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RESOLUÇÃO CMENV Nº17/2009 
 
 
 
                                                                                                 Dispõe sobre a função de diretor 

escolar das unidades de ensino 
abrangidas pela Rede Municipal de 
Ensino de Nova Venécia. 

 
 
A Presidente do Conselho Municipal de Educação de Nova Venécia, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o disposto na Lei Nº 2.207, de 06 de agosto de 1997, que cria o Conselho Municipal de 
Educação, Lei Nº 2.783, de 27 de outubro de 2006, que institui a organização do Sistema Municipal de 
Ensino, Decreto Nº 7.127, de 17 de setembro de 2009, que nomeia a presidente do Conselho Municipal 
de Educação de Nova Venécia e Parecer CMENV Nº 15/2009, aprovado na sessão plenária do dia 05 
de novembro de 2009. 
 
Resolve: 
 
Art. 1º - Entende-se por diretor escolar o profissional responsável pela coordenação do funcionamento 
geral da unidade de ensino nas funções pedagógicas, financeiras e administrativas, respeitadas as 
diretrizes da política educacional e a legislação em vigor. 
 
Art. 2º - A função de diretor escolar de estabelecimento de ensino de educação básica é exercida por 
profissional licenciado em curso de Pedagogia com Administração Escolar/Gestão Escolar ou em nível de 
pós- graduação em Administração Escolar/Gestão Escolar, com experiência docente, nos termos da 
legislação em vigor, bem como, profissional portador de Licenciatura Plena com pós-graduação ou 
profissional portador de Licenciatura Plena, com experiência docente. 
 
 § 1º A experiência docente de que trata o caput do artigo e § 1º é de no mínimo 4(quatro) meses. 
 



 § 2º Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, o profissional deverá possuir o respectivo 
diploma que comprove a condição de graduado ou pós-graduado. 
 
Art. 3º - A nomeação de diretor escolar das unidades de ensino pertencentes à Rede Pública de Ensino de 
Nova Venécia obedecerá os seguintes critérios: 
 
 I – profissionais portadores de Licenciatura Plena e experiência docente de no mínimo 4(quatro) 
meses; 
 II – ser preferencialmente efetivo; 
 III – não ter respondido e não estar respondendo processo administrativo e/ou criminal; 
 IV– não apresentar no cadastro de pessoa física nenhum impedimento para movimentação 
bancária. 
 
Art. 4º - As Escolas Multisseriadas ficam desobrigadas da presença do Diretor Escolar, devendo ser 
acompanhadas pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
Art. 5º - As atribuições do Diretor Escolar são as previstas na legislação vigente e no Regimento Comum 
das Escolas Municipais. 
 
  
Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Nova Venécia, 06 de novembro de 2009. 
 
 

 
 
 
Homologo em      /     /2009 
 

 


