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Lei Complementar n° 07/ 2022

Dispõe sobre critérios técnicos de mérito e  
desempenho  para  provimento 
comissionado do cargo de Diretor Escolar  
e dá outras providências.”

O Prefeito do Município de Frei Gaspar – Estado de 
Minas  Gerais,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
constitucionais,  apresenta  o  presente  Projeto  de  Lei 
Complementar:

Art.  1º  -  O provimento  do  cargo  de  Diretor  Escolar, 
ocorrerá conforme Anexo II da Lei Municipal 002/2010, 
desde que atendidos os seguintes critérios técnicos de 
mérito e desempenho:

I. Ter no mínimo dois anos de experiência pro-
fissional;

II. Estar no exercício de atividades laborativas do 
quadro  do  magistério  da rede Municipal 
de ensino do Município de Frei Gaspar, a 
mais de três anos;

III. Estar no exercício de atividades laborativas na 
unidade pretendida ao cargo;

IV. Ter graduação ou estar em conclusão no ano 
de 2022 no curso superior de licenciatura 
ou curso de graduação em pedagogia ou 
em nível de pós-graduação;

V. Não  ter  praticado  ato  que  desabone  a  sua 
conduta  profissional,  comprovado  medi-
ante declaração do setor de pessoal, sob 
as penas da lei;

VI. Não  possuir  faltas  injustificadas  nos  últimos 
dois anos na rede municipal de ensino do 
Município de Frei Gaspar;

VII. Ter  disponibilidade  de  trabalho  durante 
seis  horas  diárias  para  desempenho  da 
função;

VIII. Ser residente no município de Frei Gaspar a, 
no mínimo, 02 anos;

IX.
Art.  2º -  Fica  acrescida  às  atribuições  previstas  no 
Anexo II da Lei Municipal 002/2010, após designação 
do servidor, no cargo comissionado de Diretor Escolar, 
o dever de elaborar e entregar o Plano de Desenvolvi-
mento da Escola – PDE,  no prazo de 06 seis meses, 
do início do ano letivo.

Parágrafo primeiro -  Os resultados do Plano de De-
senvolvimento do Diretor  Escolar  em exercício  serão 
submetidos para Consulta Pública pela comunidade es-
colar em Assembleia Geral, ao final de cada ano letivo.

 Parágrafo Segundo- O procedimento da Consulta Pú-
blica será regulamentado em norma própria.
Art.  3º -  A Secretaria Municipal de Educação de Frei 
Gaspar é o órgão próprio do Sistema Municipal de En-
sino para planejar, coordenar, executar, supervisionar e 
avaliar as atividades de ensino a cargo do poder públi-
co municipal.

Art. 4º-   Para fins desta lei, consideram-se:
I-  Conselho Escolar: grupo composto por re-

presentantes de todos os segmentos da co-
munidade escolar e conforme estabelecer o 
regimento  interno  do  Conselho  Escolar  de 
cada escola;

II-  Comunidade Escolar:  grupo composto por 
alunos, trabalhadores em educação, docen-
tes e não docentes, equipe diretiva, servido-
res públicos do quadro geral, pais e respon-
sáveis legais pelos alunos, e a comunidade 
local que se relaciona com a escola.

III-
Art.5º - A Gestão Democrática é considerada como um 
conjunto de práticas dialógicas que acontecem articula-
damente em espaços pedagógicos coletivos, voltadas 
para a melhoria dos resultados de aprendizagem e do 
aprimoramento das políticas municipais e nacionais.

Parágrafo único: As Unidades de Ensino públicas vin-
culadas ao Sistema Municipal de Ensino de Frei Gas-
par deverão organizar e efetivar seu planejamento con-
siderando como princípio a Gestão Democrática.

Art.6º - A gestão democrática do ensino público muni-
cipal é compreendida como a tomada de decisão con-
junta quanto ao planejamento, organização, execução, 
acompanhamento  e avaliação das questões  adminis-
trativas, pedagógicas e financeiras, envolvendo a parti-
cipação da     comunidade escolar, por meio de seus con-
selhos escolares.

Art. 7º- A Secretaria Municipal de Educação oferecerá 
cursos de formação e capacitação aos integrantes dos 
colegiados integrantes do Sistema Municipal de Ensino 
de Frei Gaspar.

Art.8º -    O Diretor Escolar em exercício deverá partici  -  
par, assiduamente, do/s curso/s de formação de Direto-
res Escolares ofertado/s pela Secretaria Municipal de 
Educação.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Frei Gaspar-MG, 09 de setembro de 2022.

Edson Alves dos Santos
Prefeito Municipal
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