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LEI Nº. 4.415 DE 27 DE MAIO DE 20147 
 

ESTABELECE diretrizes para a 
indicação de Direção das Escolas 
Municipais ......... 

 
 

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: 

 
 

Art. 1º. 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. 
 
 Art. 2º. 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; 
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 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. 3º. 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. 
 

§ 4º. Os trabalhos desenvolvidos por ambas as Comissões deverão ser registrados 
em Ata. 
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  Art. 4º. 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. 5º. 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. 6º. 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. 7º. 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. 
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 § 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. 
 
 § 8º. Das decisões referidas no parágrafo anterior, caberá recurso com efeito 
suspensivo a Comissão Eleitoral Municipal. 
 
 Art. 8º. 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; 
 
 III – 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: 
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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.  
 
 § 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. 9º. 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. 10. 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. 11. A reeleição para os Cargos de Diretor e Vice-Diretor será permitida pelo 
período máximo de 02 (dois) mandatos, ou indicação, independentemente do Cargo. 

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

Diretor não poderão candidatar-se novamente num prazo mínimo de 01 (um) mandato. 
 
 Art. 12. A posse dos Diretores e Vice-Diretores ocorrerá no dia 1º de fevereiro do 
ano seguinte ao da eleição. 
 

Art. 13. 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. 
 

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 

7 

§ 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. 

 
§ 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 estabelecido no Plano de Carreira do Magistério.  
 

Art. 14. 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. 15. 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. 
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 § 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 Processo Administrativo 
Disciplinar, assegurando o retorno ao exercício das funções caso a decisão final seja pela 
não destituição. 
 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
  

Art. 16. Para o processo eleitoral a ser realizado no ano de 2014, serão considerados 
os exercícios de Direção dos 02 (dois) últimos mandatos, para aplicação do artigo 11 desta 
Lei. 

 
Art. 17. Para fins de aplicação do § 5º do art. 13 desta Lei, nos termos do § 2º do 

art. 59 da Lei Complementar n.º 133/2013, o prazo contará a partir da data da vigência 
desta Lei. 
 
 Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário, em especial as contidas nas Leis 
Municipais nº 4.194, de 09 de abril de 2013, e nº 4.235, de 25 de junho de 2013. 
 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE - RS, EM 27 
DE MAIO DE 2014. 
 
 
 

    TEODORA BERTA SOUILLJEE 
LÜTKEMEYER 

      Prefeita Municipal  
 
 
ELEN C. HEBERLE 
Procuradora Jurídica 
OAB/RS 58.704 

 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS 
Secretária de Administração e Planejamento 
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