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LEI COMPLEMENTAR Nº 181 DE 16 DE SETEMBRO DE 2022 

 

 

 

DISPÕE SOBRE A GESTÃO DEMOCRÁTICA DO 

ENSINO PÚBLICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 

REFERENTE AO PROCESSO DE ESCOLHA DO 

DIRETOR ESCOLAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

Faço saber a todos os habitantes do MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL, que A 

CÂMARA DE VEREADORES APROVOU E EU SANCIONO o seguinte;  

 

Considerando a necessidade de regulamentação ao processo de escolha do diretor 

escolar, de acordo com as leis nacionais LDB, 9394 DE 1996, em seu artigo 14; Lei do 

NOVO FUNDEB, nº14.113 DE 2020, artigo 14, bem como nas leis municipais LEI nº 

73 de 10 de dezembro de 2008, Lei Complementar nº139 de 16 de dezembro de 2016, 

Lei nº888 de 20 de dezembro de 2019, Lei Complementar nº 140 de 10 de fevereiro de 

2017, Lei nº 938 de 19 de outubro de 2021 que altera o anexo 01 da lei nº 737 de 03 de 

junho de 2015. 

 

CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES E DOS PRINCÍPIOS 

  

Art. 1º. Fica instituída o processo de escolha do Diretor Escolar  

do Ensino Público da rede municipal de ensino de Bocaina do Sul. 

Art. 2º. A Gestão Democrática do Ensino Público da rede 

municipal de Bocaina do Sul será efetivada através de designação de diretores(as) por 

meio de seleção, mediante critérios de competência técnica, e na participação da 

comunidade escolar em diferentes instâncias colegiadas no sistema de ensino e 

específicas na unidade escolar e ou na rede municipal, na forma prevista nesta Lei. 

Art. 3º. A Gestão Democrática do Ensino Público tem por 

finalidade priorizar a qualidade educacional e promover a transparência dos processos 

pedagógico e administrativo, eficácia no uso dos recursos, garantia de qualidade social e 

democratização das relações pedagógicas. 

Art. 4º. A Gestão Democrática do Ensino Público da rede 

municipal de ensino abrange as dimensões Político-Institucional, Pedagógica, 

Administrativo-Financeira e Pessoal & Relacional de todas as unidades escolares. 
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CAPÍTULO II 

DA AUTONOMIA ESCOLAR 

 

Art. 5º. A autonomia pedagógica escolar será assegurada pela 

formulação e implementação do Projeto Político-Pedagógico (PPP) e do Plano de 

Gestão do Diretor(a) da unidade escolar. 

Parágrafo único. A proposta pedagógica definida no PPP se 

baseará na Base Nacional Comum Curricular e no Plano Municipal de Educação, 

devendo também considerar os resultados das avaliações externas e internas da unidade 

escolar, e as diretrizes emanadas da Secretaria Municipal de Educação de Bocaina do 

Sul.  

Art. 6º. A autonomia da gestão administrativa das unidades 

escolares será assegurada:  

I - pelo provimento do cargo de Diretor(a), através do processo de escolha por 

critério de competência técnico-pedagógica, na forma prevista nesta lei; 

II - por práticas pedagógicas que fortaleçam a construção de espaços e momentos 

democráticos, de modo a fortalecer a participação efetiva da comunidade escolar; 

III - pela garantia de participação dos segmentos da comunidade escolar em 

conselhos municipais de educação, conselhos escolares, associações de pais e 

professores (APPs), conferências municipais, comissões, audiências públicas, grupos de 

trabalho e reuniões pedagógicas; 

IV - pela avaliação de desempenho anual de diretores(as), a ser definida em normativa 

específica da Secretaria Municipal de Educação de Bocaina do Sul. 

Art. 7º. A autonomia financeira das unidades escolares é 

assegurada através da destinação de recursos de programas federais, visando seu regular 

funcionamento, agilidade e rapidez para a melhoria das condições institucionais, além 

dos recursos resultantes de ações em parceria com a APP vinculada à unidade escolar. 

 

 

CAPÍTULO III 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

Art. 8º. A seleção de diretores(as) de unidades escolares da rede 

municipal de ensino deverá seguir as etapas abaixo, com procedimentos definidos em 

edital específico publicado pela Prefeitura Municipal. 

 

SEÇÃO I 
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DAS ETAPAS 

 

Art. 9º. O processo de seleção de candidatos(as) a Diretores(as) 

de unidades escolares da rede municipal de ensino terá por objetivo a aferição da 

competência técnico-pedagógica necessárias ao exercício do cargo de diretor, e contará 

com a participação de segmentos da comunidade escolar.  

 

Art. 10. A seleção do professor para provimento do cargo de 

Diretor(a) das unidades escolares será realizada nas seguintes etapas:  

I - 1ª Etapa: inscrição do candidato(a) com preenchimento de formulário e entrega 

de documentos;  

II - 2ª Etapa: análise do currículo e dos documentos comprobatórios pela Comissão 

Avaliadora; 

III - 3ª Etapa: análise do Plano de Gestão pela Comissão de Avaliação;  

IV - 4ª Etapa: apresentação pública presencial do Plano de Gestão pelo 

candidato(a), para a comunidade escolar, Comissão de Avaliação, Conselho Municipal 

de Educação, Conselhos Escolares e APPs. 

V - 5ª Etapa: envio da lista dos aprovados pela Comissão de Avaliação para o 

Prefeito Municipal fazer a escolha e a nomeação. 

Parágrafo único. O detalhamento das etapas acima fará parte 

do Edital de Seleção publicado pelo 30 (trinta) dias antes do pleito. 

 

SEÇÃO II 

DOS REQUISITOS DE SELEÇÃO 

 

Art. 11. Os professores interessados em elaborar Plano de 

Gestão, com objetivo de exercer o cargo de Diretor(a) deverão preencher os seguintes 

requisitos: 

I - ser professor efetivo do Quadro do Magistério Público Municipal; 

II - possuir graduação em Pedagogia ou pós graduação na área de educação;  

III - estar em efetivo e estável, em exercício na rede municipal de ensino; 

IV - não estar em afastamento, readaptação ou em licença, de acordo com a Lei do 

funcionalismo público municipal;  

V - apresentar curriculum vitae ou currículo na base lattes, com os respectivos 

comprovantes; 
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VI - possuir disponibilidade para atuar em regime de dedicação integral, com o 

cumprimento de 20 ou 40 (vinte ou quarenta) horas semanais de trabalho, a fim de 

gerenciar a unidade escolar em todo o seu funcionamento;  

VII - não ter sofrido, no exercício de suas funções públicas, penalidades disciplinares 

nos últimos 5 anos, comprovado mediante declaração de órgão competente da 

Administração Municipal, e não estar respondendo processo administrativo disciplinar 

nas esferas federal, estadual ou municipal; 

VIII - apresentar documento comprobatório de regularidade fiscal com a Fazenda 

Pública, bem como certidão negativa de débitos junto à Receita Federal; 

IX - comprovar a conclusão em:  

a) curso de graduação em Pedagogia; 

b) curso de pós graduação lato sensu em educação, oferecido por instituição de 

Ensino Superior autorizada pelo Ministério da Educação (MEC), se não for graduado 

em Pedagogia;  

c) curso de formação na área da educação, perfazendo no mínimo de 80 (oitenta) 

horas na área de atuação ou formação profissional, realizados nos últimos 3 (três) anos 

contados da abertura do Edital de Seleção, somente sendo válidos os cursos 

reconhecidos ou viabilizados pela Secretaria Municipal de Educação.  

X - comprovar a participação no curso de formação de professores no mínimo 40 

(quarenta) horas, oferecido ou indicado pela Secretaria Municipal de Educação; 

XI - apresentar o Plano de Gestão, conforme Edital de Seleção.  

§ 1º Somente será admitida a inscrição do proponente no processo de escolha do 

Diretor para uma única unidade escolar; 

§ 2º Poderá habilitar-se para participar do processo de escolha do Diretor escolar 

aquele que preencher todos os requisitos exigidos nesta Lei, estando vinculado na 

unidade escolar e ou a secretaria de educação, para a qual apresenta o Plano de Gestão. 

 

 

SEÇÃO III 

DA COMISSÃO AVALIADORA 

 

Art. 12. A Comissão Avaliadora, nomeada por meio de Decreto 

Municipal, será constituída por 7 (sete) membros, sendo: 

I - um representante indicado pelo Conselho Municipal de Educação; 

II - um representante indicado pela Secretaria Municipal de Educação; 
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III - um representante indicado pelo Executivo Municipal; 

IV - um representante indicado pela Procuradoria Geral do Município;  

V - um representante indicado por cada Conselho Escolar, das unidades escolares, 

preferencialmente representante(s) dos estudante (s) a partir do 5º ano do Ensino 

Fundamental.  

§ 1º A Comissão tem por principal atribuição avaliar os documentos dos(as) 

candidatos(as) e o Plano de Gestão, conforme as etapas definidas nesta Lei; 

§ 2º O representante indicado pela Secretaria Municipal de Educação, presidirá a 

Comissão de Avaliação; 

§ 3º A Comissão será única para todas as unidades escolares do Município. 

 

SEÇÃO IV 

DA INEXISTÊNCIA DE INSCRITOS OU APROVADOS 

 

Art. 13. Caso não haja inscrição de candidato(a) para o cargo de 

Diretor(a) Escolar em determinada unidade escolar, ou não seja aprovado nenhum 

candidato(a) pelo não cumprimento do estabelecido no Art. 11 desta Lei, caberá ao 

Executivo Municipal, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, nomear 

um(a) professor(a) sendo graduado(a), preferencialmente em Pedagogia ou pós 

graduação na área de educação.  

Parágrafo Único. Sendo nomeado diretamente pelo Executivo 

Municipal pelos motivos expressos no caput deste artigo, o professor(a) terá o prazo de 

até 30 (trinta) dias para a apresentação do seu Plano de Gestão à Comissão de 

Avaliação, nos termos desta Lei. 

Art. 14. Os candidatos aprovados e nomeados pelo Chefe do 

Executivo Municipal deverão tomar posse no primeiro dia útil do mês de janeiro do ano 

posterior a realização da nomeação, para um mandato de 01 (um) ano, podendo ser 

reconduzido uma única vez.  

CAPÍTULO IV 

DO PLANO DE GESTÃO ESCOLAR 

 

Art. 15. O processo de escolha do plano de gestão observará os 

princípios de autonomia, cidadania, dignidade da pessoa humana, gestão democrática do 

ensino público, pluralismo político, igualdade perante a lei, valorização dos 

trabalhadores na educação, promoção da integração escola-comunidade, legalidade, 
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impessoalidade, moralidade, publicidade, participação, eficiência e melhoria da 

qualidade social da Educação Básica pública. 

Art. 16. Deverão ser definidos no Plano de Gestão metas, 

objetivos, competências organizadas em dimensões, atribuições, práticas e ações que 

evidenciam o compromisso em garantir o acesso, a permanência e a inclusão de crianças 

e estudantes na rede municipal de ensino, bem como o percurso formativo destes com 

ênfase na aprendizagem e na perspectiva de formação integral, em consonância com o 

PPP e a legislação vigente, com o formato definido nos termos do Edital de Seleção.  

 

CAPÍTULO V 

DA DESIGNAÇÃO, DO EXERCÍCIO, DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E 

DA VACÂNCIA DO(A) DIRETOR(A) ESCOLAR 

 

SEÇÃO I 

DA DESIGNAÇÃO E DO EXERCÍCIO 

 

Art. 17. O professor escolhido para o exercício do cargo de 

Diretor(a) Escolar será nomeado por ato do Chefe do Poder Executivo. 

Art. 18. No ato da designação, o(a) Diretor(a) assinará o Termo 

de Compromisso do Diretor(a) Escolar, comprometendo-se em exercer com eficácia e 

eficiência as atribuições específicas do seu cargo, conforme o  

Edital de Seleção. 

Art. 19. Cabe ao (à) Diretor (a), a prática de todos os atos 

necessários à gestão da unidade, em consonância com as diretrizes da Secretaria 

Municipal de Educação, devendo ainda: 

I- garantir os princípios que regem a Administração Pública, com vistas a uma 

gestão eficiente; 

II- zelar para que a unidade escolar ofereça serviços educacionais de qualidade; 

III - manter a unidade escolar organizada e bem cuidada, configurando-a em um 

ambiente acolhedor e que fortaleça o sentimento de pertencimento da comunidade 

escolar; 

IV- garantir a revisão e execução do PPP - Projeto Político Pedagógico da unidade 

escolar; 

V - construir, revisar, adequar e executar o seu Plano de Gestão de forma participativa, 

utilizando os indicadores de desempenho, bem como diagnóstico atualizado, através de 

monitoramento e avaliação de resultados; 
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VI - estimular o envolvimento de toda comunidade escolar; 

VII - incentivar o acesso, frequência e permanência de crianças e estudantes na unidade 

escolar;  

VIII - planejar, executar e prestar contas dos recursos financeiros de forma participativa 

e transparente; 

IX - estimular o desenvolvimento profissional de todos os servidores da unidade 

escolar; 

X - zelar pela fidedignidade das informações e dos dados inseridos no Censo Escolar; 

XI- garantir a legalidade, a regularidade e a autenticidade de toda a documentação 

relativa à vida escolar das crianças e estudantes, dos professores e funcionários em 

geral; 

XII - assegurar o pleno funcionamento do Conselho Escolar e demais instâncias 

colegiadas da unidade escolar; 

XIII - participar das reuniões promovidas pela Secretaria Municipal de Educação 

comprometendo-se com as diretrizes e normativas emanadas desta; 

XIV - fiscalizar, controlar e acompanhar a alimentação escolar, garantindo a boa gestão 

e seguindo as orientações da Secretaria Municipal de Educação; 

XV - Zelar pela manutenção dos bens patrimoniais, do prédio e mobiliário escolar, 

garantindo boas condições aos espaços escolares. 

 

SEÇÃO II 

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Art. 20. O(A) Diretor(a) Escolar será avaliado(A) anualmente 

pela Secretaria Municipal de Educação quanto ao cumprimento do Plano de Gestão e 

quanto à gestão administrativa da unidade escolar. 

§ 1º A avaliação tem por intenção acompanhar os resultados da implementação 

do Plano de Gestão, bem como fornecer subsídios sobre o desempenho do(a) Diretor(a) 

no desenvolvimento do seu trabalho; 

§ 2º O não cumprimento das disposições do Plano de Gestão ou com a 

configuração da má gestão administrativa, devidamente apurado e avaliado, implicará 

na perda cargo. 

SEÇÃO III 

DA VACÂNCIA 

 

Art. 21. A vacância do cargo de Diretor(a) Escolar ocorrerá por: 
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I - término da vigência do mandato;  

II - renúncia ou desistência; 

III - destituição; 

IV - exoneração 

V - licenças de acordo lei do funcionalismo público municipal; 

VI - aposentadoria;  

VII - morte. 

§ 1º Em qualquer dos casos previstos no caput deste artigo, para preenchimento 

do cargo, deverá ser observado o previsto no Art.11 desta Lei; 

§ 2º Será assegurado ao titular do cargo de Diretor(a) Escolar o afastamento por 

prazo não superior a 30 (trinta) dias, garantindo-se a sua respectiva remuneração pelo 

cargo;  

§ 3º Somente nos casos de afastamento para tratamento de saúde poderá ocorrer 

por período de até 60 (sessenta) dias, cabendo à Secretaria Municipal de Educação 

designar um substituto temporário, se não houver um Vice-Diretor para substituí-lo;  

§ 4º Findados os prazos estabelecidos nos § 2º e § 3º, o titular do cargo será 

exonerado, sendo que o preenchimento da função dar-se-á de acordo com o disposto no 

Art. 11 desta Lei. 

Art. 22. A destituição do(a) Diretor(a) de unidade escolar 

poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 

I - por descumprimento do Termo de Compromisso de Gestão; 

II- por penalização em processo administrativo disciplinar;  

III - por inobservância a qualquer disposição desta Lei;  

IV- por conduta inadequada no exercício cargo. 

§ 1º A apuração para a destituição dar-se-á inicialmente por relatório 

fundamentado do Conselho Escolar e da Secretaria Municipal de Educação, 

devidamente comprovado e documentado, garantindo ainda o contraditório e ampla 

defesa, para o Chefe do Executivo Municipal;  

§ 2º O relatório deve ser encaminhado ao Conselho Municipal de Educação que, 

ao analisar o mesmo, expedirá parecer favorável ou não pela destituição, encaminhando, 

por fim, à Secretaria Municipal de Educação, que deve decidir e tomar as medidas 

necessárias à destituição. 

§ 3º Para a tomada de decisão, entendendo não ser suficientes os elementos 

apresentados pelo Conselho ou divergindo da apuração, a Secretaria Municipal de 
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Educação poderá apurar novamente a situação, garantindo o contraditório e a ampla 

defesa. 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 23. Excepcionalmente para o Edital do processo de seleção 

dos(as) Diretores(as) para o mandato de Gestão 2023/2024, será dispensada a exigência 

de comprovação de conclusão de pós-graduação na área da educação, mencionada no 

art. 11, inc. II, sendo exigido aos candidatos (as), apenas a comprovação de que se 

encontre cursando a referida especialização em instituições de ensino superior 

devidamente reconhecida pelo MEC. 

Parágrafo único. A especialização de que trata o caput deverá 

ter início anterior ao lançamento do edital e prazo de conclusão até no máximo de 18 

(dezoito) meses contados do início da Gestão. 

Art. 24. As atribuições do cargo de Diretor(a) Escolar são as 

previstas na Lei Complementar nº 168 de 17 de dezembro de 2021. 

Art. 25. Findado o mandato para o qual o servidor foi escolhido, 

este poderá participar de novo processo de escolha por mais uma vez. 

Art. 26. Demais instruções e os casos omissos, serão avaliados e 

definidos pela Secretaria Municipal de Educação de Bocaina do Sul. 

Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, 

condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC. 

 

                         

Bocaina do Sul/SC, 16 de setembro de 2022.  

 

 

 

JOÃO EDUARDO DELLA JUSTINA 

Prefeito 
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