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I – Histórico e Análise 
 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 5.692/71 era explícita ao abordar a 

questão da Direção dos Estabelecimentos de Ensino, em seu art. 79: 

 

Quando a oferta de profissionais legalmente habilitados para o exercício das funções de direção dos 

estabelecimentos de um sistema, ou parte deste, não basta para atender as suas necessidades, 

permitir-se-á que as respectivas funções sejam exercidas por professores habilitados para o mesmo 

grau, com experiência de magistério. 

 
A Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação em vigor, acrescida da Lei 

11.301/06, especifica as funções de magistério deixando a critério de cada sistema de 

ensino definir o tempo de experiência docente no parágrafos primeiro do art. 67: 

 

§ 1º A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de 

magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. (grifo nosso) 

 

 

§ 2º - Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal, 

são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no 

desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de Educação Básica em 

seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade 

escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico” (nova redação da Lei nº 11.301/2006). 
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Quando não é exigida habilitação específica para o exercício de outras funções do magistério, 

além da docência, mas apenas experiência docente de acordo com as normas de cada 

sistema de ensino fica subtendido que os sistemas de ensino, conforme preconizado no art. 

206, inciso VI da Constituição Federal e na Lei nº 9.394/96, têm autonomia na 

definição das normas de gestão democrática do ensino público. 

 

A Lei 11.494/07, que regulamenta o FUNDEB, considera como profissionais do magistério: 

docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: 

direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional 

e coordenação pedagógica. 

 

Em 2009, a Lei 12.014, de 06/08/2009, que altera o artigo 61 da LDB considera 

profissionais da educação básica, professores habilitados em nível médio ou superior em 

efetivo exercício, trabalhadores da educação portadores de diploma de pedagogia em suas 

habilitações específicas de administração, planejamento, supervisão,  
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orientação e inspeção e trabalhadores em educação portadores de diploma de curso técnico 

ou superior em área pedagógica ou afim. 

 

O Conselho Municipal de Educação de Nova Venécia estabeleceu através da Resolução 

CMENV nº 14/2009, de 27/08/2009, que o tempo mínimo de experiência docente 

exigido para funções de especialistas em educação  será de 4(quatro) meses.  

 

A função de diretor escolar é exercida por profissional legalmente habilitado em licenciatura 

plena em Pedagogia, com habilitação em Administração Escolar, profissional com pós-

graduação na área de Administração Escolar e/ou Gestão Escolar, conforme art.64 da Lei 

9.394/96,LDB e também o profissional licenciado com experiência docente, conforme o art. 

67. 

  

O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, implementado através de Decreto 

Federal nº 6.094, de 24/04/2007 considera como meta 18, que os Sistemas Municipais 

de Ensino devem “fixar regras claras, considerando mérito e desempenho para nomeação e 

exoneração de diretor de escola”. 

 



 

O município de Nova Venécia garante a autonomia administrativa das Unidades de Ensino 

Municipais amparado pelos Artigos 11 a 13 do Regimento Comum das Escolas Municipais que 

rege as funções do diretor escolar, mas em nenhum momento a legislação municipal fixa 

regras claras para a escolha e/ou exoneração de diretor escolar. Na Lei Orgânica Municipal 

faz-se menção no art.194, inciso XIX, da obrigatoriedade de “eleição direta para diretores nas 

escolas municipais, garantida a participação dos pais ou responsáveis, alunos e professores”, 

sem definir os critérios para escolha dos candidatos. Também é de conhecimento público e 

notório que o Supremo Tribunal Federal julgou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 

nº2.997 sobre a eleição de cargos de direção pois o Art.37, da Constituição Federal em seu 

§ 5º versa que os cargos de direção, chefia e assessoramento são funções de confiança do 

Poder Executivo. 

 

 

 

II- Voto da Relatora 
 
Considerando o que preconiza o art.64 e o parágrafo primeiro do art.67 da Lei 9.394/96; 

 

Considerando o número reduzido de profissionais habilitados em Administração Escolar 

pertencentes ao quadro permanente da municipalidade; 

 

Considerando o número de estabelecimentos de ensino de Educação Infantil e de Ensino 

Fundamental em funcionamento no município; 

 

È nosso entendimento ser função deste Conselho Municipal de Educação definir os critérios 

para o provimento da função de Diretor Escolar das Unidades de Ensino de Educação Infantil, 

públicas e privadas e das Unidades de Ensino Fundamental criadas e/ou mantidas pela 

municipalidade. 

 

È como pensamos. 
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Aprovado na Comissão de Ensino Fundamental, pelo deferimento. 

Em 05/11/2009. 

 

Alexsandra Gomes Biral Stauffer- relatora 

Marilene Callegari Piovezan 

Gleyciária Bergamim Araújo Sebim 

Rosimery Pasti 

  

 

 

III - VOTO DA PLENÁRIA 
 
O Plenário acompanha, por unanimidade, o voto da Comissão, pelo deferimento. 

 

 

Baixa-se a Resolução Competente. 

Sala das Sessões, em 05/11/2009. 

 

 

 

 

 
 


