
DECRETO Nº 1389, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013 

 

Estabelece normas e critérios para eleição do 

Diretor da Escola Municipal Professora Ida 

Kummer – Ensino Fundamental e Centro de 

Educação Infantil Girassol e dá outras 

providências. 

 

LESSIR CANAN BORTOLI, Prefeito Municipal de Renascença, 

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme o disposto no § 1º do 

Art. 73 da Lei Municipal nº 1.101 – Estatuto do Magistério Público Municipal, de 

15.12.2009, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º A escolha do diretor para a Escola Municipal Professora Ida Kummer - 

Ensino Fundamental e do Centro de Educação Infantil Girassol do Município de 

Renascença, será realizado mediante eleição, por suas respectivas Associações de Pais e 

Mestres, sendo estas representantes legítimas da comunidade escolar. 

 

§ 1º - A eleição será realizada a cada 2 (dois) anos. 

§ 2º - O diretor tomará posse no 1º dia subsequente a sua nomeação. 

§ 3º - A escolha de Diretor será realizada num período anterior ao início das 

atividades pedagógicas da escola. 

§ 4º - O mandato de Diretor será de 02 (dois) anos podendo ser reeleito uma única 

vez consecutiva. 

 

Art. 2º Participarão do processo de escolha os Membros da Diretoria da 

Associação de Pais e Mestres da Escola. 

 

Parágrafo Único - Fica impedido de participar do processo de escolha o professor 

integrante da Associação de Pais e Mestres, que tenha o seu nome indicado para a 

função. 

 

Art. 3º Caberá ao Departamento de Educação, Cultura e Esporte a indicação do 

candidato que participará do processo de escolha para a função de diretor,  os quais terão 

a  apreciação dos membros da Associação de Pais e Mestres. 

 

Parágrafo Único - Somente Poderão ser indicados como candidatos os 

Profissionais de Educação Efetivo do Quadro Próprio do Magistério do Município e que 

comprove: 

 

I – Experiência mínima docente de 02 (dois) anos, excluído o período relativo ao 

estágio probatório. 

II – Possuir curso superior completo. 

III – Não ter sido condenado por sentença transitada em julgada. 

IV – Não ter sofrido sanção de advertência ou repreensão nos últimos 02 (dois) 

anos e suspensão ou destituição de função nos últimos 04 (quatro) anos, considerados até 

a data da sua indicação. 



V – Ter no mínimo, 06 (seis) meses de exercício na escola que pretende dirigir, até 

a data do pleito. 

 

Art. 4º Será considerado eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos 

votos dos membros da Associação de Pais e Mestres da escola. 

 

Art. 5º Sendo eleito, responderá pela função de diretor de acordo com o Art. 73, 

inciso I e será remunerado de acordo com o que estabelece o § 3º do Art. 73, e § 2º do 

Art. 74 da Lei Municipal nº 1.101 – Estatuto do Magistério Público Municipal, de 

15.12.09. 

 

Art. 6º Na vacância da função de Diretor no 1º ano de mandato, responderá pela 

função um Profissional de Educação integrante do Quadro Próprio do Magistério, 

designado pelo Chefe do Poder Executivo, por um prazo de até 120 (cento e vinte dias) 

dias, até que novo processo eleitoral se realize. 

 

Parágrafo Único – Ocorrendo vacância no 2º ano de mandato do Diretor, o chefe 

do Poder Executivo designará um Profissional de Educação integrante do Quadro 

Próprio do Magistério que assumirá a função até o término do mandato em curso. 

 

Art. 7º O Diretor eleito na forma disposta neste Decreto deverá cumprir fielmente 

o Plano Pedagógico e as metas estabelecidas pelo Departamento de Educação, Cultura e 

Esporte. 

 

Art. 8º Perderá a função o Diretor que for condenado penalmente com sentença 

transitada em julgado, ou que venha a sofrer sanção disciplinar após regular Processo 

Administrativo Disciplinar, por irregularidade cometida durante o seu mandato. 

 

Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Departamento de 

Educação, Cultura e Esporte. 

 

Art. 10 Fica revogado o Decreto nº 1093 de 14 de janeiro de 2009. 

 

Art. 11 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogando as  disposições em contrário.               

  

 

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, 

Estado do Paraná, aos vinte e cinco do mês de 

fevereiro do ano de dois mil e treze, 52º ano de 

Emancipação. 

 

 

 

Lessir Canan Bortoli 

Prefeito 

 

Certifico que este documento foi 

publicado no Jornal 

________________, Edição nº ____, 

do dia ___/___/___. 
 

  Nome ______________________ 

Assinatura ___________________ 


