Único. É vedada a participação do Diretor ou do seu representante 

nas reuniões do Conselho Escolar, quando a pauta for de assunto relativo a atos da 

Direção da Escola, exclusivamente. 

   

Art. 27 O Conselho Escolar reúne-se com a presença de no mínimo, metade de 

seus membros mais um, sendo as decisões tomadas por maioria de votos, cabendo ao 

Presidente, o voto de qualidade, no caso de empate. 

Parágrafo Único. O Presidente do Conselho Escolar será escolhido dentre os 

eleitos por eles mesmos, com exceção do Diretor. 

   

Art. 28 Compete ao Conselho Escolar: 

a)    assessorar a Escola em assuntos administrativos e pedagógicos; 

b)    opinar sobre medidas disciplinares a serem aplicadas aos alunos; 

c)     opinar sobre o sistema de avaliação da escola; 

d)    propor modificações a presente Lei, quando necessário; 

e)  solicitar ao Diretor a convocação de professores, funcionários, alunos ou 

representantes do Círculo de Pais e Mestres para prestar esclarecimentos necessários a 

sua atuação. 

   

Art. 29 A eleição dos representantes dos segmentos que farão parte do 

Conselho Escolar, bem como a de seus respectivos suplentes, se realizará na escola 

em cada segmento por votação secreta, uninominalmente ou através de chapas, na 

mesma data. 

   

Art. 30 O membro do magistério e demais servidores que possuam filhos 

regularmente matriculados na escola, poderão concorrer somente como membro do 

magistério ou servidores respectivamente. 

  

Art. 31 Terão direito a votar e serem votados: 

I – Os alunos maiores de 12 (doze) anos, regularmente matriculados na 

escola; 

II – Os pais ou responsáveis legais pelo aluno menor de 18 (dezoito) anos 

perante a escola; 
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III – Os membros do magistério e demais servidores públicos em exercício na 

escola no dia da eleição. 

   

Art. 32 Para dirigir o processo eleitoral será constituída uma comissão eleitoral 

de composição paritária com 1 (um) representante de cada segmento. 

I – Poderão compor a Comissão Eleitoral como representantes de cada 

segmento, alunos com direito de votar e serem votados. 

II – A Comissão Eleitoral será instalada na primeira quinzena de abril e em 

qualquer época, quando da organização do primeiro Conselho Escolar; 

III – A Comissão Eleitoral elegerá seu Presidente dentre os membros de seu 

segmento, maiores de 18 (dezoito) anos. 

 

Art. 33 Os membros da comunidade escolar integrantes da Comissão Eleitoral 

não poderão concorrer como candidatos do Conselho Escolar. 

 

Art. 34 A comunidade escolar, com direito de votar, será convocada pela 

Comissão Eleitoral, através de Edital, na segunda quinzena de abril para na segunda 

quinzena de maio proceder a eleição, exceto o primeiro Conselho Escolar. 

 

Art. 35 Na eleição será lavrada ata, que ficará arquivada na escola. 

 

Art. 36 O Conselho Escolar tomará posse no prazo de até 15 (quinze) dias 

após sua eleição. 

 

Parágrafo Único. A posse do primeiro Conselho Escolar será dada pela 

direção da Escola e dos seguintes pelo próprio Conselho. 

 

Art. 37 O Edital convocando para a eleição e indicando pré-requisitos e prazos 

para inscrição, homologação e divulgação de candidaturas, dia, hora e local de 

votação, credenciamento de fiscais de votação e apuração, bem como outras 

instruções necessárias ao desenvolvimento do processo eleitoral, será afixado em local 

visível na escola e remetido aos pais ou responsáveis por alunos, com antecedência de 

15 (quinze) dias da eleição. 

 

Art. 38 O mandato de cada membro do Conselho Escolar terá duração de 2 

(dois) anos, sendo permitido a recondução apenas por uma vez consecutiva. 

  

Art. 39 Ocorrerá a vacância de membro do Conselho Escolar por conclusão do 

mandato, renúncia, desligamento da escola ou destituição, aposentadoria ou morte. 

Parágrafo Único. O não-comparecimento injustificado do membro do 

Conselho a 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 05 (cinco) reuniões 
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ordinárias ou extraordinárias alternadas, também, implicará vacância da função de 

Conselheiro. 

 

Art. 40 O Conselho Escolar deverá reunir-se ordinariamente 1 (uma) vez por 

bimestre e, extraordinariamente, quando for necessário, fazendo a sua convocação: 

a)    pelo seu Presidente; 

b)    por solicitação do Diretor da Escola;  

c)     por requisição da metade mais um de seus membros. 

  Parágrafo Único. A função de membro do Conselho Escolar não será 

remunerada. 

 

CAPÍTULO II 

DA AUTONOMIA FINANCEIRA 

 

Art. 41 A autonomia da gestão financeira dos estabelecimentos de ensino 

objetiva o seu funcionamento e será assegurada: 

I – pela adesão das escolas aos Programas de descentralização financeira do 

Ministério da Educação/FNDE 

II – pela participação na elaboração do orçamento anual; 

III – pela transferência periódica de recursos financeiros da educação, às 

escolas públicas municipais, como forma de adiantamento de recursos em nome do 

diretor do estabelecimento. 

 

SEÇÃO I 

DA DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA DO MEC/FNDE 

 

Art. 42 A adesão aos Programas de descentralização financeira do MEC 

consiste, no recebimento de recursos financeiros do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), em caráter suplementar, das escolas municipais 

da educação básica. 

 

Art. 43. A regulamentação da Adesão aos Programas de descentralização 

financeira do Ministério da Educação/FNDE, quanto à definição dos benificiários, 

destinação dos recursos, parcerias com o Círculo de Pais e Mestres - CPMs, forma de 

transferências dos recursos, valores destinados à escolas, condições para o 

recebimento dos recursos, formas de movimentação dos recursos e a prestação de 

contas, será realizada seguindo a regulamentação estabelecida pela Governo Federal. 

 

Art. 44. Independente dos recursos serem oriundo do MEC/FNDE, as escolas 

por serem instituições públicas municipais, todos os recursos destinadas as mesmas, 
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ou através de sua Unidade Executora, deverão ser planejados, executados e prestados 

contas ao Conselho Escolar e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 

 

SEÇÃO II 

DA PARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL 

 

Art. 45 A participação na elaboração do orçamento anual, consiste na 

elaboração do Plano de Aplicação Financeira da Escola – PAFE pelos estabelecimentos 

da rede municipal de ensino, conforme valores definidos pela Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Deporto com base no número de alunos por escola. 

 

Art. 46 Anualmente, até o final do mês de junho, serão divulgados os valores 

disponibilizados, no orçamento para o próximo ano, para cada estabelecimento da rede 

municipal de ensino. 

Parágrafo Único. O valor destinado a cada estabelecimento de ensino, a que 

se refere neste “caput”, será definido conforme o número de aluno por escola, 

levando em consideração as etapas e modalidades de ensino e obedecendo o censo 

escolar mais atualizado. 

 

Art. 47 Com base nos valores estabelecido para cada estabelecimento, os 

mesmos deverão elaborar o Plano de Aplicação Financeira da Escola – PAFE até o final 

do mês de julho. 

§ 1º. O Plano de Aplicação Financeira da Escola – PAFE, deverá ser elaborado 

com a participação do Conselho Escolar e aprovado pela Comunidade Escolar. 

§ 2º. Plano de Aplicação Financeira da Escola – PAFE, será elaborado seguindo 

as normas regulamentada por decreto municipal.  

 

Art. 48. A execução das despesas, referente aos recursos a que trata os art. 

45, 46 e 47, ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e 

Secretaria Municipal de Finanças. 

 

SEÇÃO III 

DA TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA DE RECURSOS FINANCEIROS 

 

Art. 49 A transferência periódica de recursos financeiros da educação, consiste 

na entrega de numerário ao diretor da escola, a fim de lhe dar condições de realizar 

despesas de manutenção, de urgência ou emergência e de pronto pagamento que não 

puderam ser previstas. 

§ 1º. Os recursos serão disponibilizados bimestralmente ao estabelecimento de 

ensino, como adiantamento de recursos ao Diretor da Escola e serão administrados 

conforme as normas as serem regulamentadas por Decreto Municipal e o disposto na 
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Lei Municipal n. 3.910/2011 que dispõe sobre o regime de adiantamento e sua 

regulamentação, estabelecida no Decreto Municipal n. 089/2012 e que os 

administrarão com prerrogativas e responsabilidades. 

§ 2º. O suprimento bimestral de recursos de que trata esta Lei será precedido 

de empenho em dotações orçamentárias próprias, tendo como beneficiário o Diretor da 

Escola. 

  § 3º. O valor destinado a cada estabelecimento de ensino, a que se refere 

neste “caput”, será definido conforme o número de aluno por escola, levando em 

consideração as etapas e modalidades de ensino e obedecendo o censo escolar mais 

atualizado. 

 

Art. 50 As despesas referidas no artigo anterior compreendem: 

I – a aquisição de materiais de expediente, didático pedagógico e 

administrativo; 

II – a realização de pequenos reparos. 

§ 1º. Os recursos do regime de adiantamento deverão ser utilizados somente 

com despesas, que trata este “caput”, de urgência que não puderam aguardar o 

processo natural. 

§ 2º. É vedado a utilização de recursos de adiantamento para fins de despesas 

de capital. 

 

Art. 51 O prazo para aplicação do valor recebido será de até 45 (quarenta e 

cinco) dias, contado da data de seu recebimento, não podendo o responsável 

ausentar-se por férias ou licença sem haver prestado contas do adiantamento, nem 

passa-lo de um exercício financeiro para outro. 

 

Art. 52 É vedado expressamente o pagamento de serviços a Pessoas Físicas 

integrantes do quadro de servidores ou empresas de propriedade dos mesmos, bem 

como de parentesco até segundo grau do diretor de escola, secretários municipais e 

cargos em comissões. 

 

Art. 53 A prestação de contas, demonstrando a aplicação dos recursos 

administrados, acompanhada de parecer conclusivo do Conselho Escolar, será 

encaminhada no prazo de 05 (cinco) dias a contar do término final do período de 

aplicação estabelecido no art. 50, pelo Diretor da Escola ao Comitê Municipal da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para homologação e 

procedimentos complementares decorrentes de seu exame, para posterior acerto junto 

a tesouraria do Município. 

§ 1º. As prestações de contas referentes ao “caput” deste artigo são requisitos 

para liberação de novos adiantamentos. 

http://www.naometoquers.com.br/


 

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br 

 

§ 2º. A Administração Municipal manterá as prestações de contas à disposição, 

para exame pelo Controle Interno da Prefeitura Municipal e Auditoria do Tribunal de 

Contas do Estado, bem como as providências adotadas em relação às pendentes. 

§ 3º. Os recursos financeiros repassados as unidades escolares, como 

adiantamento ao Diretor da unidade escolar, serão também fiscalizados pelo Comitê 

Municipal. 

 

Art. 54 Havendo eventual sobra de recursos do adiantamento bimestral, o 

diretor da respectiva unidade escolar deverá devolver os valores aos cofres públicos no 

momento da prestação de conta. 

 

Art. 55 Se houver constatação da má aplicação dos recursos de adiantamento 

ao diretor da escola, ou aquisição com itens não permitidos por esta Lei, haverá: 

 a) suspensão de repasses dos adiantamentos das próximas parcelas, até que 

se apure a irregularidade;  

b) instauração de processo administrativo e, se for o caso, judicial em desfavor 

dos responsáveis, com vistas à restituição dos valores (corrigidos monetariamente).  

 

Art. 56 O diretor que deixar de cumprir os prazos de que tratam os arts. 51 e 

53 desta Lei será imposta a multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, incidente 

sobre o valor do adiantamento, limitada ao máximo de 20% (vinte por cento). 

 

Art. 57 Todos os procedimentos realizados pelo Diretor da Escola e Conselho 

Escolar em virtude da autonomia da gestão financeira dos estabelecimentos de ensino 

prevista nesta lei no Inciso I, II e III, do art. 41, deverão ser aprovados pelo Comitê 

Municipal da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 

 

CAPÍTULO III 

DA AUTONOMIA NA GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

Art. 58 - A Autonomia da Gestão Pedagógica dos Estabelecimentos de Ensino 

será assegurada:  

I – pela definição, no Plano de Metas da Escola, de proposta pedagógica 

específica, sem prejuízo da avaliação externa;  

II – pelo aperfeiçoamento do profissional da educação. 

 

SEÇÃO I 

DO PLANO DE METAS DA ESCOLA 

 

Art. 59 - As escolas elaborarão sob a coordenação do Diretor, Plano de Metas 

da Escola, nas áreas administrativa, financeira e pedagógica, em consonância com as 
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políticas públicas vigentes, com o Plano Municipal de Educação e o diagnóstico 

apontado pelo PDDE Interativo.  

§ 1º. O plano a que se refere o artigo anterior deverá prever a utilização dos 

recursos referentes a autonomia financeira, previstos nesta Lei, em consonância com a 

Proposta Pedagógica da Escola, o padrão referencial de currículo estabelecido pela 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e o PDDE Interativo. 

§ 2º. A avaliação do Plano de Metas da Escola, que se constitui na avaliação 

interna, será efetivada através da aferição do cumprimento das metas e da 

produtividade do processo escolar, com base na avaliação de desempenho dos alunos, 

considerando, entre outros, os índices de permanência e promoção na vida escolar. 

 

SEÇÃO II 

DO APERFEIÇOAMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO 

 

 Art. 60 A formação do profissional de educação far-se-á em cursos específicos, 

de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades do ensino, às 

características de cada fase do desenvolvimento dos educandos e às demandas da 

educação em geral ou as necessidades de organização e funcionamento do Sistema de 

Ensino. 

§ 1º. O Município promoverá políticas públicas com vistas à formação dos 

profissionais da Rede Pública Municipal e manterá programas de atualização e 

aperfeiçoamento aos profissionais da educação nas áreas em que estes atuarem. 

§ 2º. A Escola tem a autonomia de definir junto com o seu corpo docente, os 

temas de interesse do grupo quanto a Formação Continuada dos Professores na 

Escola, atendendo as diretrizes pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Desporto, devendo a mesma, ser previamente aprovada pelo Setor 

Pedagógico da SMECD. 

§ 3º. A qualificação mínima para o exercício da atividade dos profissionais da 

educação deverá ser garantida em Planos de Carreira. 

§ 4º. O Sistema Municipal de Ensino garantirá a existência de Plano de Carreira, 

adequado a legislação vigente, para os Profissionais da Educação da Rede Pública 

Municipal. 

 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 61 A gestão pedagógica será exercida pelos Conselhos Escolares, Equipe 

Diretiva e Pedagógica, segundo as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Desporto. 

 

Art. 62 Os Círculos de Pais e Mestres – CPMs constituem órgãos auxiliares na 

gestão das escolas, constituindo seu trabalho de relevância social.  
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Art. 63 As transferências dos recursos previstas nesta Lei serão atendidas por 

dotação orçamentária específica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Desporto. 

 

Art. 64 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desporto. 

 

Art. 65 A presente Lei será regulamentada pelo Poder Executivo através de 

Decreto no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação da mesma. 

 

Art. 66 Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal 

n. 3.303 de 28 de novembro de 2006 e a Lei Municipal n. 4.415 de 27 de maio de 

2014. 

 

Art. 67 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE (RS), EM 

13 DE JULHO DE 2016. 

                       

             Teodora Berta Souilljee Lutkemeyer 

                                              Prefeita Municipal 

 

ANDRESSA BAGESTON BRASIL 

Procuradora Jurídica 

OAB/RS 83.514 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 

NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS 

Secretária de Administração e Planejamento    
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