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Lei nº 223/2015 

 
ALTERA A LEI Nº 121/2010 QUE DISPÕE 
SOBRE A ELEIÇÃO DE DIRETOR 
ESCOLAR E A COMPOSIÇÃO E 
ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHOS 
ESCOLARES NOS 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 
MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB , no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara aprovou o Projeto de Lei nº 010/2015 e 
ele sanciona a seguinte Lei: 

 
 

Art. 1º A Lei Municipal nº 121, de 31 de dezembro de 2010, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:  
 
I – A Ementa da Lei passa a ter a seguinte redação: 
 
“DISPÕE SOBRE A ELEIÇÃO DE GESTOR ESCOLAR E A COMPOS IÇÃO E 
ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHOS ESCOLARES NOS ESTABELECIM ENTOS DE 
ENSINO MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”  
 
 
II - o art. 1º, inciso II, passa a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 1º A eleição dos Gestores Escolares, Gestores Adjuntos e Professores 
Dirigentes, sobre a composição e atribuições dos Conselhos Escolares serão 
regulados por esta lei, com vista à observância dos seguintes preceitos:” 

 
III – o art. 4º passa a vigorar com alterações no incisos I e II, e acréscimo do inciso IV, na 
forma seguinte: 
 

“Art. 4º ................................ 
 
I – Gestor Escolar ; 
 
II – Gestor Escolar Adjunto ou Gestores Escolares Adjuntos; 
IV – Professor Dirigente” 

 
IV – o art. 5º passa a vigorar com alterações nos incisos I, IV e V, na forma seguinte: 

 
“Art. 5º ................................. 
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I - pela eleição do Gestor Escolar, Gestor Adjunto e Professor Dirigente, mediante 
votação direta da comunidade escolar, nos casos previstos nesta lei; 
 
IV - pela atribuição de mandato ao Gestor Escolar, Gestor Escolar Adjunto e 
Professor Dirigente eleito, mediante votação direta da comunidade escolar; 
 
V - pela destituição do Gestor Escolar, Gestor Escolar Adjunto e Professor 
Dirigente, na forma regulada nesta lei.” 

 
V – o art. 6º passa a vigorar com alterações no caput e fica acrescentado os §§ 1º e 2º, na 
forma seguinte: 
 

“Art. 6º. A administração do estabelecimento de ensino será exercida pelo Gestor 
(es) Escolar,(es) pelo(s) Gestor(es) Escolar(es) Adjunto(s), e pelos Professores 
Dirigentes, atendidas as condições desta lei, do Art. 26 do PCCR DO 
MAGISTÉRIO, as deliberações do Conselho Escolar, e demais disposições legais 
vigente. 
 
§ 1º. Entende-se por Gestor Escolar, Gestor Adjunto e Professor Dirigente o 
profissional do magistério público municipal eleito pela comunidade escolar, ou na 
ausência de eleição indicação pelo poder executivo, desde que preencha os 
requisitos do artigo 50 da Lei do PCCR do Magistério Público Municipal, artigo 18 
desta lei, e que preze pela administração escolar mediante as atribuições do artigo 
26 da lei do PCCR do Magistério. 
 
§ 2º. O cargo de Professor Dirigente substituirá o cargo de Gestor Escolar nas 
escolas com até 100 alunos matriculados, com todas as atribuições legais e direitos 
dos artigos 8 e 18 desta lei, e as condições do art. 52 do PCCR do MAGISTÉRIO.;” 

 
VI – o art. 7º, caput, passa a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 7º Os Gestores Escolares das escolas públicas municipais poderão ser eleitos, 
nos termos desta lei, pela comunidade escolar de cada estabelecimento de ensino, 
mediante votação direta” 

 
VII – o art. 8º, caput, passa a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 8º São atribuições do Gestor Escolar ou Professor Dirigente:” 
 
VIII – o art. 9º passa a vigorar com alterações no caput, fica revogado o parágrafo único e 
acrescentado os §§ 1º e 2º, na forma seguinte: 

“Art. 9º O período de administração do Gestor Escolar corresponde a mandato de 2 
(dois) anos, permitida uma recondução. 
 
Parágrafo único (REVOGADO) 
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§1º Para os mandatos ainda em vigência de 3 anos, é permitida apenas uma 
recondução de 2 (dois) anos. 
 
§2º A posse do Gestor Escolar, Gestor Adjunto e Professor Dirigente ocorrerá no 
prazo máximo de 30 dias após a eleição, em data a ser marcada pela Secretaria 
Municipal de Educação.” 

 
IX – Fica revogado o art. 10;  
 

“Art. 10 (REVOGADO)”  
 
X - Fica incluído o art. 10-A que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 10-A. A vacância do cargo de Gestor Escolar, Gestor Escolar Adjunto ou 
Professor Dirigente ocorrerá por conclusão da gestão, renúncia, destituição, 
aposentadoria ou morte. 
 
§ 1º. O Gestor Escolar, Gestor Adjunto ou Professor Dirigente poderá se afastar por 
período de até 120 (cento e vinte) dias, para os casos de licença para concorrer a 
mandato público eletivo, para tratamento de saúde e licença por motivo de doença 
em pessoa da família, sendo substituído, nestes casos, por um Gestor Escolar 
Adjunto, em casos onde não haja Gestor Adjunto eleito, e para os demais onde há 
apenas o Gestor Escolar ou Professor Dirigente, será indicado um substituto para 
aquele período pela Secretaria Municipal de Educação, com o aval com Conselho 
Municipal de Educação, desde que preencha os requisitos mínimos do artigo 51 do 
PCCR do Magistério Público Municipal. 
 
§ 2°. Nos casos de licença maternidade (licença gestante o u adotante), o prazo se 
estende para 180 dias de afastamento. 
 
§ 3º. O afastamento do Gestor Escolar, Gestor Adjunto, ou Professor Dirigente 
pelos motivos e prazo superior ao previsto no parágrafo anterior implicará vacância 
do cargo.” 

 
XI - o art. 11 passa a vigorar com alterações no caput e parágrafo único, na forma seguinte 
 

“Art. 11. Ocorrendo a vacância do cargo de Gestor Escolar, ou Professor Dirigente 
excetuada a hipótese prevista no artigo 12, iniciar-se-á o processo de nova eleição, 
conforme o previsto nos artigos 21, 22 e 23 desta lei, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias letivos. 
 
Parágrafo único. No caso do disposto neste artigo, o Gestor Escolar ou Professor 
Dirigente eleito completará o mandato de seu antecessor.” 

 
XII - o art. 12 passa a vigorar com alterações no caput e incisos I e II, na forma seguinte: 
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“Art. 12. Ocorrendo a vacância do cargo de Gestor Escolar, nos 08 (oito) meses 
anteriores ao término do período, completará o mandato:  
 
I - o Gestor Escolar Adjunto, substituto legal do Gestor Escolar; 
 
II - não havendo Gestor Escolar Adjunto ou no impedimento deste, será indicado, 
pela Secretaria Municipal de Educação, um membro do magistério, em exercício no 
estabelecimento de ensino, que atenda as condições do art. 50 da PCCR DO 
MAGISTÉRIO com consulta e aval do Conselho Municipal de Educação.” 

 
XIII - o art. 13 passa a vigorar com alterações no caput e no §4º, na forma seguinte: 
 

“Art. 13 A destituição do Gestor Escolar ou Professor Dirigente eleito somente 
poderá ocorrer motivadamente: 
 
§4º No caso de afastamento do Gestor Escolar ou Professor Dirigente pelo motivo 
constante no parágrafo anterior, este será substituído, obedecido o disposto no 
artigo 12 desta lei.” 

 
XIV – o art. 14 passa a vigorar com alterações no caput, fica revogado o parágrafo único e 
acrescentado os §§ 1º e 2º, na forma seguinte: 
 

“Art. 14. Nas escolas com até 50 (cinquenta) alunos não haverá eleição para 
escolha de Gestor Escolar, sendo este indicado pela Secretaria Municipal de 
Educação por aqueles que preencham os requisitos dos incisos I a IV do art. 19 
desta lei, e as condições do art. 50 da PCCR DO MAGISTÉRIO. 
 
§1º Só terá Gestor Escolar Adjunto as escolas que ofertem os anos finais do ensino 
fundamental, em suas diversas modalidades, ou mesmo aquelas das séries iniciais, 
que tenha acima de 500 alunos e que funcionem nos três turnos, com outras 
modalidade de ensino, à exemplo da educação de jovens e adultos. O Gestor 
Adjunto assume à direção em substituição, nos impedimentos legais do titular, 
atendendo as condições dos incisos I a IV do art. 19 desta lei, e as condições do 
art. 50 da PCCR DO MAGISTÉRIO. 
 
§2º Nas escolas com até 100 alunos matriculados, a figura do Gestor ou Gestor 
Escolar será substituído pela Pessoa do Professor Dirigente que responderá pela 
escola com todas as atribuições legais, atendendo as condições dos incisos I a VI 
do art. 18 desta lei, e as condições do art. 50 do PCCR DO MAGISTÉRIO.” 
 

XV – o art. 15 passa a ter a seguinte redação: 
 

“Os Gestores Escolares, seus Adjuntos e os Professores Dirigentes, terão sua 
carga horária de trabalho definida no PCCR DO MAGISTÉRIO, independentemente 
do regime de trabalho a que estejam vinculados.” 

 
XVI – o art. 16 passa a ter a seguinte redação: 
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“Art. 16. A quantidade de Gestores Escolares, Gestores Escolares Adjuntos e 
Professores Dirigentes por estabelecimento de ensino obedecerá ao Anexo II do 
PCCR do MAGISTÉRIO.” 

 
XVII - o art. 17 passa a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 17. O Processo de Eleição de Gestores Escolares de estabelecimentos de 
ensino público municipal será feito mediante votação direta pela comunidade 
escolar e exigida a participação em curso de qualificação para a função.” 

 
XVIII – o art. 18 passa a vigorar com alterações no caput e nos incisos I e III, na forma 
seguinte: 
 

“Art. 18. Poderá concorrer à função de Gestor Escolar todo membro do magistério 
público municipal, em exercício no estabelecimento de ensino, que atenda, além do 
disposto do art. 50 do PCCR DO MAGISTÉRIO, os seguintes requisitos: 
 
I - possua curso superior de licenciatura em pedagogia ou licenciatura específica 
mais pós-graduação em administração escolar, ou equivalente e, ou pós-graduação 
em educação; 
 
III - tenha, no mínimo, 2 (dois) anos de efetivo exercício no Magistério público 
municipal, sendo que, no mínimo 1 (um) ano de efetivo exercício na escola onde 
concorre ao cargo.”  

 
XIX – o art. 19 passa a vigorar com alteração no inciso IV, na forma seguinte: 
 

“Art. 19 ............................ 
 
IV - os alunos regularmente matriculados na escola, a partir do 6º ano do ensino 
fundamental, ou a partir dos 10 (dez) anos de idade, nas escolas do ensino 
fundamental séries iniciais;” 

 
XX - o art. 20 passa a vigorar com alterações nos §§ 1º, 2º e 3º na forma seguinte: 
 

“Art. 20. ................................. 
 
§ 1º. A Secretaria Municipal de Educação, observado o disposto no art. 27, fixará a 
data da eleição que deverá ser a mesma para todos os estabelecimentos de 
ensino, a cada 2 anos.  
 
§ 2º. A votação somente terá validade se cada segmento tiver o percentual mínimo 
de comparecimento do respectivo universo de eleitores, da seguinte forma: 
 
I - profissionais do magistério - 50% (cinquenta por cento); 
II - pessoal de apoio da educação - 50% (cinquenta por cento); e 
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III - pais ou responsáveis e/ou alunos - 50% (cinquenta por cento). 
 
§ 3º. Na hipótese de algum dos segmentos não atingir o percentual de participação 
previsto no parágrafo anterior, processar-se-á nova votação no prazo máximo de 7 
(sete) dias corridos após a apuração, até que se tenha atingindo os percentuais 
mínimos exigidos no parágrafo anterior.” 

 
XXI – o art. 21 passa a vigorar com alteração no § 4º, na forma seguinte: 
 

“Art. 21 ........................... 
 
§4º Definir peso/percentual de cada voto por segmento, e atendendo o princípio de 
igualdade, está sendo igualado o percentual dos votos entre os segmentos, 
conforme descrito abaixo: 
  
Profissionais do magistério – 33,3%; (trinta e três virgula três) 
Pessoal de apoio da Educação – 33,3%%; (trinta e três virgula três) 
Pais e alunos – 33,3%%; (trinta e três virgula três)”  

 
XXII – o art. 22 passa a vigorar com alteração no caput do § 1º, na forma seguinte: 
 

“Art. 22 ........................... 
 
§1º A Comissão Eleitoral, que se instalará na primeira quinzena do mês de 
novembro do último ano do mandato do Gestor Escolar ou de quem completar o 
mandato deste, terá a seguinte composição: “ 

 
XXIII - o art. 23 passa a ter a seguinte redação: 
 

”Art. 23. Os membros da Comissão Eleitoral serão eleitos em assembleias dos 
respectivos segmentos, convocadas pelo Conselho Escolar e, na sua inexistência, 
pelo Gestor Escolar ou Professor Dirigente do estabelecimento de ensino.” 
 

XXIV - o art. 26 passa a vigorar com alterações no caput, na forma seguinte: 
 

“Art. 26 A eleição ocorrerá no 2º semestre do ano letivo, de acordo com o 
calendário escolar aprovado anualmente.” 

XXV - o art. 27 passa a vigorar com alterações no caput, no inciso IV e §1º, na forma 
seguinte: 
 

“Art. 27 Os candidatos a Gestor Escolar, Gestor Escolar Adjunto e Professor 
Dirigente deverão entregar à Comissão Eleitoral, até 15 (quinze) dias após a 
publicação do edital, juntamente com o pedido de inscrição: 
 
IV - declaração de disponibilidade para cumprimento do regime de trabalho, 
inclusive, do regime de 40 horas semanais para o Gestor Escolar e 30 horas 
semanais para Gestor Escolar Adjunto e Professor Dirigente. 
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§ 1º. O candidato a Gestor Escolar ou Professor Dirigente deverá entregar à 
Comissão Eleitoral, no ato da sua inscrição, o plano de ação citado no art. 18, VI, 
desta lei.” 

 
XXVI – o art. 35 passa a vigorar com alteração no caput, na forma seguinte: 
 

“Art. 35 Concluído o processo, a Comissão Eleitoral comunicará os resultados ao 
Presidente do Conselho Escolar e ao Gestor Escolar da escola que, em 3 (três) 
dias, dará ciência dos mesmos à autoridade competente.” 

 
XXVII – o art. 36 passa a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 36 Se a escola não realizar o processo de eleição, por falta de candidatos, 
será designado pela Secretaria Municipal de Educação o Gestor Escolar ou 
Professor Dirigente, dentre os profissionais do magistério, ou outrem profissional da 
Educação que atendam os dispositivos do art. 50 do PCCR DO MAGISTÉRIO e os 
requisitos do artigo 18 desta lei, mediante consulta e aval do Conselho Municipal de 
Educação.” 

 
XXVIII – o art. 37 passa a vigorar com alterações no caput e parágrafo único, na forma 
seguinte: 
 

“Art. 37. O processo de eleição do Gestor Escolar ou Professor Dirigente nos 
estabelecimentos de ensino municipais, criados após a publicação desta lei, será 
iniciado no prazo de 30 (trinta dias), contados da publicação do ato de autorização 
de funcionamento. 
 
Parágrafo único. Enquanto não assumir o Gestor Escolar eleito, nos ternos desta 
lei, será designado para dirigir a escola profissional do magistério em exercício no 
estabelecimento de ensino, que atenda o requisito do inciso I do artigo 18 desta lei.” 

 
XXIX – o art. 38 passa a ter a seguinte redação: 
 
 

“Art. 38 Os estabelecimentos de ensino municipal contarão com Conselhos 
Escolares constituídos pelos gestores escolares e representantes eleitos dos 
segmentos da comunidade escolar.” 

 
XXX - o art. 40 passa a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 40. São atribuições do Conselho Escolar, dentre outras: 
I - elaborar seu estatuto; 
II - criar e garantir mecanismos de participação efetiva e democrática da 
comunidade escolar; 
III - aprovar o Plano de aplicação financeira da escola; 
IV - apreciar a prestação de contas do Gestor Escolar ou Professor Dirigente; 
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V - divulgar, semestralmente, informações referentes à aplicação dos recursos 
financeiros, resultados obtidos e qualidade dos serviços prestados ao município;  
VI - coordenar, em conjunto com a direção da escola, o processo de discussão, 
elaboração ou alteração do regimento escolar; 
VII - convocar assembléias gerais dos segmentos da comunidade escolar; 
VIII - encaminhar, quando for o caso, à autoridade competente, proposta de 
instauração de sindicância para os fins de destituição de Gestor Escolar ou 
Professor Dirigente da escola, em decisão tomada pela maioria absoluta de seus 
membros e com razões fundamentadas e registradas formalmente; 
IX - recorrer a instâncias superiores sobre questões que não se julgar apto a 
decidir, e não previstas no regimento escolar; 
X - analisar os resultados da avaliação interna e externa da escola, propondo 
alternativas para melhoria de seu desempenho; 
XI - analisar e apreciar as questões de interesse da escola a ele encaminhadas; 
XII - apoiar a criação e o fortalecimento de entidades representativas dos 
segmentos da comunidade escolar; 
XIII - outras atribuições previstas em lei. 

 
XXXI – o art. 42 passa a vigorar com alteração no §3º, na forma seguinte: 
 

“Art. 42 .......................... 
 
§3º Cada segmento, exceto a Gestão Escolar, terá 1 suplente.” 

 
XXXII - o art. 43 passa a vigorar com alteração no caput e parágrafo único, na forma 
seguinte: 
 

“Art. 43. A Direção da escola, exceto no caso do § 2º do artigo anterior, integrará o 
Conselho Escolar, representada pelo Gestor Escolar, como membro nato e, em seu 
impedimento, por um de seus Gestores Escolares Adjuntos, por ele indicado. No 
caso das escolas que a gestão da escola for dirigida pelo Professor Dirigente, ele é 
o membro nato, sem direito a indicação de um 2º (segundo) nome para representá-
lo nos casos de impedimento. 
 
Parágrafo único. É vedada a participação do Gestor Escolar, do Adjunto e do 
Professor Dirigente nas reuniões do Conselho Escolar, quando a pauta tratar de 
assunto relativo a atos de destituição ou afastamento de membros da Gestão  
Escolar.” 

 
XXXIII – o art. 44 passa a vigorar com alteração no caput, na forma seguinte: 
 

“Art. 44. Todos os segmentos existentes na comunidade escolar deverão estar 
representados no Conselho Escolar, exceto nos casos do parágrafo único do artigo 
anterior.” 

 
XXXIV - o art. 46 passa a vigorar com alteração no inciso I  na forma seguinte: 
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“Art. 46 ........................... 
 
I - os alunos, regularmente matriculados na escola com idade de 10 (dez)anos;” 
 

XXXV - o art. 47 passa a ter a seguinte redação: 
 
 

“Art. 47. Poderão ser votados todos os membros da comunidade escolar 
observados o § 2º do art. 42 e §§ 1º e 2º do art. 45 desta lei.” 

 
XXXVI – o art. 49 passa a vigorar com alteração no §1º, na forma seguinte: 
 

“Art. 49........................... 
 
§1º A Comissão Eleitoral será instalada 60 (sessenta) dias antes do término do 
mandato do Conselho Escolar vigente.” 

 
XXXVII - o art. 50 passa a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 50. Os membros da Comissão Eleitoral serão eleitos em assembléias gerais 
dos respectivos segmentos, convocadas pelo Conselho Escolar e na sua 
inexistência, pelo Gestor Escolar da escola.”  

 
XXXVIII - o art. 58 passa a vigorar com alteração no inciso II  na forma seguinte: 
 

“Art. 58 ........................... 
II - do Gestor Escolar ou Professor Dirigente da escola;” 

 
XXXIX – o art. 65 passa a vigorar com alteração no caput na forma seguinte: 
 

“Art. 65. As escolas elaborarão sob a coordenação do Gestor Escolar ou Professor 
Dirigente o Plano Integrado de Escola, nas áreas administrativa, financeira e 
pedagógica, em consonância com as políticas públicas vigentes, com o plano de 
metas da escola e com o plano de ação do Gestor Escolar.” 

 
XL – o art. 67 passa a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 67. A Secretaria Municipal de Educação, visando ao pleno atendimento dos 
objetivos desta lei, promoverá cursos de qualificação para o exercício da função de 
Gestor Escolar, adjuntos e Professores Dirigentes de escola pública municipal, nos 
termos do artigo 18.” 

 
XLI - o art. 68 passa a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 68. As controvérsias existentes entre o Gestor Escolar, ou Professor Dirigente 
e o Conselho Escolar, que inviabilizem a administração da escola, serão dirimidas, 
em única e última instância, pela assembléia geral da comunidade escolar, a qual 
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deverá ser convocada por qualquer das partes para reunir-se e decidir, no prazo 
máximo de quinze dias, contados do ato que gerou o impasse. 

 
XLII – o art. 69 passa a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 69. Ao Gestor Escolar, ao Gestor Escolar adjunto e ao Professor Dirigente de 
estabelecimento de ensino, designados com as atribuições e responsabilidades 
estabelecidas nesta lei, será atribuída Gratificação de Exercício de Cargo em 
Comissão, nos termos do PCCR DO MAGISTÉRIO, sendo que seu valor não 
servirá de base de cálculo para nenhuma outra vantagem, nem será incorporado 
aos vencimentos.” 

 
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente, as previstas na Lei nº 
121/2010.  
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