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LEI NO.OB?g, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022

RENALDO MTELLER Prefeito de

Catarina, usando da compet6ncia que lhe

do Art. 206);

CAPiTU].O I
DA GESTAO DEMOCRATTCA DO ENSINO POBLICO MUNIC]PAL

Art" 10 A presente lei institui a Gestdo DemocrStica do Ensino PL1-

blico Municipal de niqueza/sc, em conformidade com as seguintes

Ieis:
a) ConstituigSo Federal - (Inc j'so VI

b) Lei n" 9.394/96 - LDB;

c) r,ei orgAnica do Municipio de Rique za/ SC (IncisoIIeVdo

Art. B0) ;
cl) Lei no O't02, de 24 de novembro de 2OL5 - (Meta no 18) '

Art.20 A Gest50 DemocrStica do Ensino Pi:bIico Municipal serS

exercida, [d forma desta }ei, com vista a observancia dos seguin_

tes princiPios:
I_elaboraqSodoPlanodeGest,6odaEscola-PGEpeloproponente;
I].part,icipaqSodacomunidadeescolarem6rgiosescolaresnaeS-
colhadoPlanodeGestdodaBscola-PGEnaunidadeesco}ara
qual faQa Parte;
rrr- transpar6ncia e 6tica nos procedimenLos pedag6gicos, admi-

nistrativos e financeiros;
IV- participagdo dos pais e a]unos na vivoncia da proposta peda-'

969ica da escolai
v- respeito aos mecanismos de supervisSo da secretaria de Educa-

ii]'".r*orimento da proposta curricular (programa de ensj'no) pelo

coletivo de educadores da rede, effi consonancia com a Secretarja

de EducaQdo;
VII-atenqdoaosprojeLosespeciaisdefinidospelaSecretariade
EducaQio;
V]II*responsabilizaQsopelosresultadosdaescolaedosalunos;
Ix_compromissocomaSmetasestabelecidaspelaSecretariade

nLo e respeito As normas municipais' estaduais e fe_

895-000 - Riqueza/SC

CNPJ: 95.988'309/0001-48 - Fone: 49 36'15-3200

E-mail: juriclico@riqueza'sc' gov'br

PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL

DOS MUNICiPIOS EM

oq-dg-' s'vg

CFE. LEI MUNICIPAL 082612020

Advogada

EducaQSo;
X- conheci
derais;



Estado de Santa Catarina

Municipio de Riqueza

P6gina 2 de 8

xI- cumprimento da carga horSria prevista na Lei de Diretrizes e

Bases da EducagSo Nacional de, no minimo, 2oo (duzentos) dias le-
tivos e 800 (oitocentas) horas/ano;
xII- conhecimento e respeito aos mecanismos de acompanhamento'

controre e avaliaqao dos resultados da escola, estaberecida pela

Secretaria de EducaqSo para a Rede de Ensino;
XIII- reconhecimento da escola como int.egrante de uma Rede Muni-

cipal de Ensino com foco no sucesso do al-uno e comprometimento

com os resultados.
par5grafo 6nico. Integram a comunidade escolar os alunos, seus

pais ou responsSveis, os profissionais da educagSo e demais ser-
vidores em exercicio na unidade escolar'

Art.30 As unidades municipais de ensino contam, na sua estrutura
e organi.zaqdo, com colegiado de que part'i'cipam o Diretor da esco-

la e representantes da comunidade escolar'

Art"4o A designagSo dos dirigentes escolares ocorrerS por meio de

seIegAo, mediinte crit6rios de compet6ncia t6cnica, il& forma pre-

vista na Presente lei.

CAP1TUI,O II
DA GESTAO DA UNIDADE ESCOLAR

SegAo I
DISPOSIQOES GEAIS

Art.5o A gestdo das unidades escolares ser5 exercida por:

I* direQSo;
II- colegiado constituido peta AssociagSo de Pais e Professores
APP e Conselho Escolar - CE '

Art.60 A autonomia da gestdo administrativa dos estabelecimenLos
de ensino serA assegurada:
I- pelo provimento dos cargos dos Dirig"entes escolares, atrav6s
do processo seletivo po; crit6rio de compet6ncia t6cnico-
peda96gica, participagSo da comunidade esco]-ar e pelo executivo
municipat, na forma prevista na presente ]ei;
II- pela garantia da participagSo dos segmentos da comunidade es-

col-ar por meio do colegiado;
III- pela avaliaqao de desempenho anual dos dirigentes escolares;
IV _ pela destituiqSo do niretor, od forma regulamentada nesta

Iei.
SegSo II

DOS DIRETORES

Art.?o A gesta0 das unidades escolares serS exercida por 01 (um)

(a) Diretor (a) nas escolas que possuirem majs de -10 (setenta)

afunose02(dois)Diretores,umgerateumadjunto,nasescolas
que possuirem mais de 500 (quinhentos) alunos
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Art.8" S5o atribuiq6es do Diretor:
I - representar a escola, responsabilizando-se pelo seu adequado

funcionamento e pelos resultados dos alunosi
II - coordenar a elaboragao, a execugio e a avaliaqSo do Projeto
Pirblico Pedag6gico
ppp, do Plano de Gestdo da Escola - PGE, observadas as determina-
g6es da Secretaria de EducagSo;
III - submeter ao conselho EscoIar, para aprovagdo, do Plano de

gest5o da Escola PGE de sua escofa;
IV - submeter ao conselho Escolar e a secretaria de Educagao, Do

f inal- do ano IeLivo, o relat.6rio de atividades, tendo como ref e-

roncia o Pl-ano de Gestio da Escofa PGE, nel.e incluldos as respec-
tivas prestaq6es de contas, os dados de aval-iag5o externa e in-
terna e as propostas visando a melhoria da qualidade do ensino e

das condiq6es de funcionamento da escolai
V - manter arquivados, em dia e A disposigao da Secretaria de

EducaqSo, o plano Pol,it.ico Pedag6gico - PPP, o Regimento/Estatuto
do conselho Escolar e o Plano de Gesta0 da Escola - PGE;

vI - organizar o guadro de pessoal da escola respeitadas as de*

t.erminaq6es da secretaria de EducaqSo, mantendo o cadastro atua-
lizado, assim como os registros dos servidores ]otados no estabe-
Iecimento;
VII- manter atuafizado os bens p0bI
por sua conservagio, em conjunto com

nidade escolar;
vIII- acompanhar diariamente a frequencia de alunos e professo-
res, comunicando aos pais, quando a ausencia do aluno for superi-
or a 5 (cinco) dias let,ivos consecutivos ou 7 (sete) dias inter-
calados, a fim de assegurar a frequancia di6ria dos alunos d es-
cola e, sempre que .orrf igr',aut omissSo dos pais ou respons;ivei-s,
adotar as medidas constantes no Pl-ano Politico
Peda969ico - PPP;
IX - garantir a legalidade, a regtularidade e a autenticidade da

vida escolar dos alunos;
x - fornecer as informagSes requeridas pela Secretaria de Educa-

Qdo, bem como dados referentes ao censo EscoIar, observando os

prazos estabelecidos;
xI - estimular o envolvimento dos pais, dd comunidade, de volun-
t;irios e parceiros que contribuam para a melhoria do ambiente es-
colar, do atendimento aos alunos e da qualidade de ensino, bem

como o desenvolvimento de iniciativas que envolvam os alunos den-

tro e fora do estabelecimento escolar;
xII - implementar e assegurar condiq6es de funcionamento para a

AssociagSo de Pais e Professores - APP e conselho Escolar - cE;

xIII - garantir o pleno funcionamento da Unidade Escofar, visando

a melhoria continua do padrio de quatidade de ensino, aPlicando e

utilizando os recursos disponiveis com adequagSo e racional-idade;
XIV_responder,nostermosdalegis]aQdopertinente,portodos
os atos e omiss6es no exercicio desta fungao, sujeitando-se a

fiscalizagsodos6rgdosdecontroIeinternoeexterno;
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icos no Patrim6nio, zelando
todos os segmentos da comu-
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de EducaqSo estabelecerA normas
estabelecimentos de ensino r cd-
por seu fiel cumPrimento.

de sua autonomia, el-abo-
PPP, inserindo regras l-o-
e dos alunos.
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XV - gerenciar recursos humanos, financeiros, bens m6veis e im6-

veis e vafores pelos quais a escola responda ou QUe, em nome des-

td, assuma obrigagAo de natureza pecuniSria;
xvT- manter registro e control.e das despesas real-izadas pela es-

UUId,7

xvII- divulgar mensalmente, de comum acordo com a Associag&o de

pais e Professores - APP e conselho EsColar - CE, a movimentagdo

financeira da escola.
Par6grafo 6nico. A Secretaria
pertinentes a administragAo dos
bendo ao dirigente escolar zelar

Art"9" A autonomia da gestdo pedag6gica se16 assegurada:
I- pelo cumprimento d; tegislaeSo pertinenLe, incluindo orienta-
g6es curriculares, metas e diretrizes emanadas da secretaria de

Educaqdo;
II- pela atuafizagio anual do Plano de Gestdo da Escola - PGE;

III- pela utili zagdo de teorias, m6todos e procedimentos peda96-

gicos aplicados as condiq6es de seus educandos e que resul-tem em

maior eficScia e qualidade na execugao dos objetivos educaclo-
nais, bem como na determinagSo de crit6rios para formagSo de tur-
mas, de acordo com orientag6es e normas da secretaria de Educa-

Vd(J r

iV- pela aplicaqdo de testes de avaliagSo externa, sem prelul'zo
de outros mecanismos implementados pela escola '

Art"10. As ag6es do Plano de Gestao da Escofa - PGE referentes ds

6reas administrativa, financeir:a e peda96gica serSo elaboradas em

consondncia com as diretrizes educacionais da Secretaria de Edu-

caq6o e com as especificidades da comunidade escolar '

Art.11. Os dirigentes escolares t.erio seus desempenhos avaliados
segundo os crit6rios e procedimentos regulamentados em norma pr6-
pria.

Art.12. O Projeto Politico Pedag6gico - PPP - instrumento de au-

tonomia da nslora - 6 o documento especifico que cont6m todas as

normaS, deliberaq6es administrativas, e aS rela96es entre alunos,
professores, diregdo, demais servidores e pais'
s 1o cabe a secretaria de EducaQao estabelecer as diretrizes para

eJ_aboragao do Projeto Politico Peda969ico - PPP, incluindo regras

b6srcas e "o*.r.= 
au unidades escorares, expricitando os direitos

edeveresdosalunos,dosprofessores,dospaisedosdemaisser-
vidores, bem como os crit6rios de promoqSo, de acesso, de normas

discipli-nares, das fung6es do colegiado' de aval-iagdo exLerna e

deveres do Diretor.
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caPfrur-,o rrr
DA SELEQAo Pos cANDTDAToS

Art.13. O processo de seleq6o <1os candidatos a dirigentes escol-a-

res da Rede Municipal de Ensino terii por objetivo a aferiqSo da

compet6ncia tecnico-pedag6gica dos mesmos e contar6 com a parti-
cipaqdo da comunidade escol-ar, representada pela Associaqdo de

Pais e Professores - APP e Conselho Escolar - CE

Seqdo I
DOS CI1]TERIOS

Art.14" Sdo requisitos para se candidatar:
I- ter um minimo de 03 (tr6s) anos de exercicio profissional na

Rede Municipal de Ensino, como professor efetivo, graduado em

curso superiorr €h Area do Magist6rio;
II- ndo ter praticado ato qu; desabone a sua conduta profissio-
naI, comprovado mediante declaraqSo emitida pelO setor Pessoaf da

Prefeitura Municipal, sob as penas da Iei;
III- opt.ar expressamente peta dedicagao excfusiva no periodo di-
urno, assinando termo de compromisso;
IV- nao esteja no cumprimento de est'agio probat6rio;
v- nao possuir faltas injustificadas nos 03 (tr€s) anos anterio-
res 

"

Art.15. A inscrigdo do candidato deverS ser realizada na pr6pria
Escola para a qual pretende exercer a funqao diretiva, mediante

apresentagSo de ficha pr6pria de inscrigSo, da comprovagdo dos

requisitos exigidos no art. L4 da presente lei e da apresentaQao

do plano de gJstdo da unidade escolar que contemple a forma de

gu.i. " 
administragdo financeira, a coordenagSo pedag69ica duran-

te o periodo.
s 1o Todo o processo, referente a seleqSo dos candidatos, se16

devidamente registrado em Iivro ATA da unidade escolar '

s 2o A rel.agao nominaL dos candidatos de cada escofa sera proto-
colada na Secretaria de EducagSo '

s 3o os prazos e demais informaq6es adicionais serao definidos e

publicados por Portaria expedida pelo secretSrio de EducaQdo' Do

praza de 60 (sessenta) dias anteriores ao inicio do processo de

seleq5o "

Art.16. A Assembleia Geral com a participagSo da comunidade esco-

laravalia16o(os)candidato(s)tendocomocrit6rios:
I - capacidade de lideranQa;
II - habilidade em trabalhar em equipe;
III - relacionamento satisfat6rio com professores/ pessoal t6cni-
cor administrativo, alunos e Pais;
IV- capacidade de organizaqao de rotinas e de soluqdo de confli-
tos;

cesso dos alunosi
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VI- capacidade
trativos.

de gerenciar, nos aspectos pedag6gicos e adminis-

Seq6o II
DA AFER]QAO POR COMPETENCIA TECNICA

Art.L?. o candidato a Diretor serS avaliado pela unidade compe-

tente da secretaria de Educagdor QUe verificarS a compet6ncia
T5cnico-Pedag6gica e Habilidades Gerenciais, mediante prova de

conhecimento de fundamentos bSsicos de gestao escolar comprovado

aLrav6s de curso de capacitagao com carga hor6ria de no minimo B0

(oitenta) horas ou curso de P6s-graduagSo na area de GestSo Esco-

Iar 
"

SeqAo III
DA DESIGNAQAO

Art.19 " Cabe ao prefeito Municipat e ao Secret5rio de EducaqSo e

Esportes a designaq6o dos Diretores GeraI e Adjunto, Assessores

de DireQSo e Professores de suport.e Administrativo e Pedag6gico '

Art"19. No ato da designagao, o Diret.or assinarii termo de compro-

misso junto e secretaria de Educaqdo, comprometendo-se a exercer
com eficAcia e efici6ncia as atribuig6es especificas da funqSo,

responsabili zando-se :

I- peta aprendizagem dos alunos;
II- pelo cumprimento de, no minimo, 2oo (duzentos) dias letivos e

800 (oit.ocentas) horas anuais e pelo Programa de Ensino;
III- pelo cumprimento das diretrj.zes emanadas da secretaria de

EducagSo "

Art.20" o Diretor(a) poder6 permanecer na funqdo por 02 (dois)

anos, podendo participar de uma nova escol-ha e permanecer por

igual periodo. A dispensa do Diretor podera ocorrer nos seguintes
CASOS:
I- insufici6ncia de desempenho, constatada atrav6s da avaliaqdo
anual realizada pela Secretaria de EducaQSo;
II- infraqSo aos principios da AdministraqSo Pirblica, ou a quais-
quer obri.gagOes I-gais decorrentes do exercicio de sua funqAo p[r-

bI ica;
]II_descumprimentodotermodecompromissoporeleassinado.

Art.21. As escolas, ho seu Pfano de Gestdo - PGE devem estabefe-
cer, cal-end6rio escolar, plano de matr'icula' mecanismo de diag-
n6stico de novos alunos e crit6rios de formagao de Lurmas ("en-

turmaqao") , n{tmero de alunos por turma, processo de avaliag6o
quantitat.iva e qualitativa, recuperagSo e promoq5o'

ArE"22. O Diretor 6 o responsAvel pelo resultado do desempenho

dos afunos SunLamente com o corpo docente, cabendo-l-hes implemen-

R t J"e" Mrtt, 55 - Centro - CEP: 89,895-000 - Riqueza/SC

CMJ: 95,988,309/0001-48 - Fone: 49 3675'3200

E-mail: juridico@riqueza. sc. gov'br



Estado de Santa Catarina

Municipio de Riqueza

P6gina 7 de 8

tar as estrat6gias a serem usadas Com oS afunos de rendimento ndo

satisfat6rio, a fim de garantir o sucesso escolar de todos.
par6grafo irnico. compete ao Diretor encaminhar, por escrito, ir

secretaria de Educagdo, Iista de professores que ndo possuam ha-

bilidades e conhecimentos adequados para o desempenho de suas

fung6es, desde que esgotadas todas as possibilidades de interven-
q5o peda96gica e administrativa pela Escofa '

SeqSo IV
DO PLANO DE GESTAO DA ESCOLA - PGE

Art.23. O candidato elaborar6 o Pl-ano de Gestdo da Escofa - PGE'

nas 6reas administrativa, financeira e pedag6gica, efl consonancia
com a Secretaria de Educag5o.
s 1o o plano de GestSo da Escola - PGE deve conter:
a) a identificag6o da escola;
b) diagnostico da situaqdo atual da escofa;
c)amissioeavisio;
d) os objetivos, as metas e as aQ6es;

e) o plano financeiro.

Art.24.Cabe ao Diretor zelar pelo bom uso e manutenQdo das insta-
1ag6es fisicas, equipamentos, acervo bibliogr6fico e salas de in-
f ormiitica peda96gica da escola.

Art"25" Cabe ao Diretor supervisionar os atos e assinar todos os

documentos relativos A vida escolar '

Art"26. Cabe ao Diretor solicitar a realizaqdo de pequenos con-

sertos e ou obras de reforma e ampliagio da unidade escolar, de-

vidamente justificadas, encaminhando o pedido a Secretaria de

Educagao para provid6ncias de comprometimento, cabendo-lhe o co-
gerenciamento da execugSo, comunicando eventuais irregularidades '

ArE,27. Cabe ao Diretor coordenar e controfar o uso racional- dos

insumos b6sicos, inclusive 6gua, energia el6trica, telefone'

CAPiTULO IV
DOS MECANISMOS DE SUPERVISAO DAS ESCOLAS PELA SECRETARIA DE

EDUCAQAO

Art.28. A supervisao das escol.as pela Secretaria de EducaQao ser6

exercida por meio dos T6cnicos que t6m como funQao apoiar, forta-
Iecer e desenvolver mecanismos de responsabili zagdo nas unidades

escolares visando a melhoria da qualidade do ensino, a16m de ser

o elo da Secretaria de Educagdo com as escofas '

tnl'*i jS - Contro - CEP: 89,895-000 - Riqueza/SC

CNPJ: 95,988.309/0001-48 - Irone: 49 3675-3200

E-mail: juridico@riqueza.sc' gov'br

W '



Estado de Santa Cataina P6gina 8 de 8

Municipio de Riqueza

cepftur.o v
DAS DrsPosrQOns FrNArs

Art.29. A Secretaria de Educagio expedi16, mediante portaria de

seu secret6rio (a), as instrug6es complementares necessarias para

o esclarecimento de eventuais duvidas oll omiss6es, visando a cor-
reta aplicaqSo dos principios contidos na presente l.ei.

Art"30. Esta Lei ter6 o prazo de tr6s anos para ser implantada em

todas as escolas da rede municipal.

Art. 31. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaQio, revo-
gada as disposig6es em contriirio.

eza/Sc, 30 de setembro de 202.2.

Pre fe i de Riqueza

EL ZEN ENDRIGO

Secret6ria de EducaqAo
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