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                 DECRETO Nº 2826, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022. 

 

Dispõe sobre os critérios técnicos de mérito e desempenho  

para provimento da função de diretor e vice-diretor de 

escola da rede pública municipal de ensino de Cristal, 

regulamentando a função, e dá outras providências. 

 

 

MARCELO LUIS KROLOW, Prefeito Municipal de Cristal, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 6º, inciso II da Lei Orgânica Municipal, 

 

 D E C R E T A:   

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

 

                Art. 1º  - Este decreto dispõe sobre os critérios técnicos de mérito e desempenho  para 

provimento da função de diretor e vice-diretor das escolas públicas municipais de educação básica, a fim 

de assegurar a observância do disposto no art. 14, § 1, da Lei nº 14.113  de 2020, que regulamenta o Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb). 

                Art. 2 -  O processo de Qualificação para o exercício da função de diretor e vice-diretor 

observará os principios de autonomia, cidadania, gestão democrática do ensino público, pluralismo 

politico, igualdade perante a lei, valorização dos profissionais da educação, legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, eficiência e melhoria da qualidade da educação básica pública.  

               Art. 3º  - As Instituições de Ensino da Educação Básica de que trata este decreto compreendem 

as Escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino de Cristal. 

               Art. 4º -  São pre-requisitos para o provimento da função de diretor de escola pública municipal: 

                       I - Formação em nivel superior, em licenciatura plena em pedagogia ou com licenciatura 

plena com pós graduação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação 

educacional para a educação básica em observância ao artigo 64 Lei nº 9394 de 1996, além de 

comprometer-se a participar da formação continuada e permanente promovida  pela Secretaria Municipal 

da Educação; 

          II - Experiência docente de, no mínimo 03 (três) anos letivos como pré-requisito para o 

exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério,  conforme disposto no §1º do art 67 da 

Lei nº 9394 de 1996,  

          III – Ser servidor efetivo do magistério público municipal; 

          IV – Ter disponibilidade de carga horária mínima de 40 (quarenta horas) semanais para o 

cargo de diretor ou 20 (vinte horas) semanais para o cargo de vice-diretor. 

          V – Ter sido aprovado em prova sobre gestão escolar, observadas competências exigidas 

neste decreto.  
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          VI – não tenha sido condenado, nos últimos cinco (05) anos, em sindicância ou processo 

administrativo disciplinar, nem tenha tido participação comprovada em irregularidade administrativa; 

 

                    § 1º O órgão dirigente da educação poderá oferecer, diretamente ou em parceria com outras 

instituições públicas ou privadas, aos titulares de cargo efetivo na carreira do magistério público 

municipal, cursos ou programas de formação em gestão escolar, nos termos definidos em regulamentação 

própria. 

                    §2º A certificação resultante da aprovação na prova do referido no caput deste artigo terá 

validade por 04 (quatro) anos, podendo ser renovada pela prestação reiterada do mesmo exame. 

 

                   Art. 5º - Os gestores das escolas públicas municipais de Educação Básica deverão ser 

selecionados e indicados pelo poder executivo entre os titulares de cargo efetivo na carreira de magistério 

público municipal, visto que são de confiança do(a) Prefeito(a) Municipal, nos termos e condições que 

dispõe o Plano de Carreira do magistério e a presente decreto.  

 

                   Art. 6º - A nominata dos inscritos a função de Diretor(a) escolar e a documentação 

comprobatória referente à situação funcional de cada um, serão previamente encaminhados ao Conselho 

Escolar, para que, no prazo de 2(dois) dias, manifeste-se quanto ao atendimento dos requisitos e critérios 

exigidos por este Decreto; 

                   § 1º A verificação a ser feita pelo Conselho Escolar restringe-se ao atendimento dos critérios 

e requisitos estabelecidos por este decreto. 

                   § 2º Constatado o atendimento dos requisitos legais ou transcorrido o prazo sem a 

manifestação do colegiado, a designação/nomeação dos indicados(as) será feita, nos termos do que dispõe 

o art. 7º deste decreto.  

 

                    Art. 7º - Em caso de não haver nenhum inscrito, independentemente do número de alunos da 

escola, haverá nomeação direta pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

                    Art. 8º - A nomeação/designação do(a) Diretor(a) de Escola e Vice-Diretor de Escola será 

efetivada por meio da publicação de Portaria. 

 

                    Art. 09º - Os requisitos do provimento definidos no artigo 4º deste Decreto aplicam-se a 

função de vice-diretor de escola.  

 

                    Art. 10 - Uma vez provido(a)/investido(a), o(a) Diretor(a) da Escola deverá apresentar à 

Secretaria Municipal de Educação, no prazo de 30(trinta) dias, o Plano de Gestão Escolar – PGE, 

elaborado especificamente para a instituição ensino para qual foi designado.  

                 § 1º O PGE deverá abranger o período de  04 (quatro) anos, bem como deve ser elaborado 

conjuntamente com os Vice- Diretores(as) e a partir da participação da comunidade escolar. 

                 § 2º  O Plano de Gestão Escolar – PGE será avaliado e revisado ao inicio de cada período 

letivo, com a participação da comunidade escolar, na forma e condições a serem definidas em 

regulamento.  
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                    Art. 11 - O Plano de Gestão Escolar - PGE é o instrumento elaborado com a participação da 

comunidade escolar, por meio do Conselho Escolar, no qual serão definidas metas, objetivos e ações a 

serem implementadas pela Direção da Escola, a fim de garantir o acesso, a permanência e a inclusão dos 

estudantes na Rede Municipal de Ensino, bem como de assegurar o percurso formativo dos alunos, com 

ênfase na aprendizagem e na perspectiva do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, mantendo, em qualquer circunstância, 

consonância com o Projeto Pedagógico da Escola e com a legislação vigente. 

 

                   §1º O Poder Executivo definirá, por meio de Decreto, as dimensões e os elementos que 

deverão constar no Plano de Gestão Escolar-PGE, bem como estabelecerá os procedimentos e ações que 

irão assegurar a participação da comunidade escolar na elaboração e acompanhamento do planejamento. 

 

                   §2º Se no decorrer da vigência do PGE for designado um(a) novo(a) Diretor(a), fica 

assegurada a continuidade do planejamento existente, salvo comprovada impossibilidade ou necessidade 

da construção de um novo PGE ou de readequação do atual, hipótese em que deverá ser assegurada a 

participação da comunidade escolar, nos termos definidos neste artigo e na eventual regulamentação. 

 

                    Art. 12 - A avaliação negativa, o não cumprimento ou descumprimento das metas, ações e 

procedimentos previstos no PGE, nos termos estabelecidos pelo regulamento, acarretará a substituição 

do(a) Diretor(a) e, quando for o caso, também dos(as) Vices-Diretores(as). 

 

CAPÍTULO II 

Das Atribuições dos Cargos de Diretor e Vice-Diretor de Escola 

 

                  Art. 13 - São atribuições do Diretor, sem prejuízo das já legalmente estabelecidas no Plano 

de Carreira do magistério, Lei nº 837/2004. 

       I – executar as atividades inerentes à administração da escola e ao gerenciamento dos 

recursos humanos e materiais que lhe são disponibilizados, bem como gerenciar as atividades 

relacionadas ao corpo discente da instituição; 

      II – representar oficialmente a escola, tornando-a aberta aos interesses da comunidade, 

estimulando o envolvimento dos alunos, pais, professores e demais membros da equipe escolar; 

responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das  diretrizes estabelecidas no Projeto 

Político Pedagógico; 

       III – coordenar a construção e revisão periódica, a implementação e avaliação do Projeto 

Político Pedagógico da Escola, em consonância com as políticas educacionais da Secretaria 

Municipal da Educação, assegurando o cumprimento do currículo e do calendário escolar; 

       IV - garantir que a escola ofereça serviços educacionais de qualidade; 

       V - apoiar o desenvolvimento e divulgar a avaliação pedagógica; adotar medidas para 

elevar os níveis de proficiência dos alunos e sanar as dificuldades apontadas nas avaliações internas 

e externas; 

        VI - estimular o desenvolvimento profissional dos professores e servidores, sob sua 

direção, quanto a formação e qualificação, assim como avaliar o desempenho na execução das 

atividades correlatas a sua função; 
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        VII – organizar e administrar o quadro de recursos humanos da escola, com as devidas 

atribuições de acordo com os cargos providos; zelar pelo cumprimento das  normas e do trabalho dos 

servidores sob a sua chefia responsabilizando-se pelo controle da frequência; 

        VIII – garantir a legalidade e regularidade da escola, a autenticidade da vida escolar dos 

alunos; fornecer, com fidedignidade, os dados solicitados pela Secretaria Municipal da Educação e 

MEC, observando os prazos estabelecidos; 

                        IX – zelar pela manutenção dos bens patrimoniais, do prédio, mobiliário escolar e 

recursos pedagógicos; indicar necessidades de reforma e ampliação do prédio, e do acervo 

patrimonial; manter o tombamento dos bens públicos da escola atualizado, garantindo a sua 

conservação; 

                        X – responsabilizar-se por todos os atos praticados na gestão da escola; prestar contas     

das ações realizadas durante o período em que exercer a direção da escola e a presidência do Conselho 

Escolar, bem como assegurar a regularidade e funcionamento junto ao CPM, dos recursos próprios e 

federais; 

                       XI - divulgar à comunidade escolar a movimentação financeira da escola; apresentar, 

anualmente, à Secretaria da Educação e comunidade escolar 

                       XII - realizar a avaliação externa da escola e as propostas que visem à melhoria da 

qualidade de ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria; 

                       XIII – assessorar e acompanhar as atividades dos Conselhos Municipais da área da 

educação; oportunizar discussões e estudos de temas que envolvam o cumprimento das normas 

educacionais; articular com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade 

com a escola; 

        XIV – observar e cumprir a legislação vigente, bem como o Plano de Trabalho proposto 

no momento da candidatura; 

        XV - apresentar regularidade na prestação de contas dos recursos financeiros recebidos 

pela escola, salvo se for a primeira candidatura. 

 

       Art. 14 - São atribuições do Vice-Diretor, sem prejuízo das já legalmente estabelecidas 

no Plano de Carreira do magistério: Lei nº 837/2004. 

                       I - auxiliar o Diretor no exercício de suas atribuições, responsabilizando-se pela execução 

conjunta de todas as atividades previstas no artigo 13; 

                       II - assumir as atribuições delegadas pelo Diretor da Escola; 

             III - cumprir os compromissos assumidos pelo Diretor nos seus afastamentos legais; 

                        IV - zelar para que a escola municipal eleve, gradativamente, os padrões de 

aprendizagem escolar de seus alunos e contribua para a formação da cidadania; 

                       V- substituir interinamente o Diretor nos afastamentos temporários ou na vacância do 

cargo. Nas escolas onde houver mais de um vice diretor, deve haver a indicação do substituto legal, a 

qual será definida pelo diretor; 

 

      Art. 15 - As atribuições da função gratificada de Diretor e Vice-Diretor escolar, serão 

exercidas em conformidade com o ordenamento jurídico municipal, relativo aos direitos, deveres, 

responsabilidade e proibições dos demais servidores pertencentes ao quadro permanente do 

magistério público, recebendo, para tanto, remuneração fixada no Plano de Carreira do Magistério 

Público Municipal. 
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         Art. 16 - A cada (4) quatro anos a Secretaria Municipal da Educação promoverá a 

seleção que trata este Decreto, para a indicação dos nomes ao cargo de diretor das respectivas escolas. 

 

         Art. 17 - O Município realizará, por meio da Secretaria Municipal da Educação, ampla 

divulgação nos meios de comunicação local e nas redes sociais, a fim de comunicar o processo 

eleitoral indireto para a escolha dos diretores das unidades que compõem a rede de ensino municipal, 

conforme previsto neste Decreto. 

 

         Art. 18 - A eleição indireta prevista neste Decreto não possui caráter vinculativo, nem 

garante estabilidade ao nomeado para o cargo de Diretor, sendo o provimento de livre nomeação e 

exoneração. 

 

          Art. 19 - O candidato indicado e nomeado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal      

entrará em exercício em 02 de Janeiro de 2025. 

 

          Art. 20 - O servidor público que estiver investido na função de Diretor de Escola 

prestará contas de suas atividades e dos eventos promovidos pela escola, sempre, no final do exercício 

financeiro e quando de seu desligamento. 

 

           Parágrafo único. Constará da prestação de contas, além de outros dados que sejam 

importantes para o Diretor de Escola, em especial, relatório na íntegra da Caixa Escolar, do acervo 

documental, do inventário patrimonial e do material da unidade de ensino, extraindo-se cópia a ser 

encaminhada à Secretaria Municipal da Educação. 

 

           Art. 21 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cristal, 

13 de setembro de 2022. 

 

 

 

MARCELO LUIS KROLOW, 

Prefeito Municipal. 

 

 

 

Registre-se e publique-se, 

 

 

JULIANO GUERREIRO DA SILVA 

Secretário Municipal de Administração 

e Recursos Humanos 


