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DECRETO Nº. 008/2007, DE 24 DE JULHO DE 2007. 

Altera o Decreto de n. 10, datado no dia 20 
de junho de 2005, no seu art. 8º, § 1º, art. 29, 
extinguindo os incisos I, II e III, bem como o 
parágrafo único, e altera  o art. 30. 

 

CAPÍTULO I 

DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

Art. 1º A gestão democrática das escolas da rede pública municipal de 
ensino se regerá à luz dos princípios inscritos na Constituição Federal, na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Plano Municipal de Educação aprovado pela 
Lei 1034/2002 de 16/12/2002, no presente   Decreto e nas demais Leis aplicáveis à 
espécie. 

Art. 2º Constitui objetivo da gestão democrática a construção de uma cultura 
de participação da comunidade escolar, promovendo a confiança na escola pública, de 
modo a favorecer a formação plena do estudante. 

CAPÍTULO II 

Disposições Gerais 

Art. 3º A gestão das escolas da rede pública municipal será exercida, 
respeitadas as disposições legais e as diretrizes do Plano  Municipal de Educação, pela 
Equipe de Direção da Escola, com o auxílio e a fiscalização do Conselho de Escola, sob a 
supervisão do Secretário(a)  Municipal da Educação, da Cultura e dos Desportos. 

Da Equipe de Direção da Escola 

Art. 4º A administração da escola no âmbito da gestão pedagógica e 
administrativa será de responsabilidade da Equipe de Direção da Escola. 

Art. 5º A Equipe de Direção da Escola será composta pelo Diretor, pelo Vice-
Diretor  e Supervisor Pedagógico . 

Parágrafo único.  A aplicação do disposto no caput deste artigo não implica 
a criação de cargo ou função de provimento em comissão, sendo facultada ao Poder 
Executivo a atribuição das competências conferidas ao Supervisor Pedagógico aos 
servidores habilitados da Secretaria Municipal da Educação, da Cultura e dos Desportos 
(SMCD) ou ao Diretor da Escola. 

Art. 6º  Compete ao Diretor: 

I - representar a escola no âmbito da SMECD; 
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II - exercer a função de presidente da Unidade Executora da escola; 

III - garantir e responsabilizar-se pelo funcionamento pleno da escola; 

IV - coordenar o desenvolvimento das atividades administrativas, 
pedagógicas e financeiras, ouvido o Conselho de Escola e a Unidade Executora; 

V - promover a articulação, participação e integração com a comunidade; 

VI - coordenar a elaboração da proposta pedagógica e do plano de 
aplicação dos recursos; 

VII - articular a integração e participação dos organismos colegiados 
existentes na escola. 

Parágrafo único.  Compete ao Vice-Diretor da Escola executar, juntamente 
com o Diretor e demais segmentos da escola, as atribuições previstas nos incisos 
constantes do caput deste artigo, bem como responder pela unidade escolar nas 
ausências e impedimentos de seu Titular. 

Art. 7º Compete ao Supervisor Pedagógico: 

I - coordenar as atividades relacionadas ao trabalho do professor e do 
estudante, visando à promoção, à permanência e ao sucesso do educando; 

III - viabilizar a elaboração, implementação e avaliação da proposta 
pedagógica, bem como garantir seu cumprimento; e 

IV - elaborar o planejamento e coordenar as atividades de apoio ao ensino. 

Parágrafo Primeiro.  Entende-se por atividades de apoio ao ensino aquelas 
desenvolvidas nas bibliotecas, salas de vídeo, espaços para a prática de educação física 
e  laboratório de informática. 

Parágrafo Segundo.  Na ausência ou impedimento do Diretor, este será 
substituído pelo Vice-Diretor da Escola, na forma do parágrafo único do art. 6º deste 
Decreto, e, na falta destes, sucessivamente, pelo Supervisor Pedagógico. 

Parágrafo Terceiro. A Direção da escola ao ser empossada deverá cumprir o 
regimento do Conselho Escolar já existente.  

 

CAPÍTULO III 

DAS ELEIÇÕES 
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Disposições Gerais 

Art. 8º.  O Prefeito Municipal nomeará para os cargos de Diretor e Vice-
Diretor, os candidatos eleitos pelos membros do Colégio Eleitoral de que trata o artigo 26 
deste Decreto.          

§ 1º A investidura dos servidores nomeados na forma do caput deste artigo 
terá duração de três anos, com direito a uma reeleição. 

§ 2º Na hipótese de haver a vacância de um dos cargos previstos no caput, 
deste artigo, caberá ao Prefeito Municipal nomear um servidor público efetivo, que atenda 
os requisitos previstos no art. 6º do presente Decreto, a fim de complementar o período 
referido no § 1º deste artigo. 

Art. 9º.  Até um mês antecedente ao pleito, cada candidato à investidura nos 
cargos de Diretor e Vice-diretor, deverá apresentar à comunidade escolar seu Projeto de 
Gestão. 

Art. 10.  Compõem o Colégio Eleitoral os membros da comunidade escolar 
integrantes das seguintes classes: 

I - professores, supervisores e secretários de escolas; 

II - demais categorias de servidores municipais que exerçam atividades 
administrativas na escola; 

III - estudantes; e 

IV - pais ou responsáveis. 

Parágrafo único.  Integram o universo de eleitores, os estudantes 
regularmente matriculados na respectiva escola que tenham no mínimo doze anos de 
idade, comprovados mediante certidão de nascimento ou documento de identidade e 
freqüência regular. 

Art. 11.  Os membros da comunidade escolar que pertençam a mais de uma 
classe deverão optar, em manifestação escrita dirigida à Comissão Eleitoral, pela 
integração a apenas uma classe do Colégio Eleitoral. 

 

Da Condução do Processo 

Art. 12.  O Titular da SMECD constituirá e designará os membros da 
Comissão Eleitoral Central, que será formada pelos Representantes das seguintes 
entidades: 

I - da SMECD; 

II - do Sindicato dos Servidores da Prefeitura Municipal de Parelhas 
SINDSERPA;  
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Parágrafo único.  Compete à Comissão Eleitoral Central a coordenação do 
processo eleitoral na rede pública municipal de ensino. 

 

Art. 13. O Conselho de Escola coordenará a formação da Comissão Eleitoral 
Escolar, composta por um membro de cada classe da comunidade escolar, incumbida de 
organizar, fiscalizar e conduzir o processo eleitoral, no âmbito de cada unidade escolar, 
de acordo com as normas estabelecidas pela Comissão Eleitoral Central em Regulamento 
próprio. 

 

Do Edital de Convocação 

Art.14. as eleições serão convocadas pela Comissão Eleitoral constituída 
nas escolas, mediante edital publicado no Jornal Oficial do Município e fixado em local 
público da unidade escolar. 

Art.15. As convocações deverão ser realizadas com o interstício mínimo de 
30 (trinta) dias antes das eleições. 

   

Dos Candidatos 

Art.16. Para participar das eleições tendentes ao preenchimento dos cargos 
de Diretor e Vice-Diretor, o interessado deverá preencher os seguintes requisitos: 

I - ter participado, com desempenho satisfatório, do Seminário sobre de 
Formação de Gestores oferecido pela SMECD ; 

II - ser servidor efetivo do quadro da SMECD, lotado na escola há no mínimo 
dois anos vivenciados de experiências. 

III - ser graduado em Curso Superior na área de Educação; 

IV - não ter sofrido sanção administrativa, por força de processo disciplinar, 
no triênio anterior à data de realização do pleito. 

§ 1º É vedado aos candidatos concorrerem às eleições em mais de uma 
unidade escolar. 

§ 2º Caso o candidato esteja lotado em mais de uma unidade escolar, 
deverá optar a concorrer em uma unidade escolar apenas. 

§3º  Qualquer membro da comunidade escolar poderá, fundamentadamente, 
requerer a impugnação de qualquer candidato que não satisfaça os requisitos deste 
decreto. 
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Das inscrições de chapas 

Art.17. As chapas contendo os nomes dos candidatos a Diretor e a Vice-
Diretor deverão ser inscritas junto a Comissão Eleitoral 15 (quinze) dias antes do pleito. 

Art.18. Caberá a cada chapa inscrita, nos termos do artigo anterior, indicar o 
nome de um fiscal para acompanhar o processo de votação e contagem dos votos. 

Parágrafo Único – As indicações serão realizadas através de ofício dirigido à 
Comissão Eleitoral, até 48 (quarenta e oito) horas antes das eleições.  

 

Das Comissões Eleitorais 

Art.19.  A Comissão Eleitoral será convocada mediante edital, publicado 45 
(quarenta e cinco) dias antes da data prevista para eleição de Diretor e Vice-diretor de 
escola. 

Art.20 A Comissão Eleitoral, uma vez convocada será constituída de 04 
(quatro) membros. 

Art.  São atribuições das Comissões  Eleitorais: 

I – coordenar o processo eleitoral; 

II – estabelecer normas para as eleições; 

III – proceder às inscrições dos candidatos; 

IV- elaborar a listagem dos professores, funcionários, alunos e pais  ou 
responsáveis legais aptos a votar; 

V- elaborar a cédula  eleitoral; 

VI – providenciar as urnas; 

VII – julgar em 24 (vinte e quatro) horas as impugnações a ela 
apresentadas; 

VIII – encaminhar ao Conselho  Escolar a ata com o resultado final das 
eleições 24 (vinte e quatro) horas após  as eleições; 

IX – divulgar oficialmente à comunidade escolar as inscrições das chapas e 
o resultado final das eleições; 

X- encaminhar ao Conselho Escolar os recursos interpostos a esta; 

XI – publicar os resultados oficiais das eleições. 
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Da Apuração 

Art.21.  Fica assegurada a paridade de votos em vinte e cinco por cento 
para cada classe da comunidade escolar na eleição tendente ao preenchimento dos 
cargos de Diretor e Vice-Diretor da Escola. 

Art.22. Os votos serão apurados pelas mesas apuradoras constituídas pelas 
Comissões Eleitorais de cada unidade escolar. 

Art.23. Na ata da eleição para Diretor e Vice-Diretor, contarão os votos 
válidos, nulos e brancos. 

Art.24. A Comissão eleitoral extinguir-se-á automaticamente, com o 
encerramento do processo eleitoral. 

Parágrafo Único – O processo eleitoral encerrar-se-á com a homologação 
do resultado final. 

 

Da Proclamação do Resultado, Nomeação e Posse 

Art.25. Encerrada a apuração dos votos, os candidatos eleitos pela 
comunidade escolar no processo eleitoral terão os seus nomes submetidos, pelo 
Secretária (o)  Municipal da Educação, da Cultura e dos Desportos, à consideração do 
Prefeito Municipal, que os nomeará para os cargos de provimento em comissão de que 
trata o art. 8º deste  Decreto. 

Art.26. Será considerado vitorioso o candidato que obtiver o maior número 
de votos. 

Art.27. Na hipótese de haver apenas um candidato (a) aos cargos de Diretor 
e Vice-diretor da Escola, o candidato(a) só poderá ser proclamado vitorioso no caso de 
obter mais da metade dos votos válidos apurados. 

 

Da vacância 

Art.28. Ocorrerá a vacância dos cargos da Equipe de Direção de Escola nos 
casos previstos nos artigos 53, 54 e 56 da Lei Complementar nº 002 de 07 de maio de 
1996. 

Parágrafo Único.  Em quaisquer das situações previstas no caput deste 
artigo, a nomeação para o cargo será feita pelo Prefeito Municipal. 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS 
Palácio Severino da Silva Oliveira 

SECRETARIA DE GOVERNO E TURISMO 

 

 

CNPJ 08.087.561/0001-81 – AV. MAURO MEDEIROS, 97 – CEP 59.360-000 
TELEFAX  (0xx84) 471.2540 – 471.2530 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art.29. O Processo de eleição para a direção da Escola no âmbito da rede 
pública municipal de ensino ocorrerá em todas as escolas pertencentes ao município de 
Parelhas, até o ano de 2008.  

 

Art.30.  Para o primeiro pleito em cada escola, fica assegurado a exigência 
de dois anos de exercício na respectiva instituição. 

Art.31. O Prefeito Municipal poderá afastar os membros da Direção da 
Escola, na forma dos artigos 158, 159, 166, 171 e 172 da Lei Complementar nº 002 de 07 
de maio de 1996. 

Art.32.  Este Decreto entra  em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

 

 

 Parelhas-RN, 24 de julho de 2007.  

 

 

ANTONIO PETRONILO DANTAS FILHO 

Prefeito 


