
Estado do Rio Grande do Sul
Município de Caxias do Sul

DECRETO Nº 17.114, DE 15 DE AGOSTO DE 2014

Aprova  o  Regulamento  das  eleições
para  Equipes  Diretivas  das  Escolas
Municipais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela Lei nº 7.320, de 11 de julho de 2011 e art.  94, XII, da Lei
Orgânica do Município, 

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento das eleições diretas para Equipes Diretivas
das Escolas Municipais, que faz parte integrante deste Decreto, como se aqui estivesse
transcrito.

Art.  2º  Ficam revogados  os  Decretos  nºs  10.950,  de  2  de  setembro  de  2002;
12.465 de 27 de setembro de 2005; 13.870, de 15 de julho de 2008 e 15.352 de 25 de
julho de 2011.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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REGULAMENTO  DA  LEI  Nº  7.320,  DE  11  DE  JULHO  DE  2011,  QUE
DISCIPLINA  A  ELEIÇÃO  DIRETA  PARA  EQUIPES  DIRETIVAS  DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS.

DAS COMISSÕES ELEITORAIS

Art.  1º  A  Comissão  Eleitoral  Central,  constituída  sempre  que  houver  eleição,
deverá ser convocada para instalar o processo de eleição para Equipes Diretivas das
Escolas Municipais, pelo titular da Secretaria Municipal da Educação.

Art. 2º O Presidente da Comissão Eleitoral  Central deverá fazer o comunicado
oficial às unidades escolares, determinando a data de instalação do processo eleitoral de
que trata o art. 1º.

Art. 3º A Comissão Eleitoral Central reunir-se-á sistematicamente, a fim de definir
os procedimentos a serem adotados pelas Comissões Eleitorais Escolares e pelas chapas,
ao longo do processo eleitoral.

Art.  4º Instalado o processo eleitoral,  o presidente de cada Comissão  Eleitoral
Escolar deverá, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da instalação,
comunicar oficialmente à Comissão Eleitoral Central, a composição da Comissão a qual
preside.

Art. 5º A Comissão Eleitoral Escolar deverá remeter à Comissão Eleitoral Central,
no prazo máximo de dez dias anteriores à data da eleição, o número de membros da
comunidade escolar aptos a votar em cada segmento.

Art. 6º Cabe à Comissão Eleitoral escolar organizar relação com a identificação
dos votantes, obedecendo ao que segue:

I - na relação referente ao segmento professores e funcionários, deverá constar:
nome, número da matrícula e esfera administrativa a que pertencem; e

II  -  na  relação  referente  ao  segmento  pais  e  alunos,  deverá  ser  juntamente
relacionado, para os primeiros, o nome do aluno pelo qual são responsáveis, e, para os
segundos, a série e turma a que pertencem.

Art. 7º A Comissão Eleitoral Escolar deverá encaminhar por escrito, à Comissão
Eleitoral  Central,  em  até  3  (três)  dias  anteriores  ao  pleito,  nominata  constando  a
constituição das mesas eleitorais  e escrutinadoras,  bem como relação dos fiscais por
chapa.

DOS PRAZOS E INSCRIÇÕES

Art. 8º O prazo para inscrições das chapas inicia no primeiro dia útil do mês de
outubro e se encerra no final do expediente da terceira semana do mesmo mês, devendo

Centro Administrativo Municipal Vinicius Ribeiro Lisboa



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Caxias do Sul

a inscrição ser efetuada na Secretaria Municipal da Educação, no horário de expediente
da Prefeitura Municipal.

§ 1º A inscrição das chapas somente será efetuada com a presença de todos os
integrantes  da  mesma,  mediante  o  cumprimento,  pelos  candidatos,  de  todos  os
requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 7.320, de 11 de julho de 2011.

§  2º  Por  ocasião  da  inscrição,  os  componentes  das  chapas  deverão  entregar  a
documentação necessária, preencher ficha de inscrição, assinar termo de compromisso
concordando com sua candidatura. 

§ 3º Após efetuadas todas as inscrições, vencido o prazo, a Comissão Eleitoral
Central reunir-se-á para, em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis, homologar as
candidaturas e registrá-las em livro próprio.

Art. 9º As eleições serão realizadas de acordo com o que prevê o art. 12 da Lei nº
7.320/2011, em dia considerado letivo a ser determinado pelo Secretário Municipal da
Educação, ouvida a Comissão Eleitoral Central.

Parágrafo único. A votação será realizada em 1 (um) dia útil e deverá iniciar às 9
(nove) horas e encerrar às 20 (vinte) horas do dia previamente determinado.

DAS DEFINIÇÕES

Art. 10. Os candidatos que compõem as chapas deverão comprovar serem efetivos
e estáveis no Serviço Público Municipal, bem como, que estão isentos das penalidades
previstas no art. 253 da Lei Complementar nº 3.673, de 24 de junho de 1991, através de
documento fornecido pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos e Logística.

Art. 11. A fim de comprovar regência de classe ou efetivo exercício em função do
magistério, os candidatos deverão apresentar no ato da inscrição das chapas, documento
fornecido  pela  Direção  das  Escolas  municipais  onde  atuaram  e/ou  pela  Secretaria
Municipal de Educação, caso tenham atuado em escola de zona rural.

§1º Considera-se regência de classe o período em que o professor teve, sob sua
responsabilidade, uma turma de alunos, para os professores detentores do cargo na Área
I, ou, Componente Curricular para os professores detentores do cargo de Área II, bem
como turmas de pré-escola ou sala de recursos.

§ 2º Consideram-se atividades em função do magistério, para efeitos do disposto
no  presente  regramento,  as  atividades  desempenhadas  pelo  professor  na  escola,
compreendidas  em  substituição/apoio  pedagógico,  professor  do  laboratório  de
informática  educativa,  professor  do  serviço  de  orientação  educacional,  coordenador
pedagógico e professor responsável pela biblioteca escolar.

§ 3º Para o cômputo do que prevê o art. 3º da Lei nº 7.320/2011, consideram-se
anos, os anos letivos.
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Art. 12. Os candidatos que concorrem à reeleição, deverão apresentar quitação das
prestações de contas das verbas públicas recebidas durante o exercício do cargo, através
de documento fornecido pelo setor Financeiro da Secretaria Municipal da Educação.

Parágrafo único. No documento deverá constar a aprovação das prestações de contas da
escola compreendido entre o primeiro dia de mandato do diretor, até a entrega da prestação de
contas  referente  ao  primeiro  quadrimestre  do  ano  da  eleição,  bem  como,  declaração  do
recebimento da entrega da prestação de contas do segundo quadrimestre do ano da eleição,
observando-se para tanto toda e qualquer verba pública recebida pela Escola, independente da
esfera administrativa. 

Parágrafo único. No documento deverá constar a aprovação das prestações de contas da
escola compreendido entre o primeiro dia de mandato do diretor até a última prestação de contas
referente ao ano anterior ao da eleição, bem como, declaração do recebimento da entrega da
prestação de contas do primeiro e segundo quadrimestres do ano da eleição, observando-se para
tanto toda e qualquer verba pública recebida pela escola, independente da esfera administrativa.
(Nova Redação dada pelo Decreto nº 19.032, de 10 de agosto de 2017)

Art.  13.  Entende-se, para efeitos  deste Decreto,  como integrante do quadro de
pessoal  da  escola,  o  professor  que  não foi  designado como volante  para  a  unidade
escolar em questão.

Art. 14. Para fins de comprovação de experiência, o candidato deverá apresentar
cópia da portaria que o designou para a função.

Parágrafo único. A experiência a que se refere o presente artigo diz respeito à
função idêntica àquela que o candidato pretende concorrer.

Art. 15. Para fins de comprovação de Curso de Gestão Escolar, o candidato deverá
apresentar no ato da inscrição cópia autenticada do certificado de participação no curso
em questão, fornecido pela Secretaria Municipal da Educação.

Art. 16. A proposta pedagógica e o plano de metas para o triênio, documentos a
serem  apresentados  no  ato  da  inscrição,  deverão  conter,  no  mínimo,  os  princípios
norteadores do trabalho a ser executado e as principais metas de melhoria na qualidade
do ensino da escola a serem atingidas pela chapa ao longo do mandato.

Art.  17. O  curriculum vitae a ser apresentado por cada um dos integrantes  da
chapa, deverá conter:

 I- dados de identificação;

II- formação na área educacional, e

III- experiência profissional.

Art. 18. O integrante do quadro de pessoal volante e o que estiver em licença têm
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direito a voto. 
Parágrafo único. Excetuam-se as licenças interesse e licenças para acompanhar

cônjuge. 

Art. 19. O professor que estiver atuando em regime de convocação para ampliação
de jornada somente terá direito a voto na unidade escolar para a qual foi designado no
cargo que detém, porque integrante do quadro de pessoal daquele educandário.

Art. 20. Professores e funcionários cedidos ou permutados dos governos estadual,
federal,  de  outros  municípios  ou  secretarias  municipais,  bem como  funcionários  de
empresas terceirizadas, terão direito a voto na unidade escolar onde se encontram em
exercício.

Art.  21.  Ficam assim determinados os critérios  para a formação do quadro de
pessoal nas escolas municipais:

I - escolas com 100 (cem) a 300 (trezentos)  alunos: 

a) 1 (um) diretor;

b) 2 (dois) vice-diretores, cada um com 20 (vinte) horas semanais;

c) 1 (um) coordenador pedagógico com 20 (vinte) horas semanais;

d) 2 (dois)  professores para apoio pedagógico e substituição  cada um com 20
(vinte) horas semanais;

e) 2 (dois) professores responsáveis pela biblioteca escolar, a partir de duzentos
(200) alunos, cada um com 20 (vinte) horas semanais;

f) 1 (um) professor de área I por turma nos anos iniciais, e

g) professores de área II, para os anos finais, e

h) 1 (um) um secretário com 20 (vinte) horas semanais.

§  1º  As  escolas  poderão  optar  por  substituir  o  Apoio  Pedagógico  pelo
Coordenador Pedagógico, no que se refere as alíneas  c)  e d).

II - escolas com 301 (trezentos e um) a 500 (quinhentos) alunos: 

a) 1 (um) diretor;

b) 2 (dois) vice-diretores, cada um com 20 (vinte) horas semanais;

c) 2 (dois) coordenadores pedagógicos, cada um com 20 (vinte) horas semanais;
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d) 2 (dois) professores para apoio pedagógico e substituição,  cada um com 20
(vinte) horas semanais;

e)  2  (dois)  professores  responsáveis  pela  biblioteca  escolar,  cada  um com 20
(vinte) horas semanais

f) 1 (um) professor de área I por turma nos anos iniciais;

g) professores de área II, para os anos finais, e

h) 1 (um) secretário, com 40 (quarenta) horas semanais.

III - escolas com 501 (quinhentos e um) a 700 (setecentos) alunos: 

a) 1 (um) diretor;

b) 2 (dois) vice-diretores, cada um com 20 (vinte) horas semanais;

c) 2 (dois) coordenadores pedagógicos, cada um com 20 (vinte) horas semanais;

d) 2 (três)  professores para apoio pedagógico e substituição,  cada um com 20
(vinte) horas semanais;

e)  2  (dois)  professores  responsáveis  pela  biblioteca  escolar,  cada  um com 20
(vinte) horas semanais;

f) 1 (um) professor de área I por turma nos anos iniciais;

g) professores de área II, para os anos finais, e

h) 2 (dois) secretários, cada um com 40 (quarenta) horas semanais.

IV - escolas com 701 (setecentos e um) a 900 (novecentos)  alunos: 

a) 1 (um) diretor;

b) 2 (dois) vice-diretores, cada um com 20 (vinte) horas semanais;

c) 2 (dois) coordenadores pedagógicos, cada um com 20 (vinte) horas semanais;

d) 4 (quatro) professores para apoio pedagógico e substituição, cada um com 20
(vinte) horas semanais;

e)  2  (dois)  professores  responsáveis  pela  biblioteca  escolar,  cada  um com 20
(vinte) horas semanais;

f) 1 (um) professor de área I por turma nos anos iniciais;
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g) professores de área II, para os anos finais;

h) 2 (dois) secretários, cada um com 40 (quarenta) horas semanais, e

i) 1 (um) orientador educacional, com 20 (vinte) horas semanais, de acordo com a
disponibilidade de pessoal.

V - escolas com mais de 900 (novecentos)  alunos: 

a) 1 (um) diretor;

b) 2 (dois) vice-diretores, cada um com 20 (vinte) horas semanais;

c) 3 (três) coordenadores pedagógicos, cada um com 20 (vinte) horas semanais;

d) 5 (cinco) professores para apoio pedagógico e substituição, cada um com vinte
horas semanais;

e) dois professores responsáveis pela biblioteca escolar, cada um com 20 (vinte)
horas semanais;

f) 1 (um) professor de área I por turma nos anos iniciais;

g) professores de área II, para os anos finais;

h) 2 (dois) secretários, cada um com 40 (quarenta) horas semanais, e

i) 2 (dois) orientadores educacionais, cada um com 20 (vinte) horas semanais, de
acordo com a disponibilidade de pessoal.

VI - escolas com modalidade de educação de jovens e adultos:

a) 1 (um) vice-diretor, com 20 (vinte) horas semanais;

b) 1 (um) secretário, com 20 (vinte) horas semanais, no turno da noite;

c)  com  mais  de  100  (cem)  alunos,  1  (um)  professor  para  a  coordenação
pedagógica, com 20  (vinte) horas semanais;

d)  de  cinquenta  (50)  a  cem  (100)  alunos,  3  (três)  turnos  de  coordenação
pedagógica;

e)  até  50  (cinquenta)  alunos,  a  coordenação  pedagógica  fica  a  cargo do vice-
diretor, e

f) com mais de 240 (duzentos e quarenta) alunos, 1 (um) professor para apoio
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pedagógico e substituição com 20 (vinte) horas semanais.

VII  -  escolas  de  Tempo  Integral  com  300  (trezentas)  a  600  (seiscentas)
matrículas:

a) 1 (um) diretor; 
b) 2 (dois) vice-diretores, cada um com 20 (vinte) horas semanais;

c) 2 (dois) coordenadores pedagógicos, cada um, preferencialmente, com 2 (duas)
matrículas: 20 (vinte) horas  + 20 (vinte) horas semanais, sendo 1 (um) para AI e 1 (um)
para AII;

d)  2  (dois)  professores  para  apoio  pedagógico  e  substituição,  cada  1  (um),
preferencialmente,  com  2  (duas)  matrículas:  20  (vinte)  horas  +  20  (vinte)  horas
semanais;

e) 1 (um) professor responsável pela biblioteca escolar, preferencialmente, com 2
(duas) matrículas: 20 ( vinte) horas + 20 (vinte) horas semanais;

f) professores de área I, cada 1 (um), preferencialmente, com 2 (duas) matrículas
em área I:   20 (vinte) horas + 20 (vinte)  horas semanais,  por turma nos anos iniciais; 

g) professores de área II, cada um, preferencialmente, com 2 (duas) matrículas em
área II: 20 (vinte) horas + 20 (vinte) horas semanais,  para os anos finais, com exceção
de Língua Estrangeira Moderna, e

h) 1 (um) secretário com 40 (quarenta) horas semanais;

VIII - escolas de Tempo Integral com mais de 600 (seiscentas) matrículas:

a) 1 (um) diretor; 

b) 2 (dois) vice-diretores, cada um com 20 (vinte) horas semanais;

c) 3 (três) coordenadores pedagógicos, cada 1 (um), preferencialmente, com duas
matrículas: 20 (vinte) horas + 20 (vinte) horas semanais, sendo, pelo menos, um para AI
e um para AII;

d)  3  (três)  professores  para  apoio  pedagógico  e  substituição,  cada  um,
preferencialmente,  com  2  (duas)  matrículas:  20  (vinte)  horas  +  20  (vinte)  horas
semanais;

e) 1 (um) professor responsável pela biblioteca escolar, preferencialmente, com 2
(duas) matrículas: 20 (vinte) horas + 20 (vinte) horas semanais;

f) professores de área I, cada um, preferencialmente, com 2 (duas) matrículas em
área I :  20 (vinte) horas + 20 (vinte)  horas semanais, por turma nos anos iniciais;
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g) professores de área II, cada um, preferencialmente,  com duas matrículas em
área II (20 (vinte) horas + 20 (vinte) horas semanais, para os anos finais, com exceção
de Língua Estrangeira Moderna, e

h) 2 (dois) secretários, cada 1 (um) com 40 (quarenta) horas semanais.
§  2º  Para  as  escolas  com  Turmas  de  Tempo  Integral,  ou  seja,  implantação

gradativa do atendimento em Tempo Integral, considerar-se-á o número de matrículas
em Tempo Integral.

IX - pessoal de apoio para serviços gerais e serviços de alimentação escolar:

a) com mais de 100 (cem) alunos, 2 (dois) servidores: 1 (um) para limpeza e 1
(um) para merenda;

b) com aproximadamente 300 (trezentos)  alunos, 3 (três) servidores: 2 (dois) para
limpeza e 1 (um) para merenda;

c) com aproximadamente 500 (quinhentos) alunos, 4 (quatro) servidores; 2 (dois)
para limpeza e 2 (dois) para merenda;

d)  com  aproximadamente  750  (setecentos  e  cinquenta)  alunos,  5  (cinco)
servidores; 3 (três) para limpeza e 2 (dois) para merenda;

e) com aproximadamente 1000 (mil) alunos e/ou educação de jovens e adultos, 7
(sete) servidores: 4 (quatro) para limpeza e 3 (três) para merenda, e

f) escolas sem calçamento e/ou ginásio de esportes colocar mais 1 (um) servidor
de limpeza, se necessário, e para as escolas com programa prato limpo mais 1 (uma)
servidora de merenda escolar.

§ 3º A jornada semanal de trabalho dos professores corresponde a 20 (vinte) horas
semanais,  conforme  dispõe  a  Lei  Complementar  nº  3.673/1991,  sendo  destas,  no
mínimo de 16 (dezesseis)  horas-aula e  as demais  cumpridas  na escola  como horas-
atividade, destinadas a estudos, planejamento, reuniões pedagógicas e articulação com
as famílias e a comunidade escolar.

§ 4º Para os anos iniciais do ensino fundamental e turmas de educação infantil, as
escolas contarão com professores de educação física, arte  ou de tecnologias, para no
máximo 6 (seis) horas-aula semanais, por turma, aí também computada, quando for o
caso, a hora do conto.

§  5º  Para  as  salas  de  recursos  e  laboratórios  de  informática  educativa,  serão
designados professores com habilitação e/ou capacitação técnica necessária. 

§ 6º Onde for o caso, serão designados professores de área I, 1 (um) por turma,
para a função docente nas turmas de educação infantil (quatro e cinco anos).
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§ 7º Os quadros de pessoal das escolas municipais com até 100 (cem) alunos, bem
como  da  Escola  Municipal  Especial  de  Ensino  Fundamental  Helen  Keller,  serão
definidos por ato da Secretaria Municipal da Educação. 

§ 8º Os professores e funcionários em readaptação ou delimitação de tarefas serão
designados para as escolas municipais em cargos compatíveis com o parecer médico,
conforme dispõe a Lei Complementar nº 3.673/1991.

DA ELEIÇÃO

Art. 22. Será considerada eleita a chapa que obtiver, na votação, maioria simples
na proporção dos votos válidos.

Parágrafo único. A maioria simples na proporção é traduzida por 50% (cinquenta
por cento) mais 1 (um) dos votos, ou, quando os votos se dispersarem por mais de duas
hipóteses, o que expressar o maior resultado na votação.

Art. 23. Será necessário repetir a votação nos seguintes casos:

I  -  os  votos  brancos,  que  também são considerados  válidos,  se  igualarem ou
superarem em percentual os restantes, e

II - em havendo mais de uma chapa, quando todas obtiverem o mesmo percentual
de votos.

 Parágrafo único. A Comissão Eleitoral Central, nestes casos, fixará a nova data
para a votação, que deverá transcorrer em prazo não superior a 10 (dez) dias úteis.

DA APURAÇÃO DOS VOTOS

Art. 24. A apuração dos votos será realizada nas escolas, no mesmo dia da eleição,
publicamente, perante os fiscais de cada chapa, encerrado o horário determinado para a
votação.

Art. 25. Cabe à Comissão Eleitoral Escolar coordenar o processo de escrutínio,
registrando-o em ata.

Art. 26. Após a apuração, as urnas deverão ser lacradas, contendo em seu interior
os  votos  escrutinados,  e,  remetidas  ao  Secretário  Municipal  da  Educação,  no  prazo
previsto no art. 13, da Lei nº 7.320, de 2011.

Parágrafo único. Os votos não utilizados deverão ser embalados separadamente
dos demais e, após, colocados no interior da urna.

DAS URNAS E CÉDULAS
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Art. 27. As urnas e cédulas serão providenciadas pela Comissão Eleitoral Escolar,
no mínimo 1 (um) dia antes da eleição, devendo ficar sob guarda e responsabilidade do
presidente da Comissão Eleitoral Escolar até e durante o pleito.

Art.  28.  As  urnas  serão  devidamente  lacradas  e  autenticadas  pela  Comissão
Eleitoral Escolar e por um representante de cada chapa.

Parágrafo único. Somente poderá ser removido o lacre, autenticado pela Comissão
Eleitoral  Escolar  e  pelos  representantes  das  chapas,  no  momento  em que  iniciar  a
votação,  na  presença  dos  fiscais  da(s)  chapa(s),  mediante  devido registro  na  ata  de
votação.

Art.  29.  Será  providenciado  pela  Comissão  Eleitoral  Escolar  um  número  de
cédulas igual ao número de votantes, mais 10 (dez).

Parágrafo  único.  Em  caso  de  engano,  será  fornecida  nova  cédula  ao  eleitor,
devendo a cédula errada ser incinerada perante os presentes, e o fato registrado na ata de
votação.

Art.  30.  A Comissão  Eleitoral  Escolar  deverá,  através  de  sorteio,  atribuir  um
número a cada chapa para possibilitar a confecção das cédulas.

§ 1º Deverá constar na cédula o número da chapa e o nome do candidato a diretor.

§ 2º A Comissão Eleitoral Escolar deverá organizar um cartaz com a nominata
completa das chapas que deverá ser fixado no local da votação.

DAS IMPUGNAÇÕES

Art. 31. O pedido de impugnação de chapa deverá ser encaminhado à Comissão
Eleitoral Central até a véspera do pleito, referente a fatos ocorridos durante a campanha,
através de requerimento protocolado na Secretaria Municipal da Educação, em horário
de expediente da Prefeitura Municipal.

Art. 32. A Comissão Eleitoral Central notificará a chapa impugnada para que esta
apresente defesa no prazo de quarenta e oito horas, contadas a partir da notificação.

§ 1º A defesa deverá ser encaminhada à Comissão Eleitoral  Central,  mediante
requerimento  protocolado  na  Secretaria  Municipal  da  Educação,  em  horário  de
expediente da Prefeitura Municipal.

§ 2º A Comissão Eleitoral Central decidirá sobre a impugnação no prazo de 48
(quarenta e oito) horas após o decurso do prazo para a presentação da defesa.

Art. 33. O pedido de impugnação de eleição deverá ser encaminhado à Comissão
Eleitoral Central até 3 (três) dias após a realização da mesma, através de requerimento
protocolado  na  Secretaria  Municipal  da  Educação,  em  horário  de  expediente  da
Prefeitura Municipal, do qual será dado vista às chapas.
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§ 1º  Do pedido de  impugnação  da  eleição,  caberá  as  chapas  que  se  sentirem
prejudicadas, manifestação endereçada à Comissão Eleitoral Central, num prazo de até
2 (dois) dias úteis contados da notificação.

§ 2º A manifestação final da Comissão Eleitoral Central ocorrerá 5 (cinco) dias
úteis após o decurso do prazo previsto no § 1º.

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 34. Para toda e qualquer dúvida deverá ser consultada a Comissão Eleitoral
Central através de requerimento protocolado na Secretaria Municipal da Educação.

Art.  35.  Os casos  omissos  neste  Regulamento  serão resolvidos  pela  Comissão
Eleitoral Central.

Art. 36. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação.
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