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PREFEITURA DE 
CATAN DUVA 

Secretaria de Administracao 

LEI COMPLEMENT AR N° 0927, DE 13 DE JULHO DE 2.018 

CRIA CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO JUNTO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA<;.AO E DA 

OUTRAS PROVIDENCIAS. 

AFONSO MACCHIONE NETO, Prefeito do 

Municfpio de Catanduva, Estado de Sao Paulo, no uso de suas otribuicoes legais, sanciona e 

promulga a seguinte Lei Complementar, aprovada pela Camara Municipal, em sua sessco de 
03 de julho de 2.018, conforme Resolucco n° 7 .085. 

Art. 1 ° Fi cam criados no Quadro de Servidores do 

Municfpio de Catanduva, regidos pela Lei Complementar n° 003 l , de 17 de outubro de 1.996, 

Lei Complementar n° 0032, de 17 de outubro de l .996 e Lei Complementar n° 0185, de 28 de 

dezembro de 2.001, 28 (vinte e oito) cargos de Diretor de Escola, lotados no Secretaria 

Municipal de Educocoo. de provimento efetivo otroves de concurso publico. com as 

seguintes otribuicoes: 

I - administrar a escola e seus recursos humanos, 

materiais e financeiros em consoncncio com a Secretaria Municipal de Educocoo: 

II - acompanhar o piano de orqcnizocco dos 

atividades dos professores, disciplinas e turmas sob a responsabilidade de coda um, a fim de 

verificar a cdequocoo do mesmo as necessidades do ensino; 

III coordenar os trabalhos administrativos e 

pedag6gicos, supervisionando a odmissco de alunos. previsco de materiais, equipamentos. 

transporte e merenda para os olunos. bem como a otuocoo dos professores em relocco as 

otividodes curriculares a fim d e assegurar a regularidade e born funcionamento do unidade 

escolar que dirige; 

IV trocor normas de disciplina, higiene e 

comportamento a fim de propiciar ambiente adequado a tormccco ffsica. mental e 

intelectual dos alunos; 

V - monter o Secret6rio Municipal de Escola atualizado 

sobre os andamentos dos trabalhos pedag6gicos-administrativos do unidade, enviando 

relot6rios e outros informes necess6rios ao seu controle; 

VI - observar o cumprimento dos normas de higiene e 

sequronco dos trabalhos a fim de comunicar o Secret6rio Municipal de Educocoo eventual 

irregularidade constotada para as providencios cabfveis; 

Continua .. r 
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Lei Complementar n ° 0927, de 13 de julho de 2.018 

VII - executor outras tarefas correlatas, a criterio do 

Secretorio Municipal de Educm;:ao, respeitando a individualidade de coda Unidade Escolar. 

Art. 2° Unidades escolares com nornero de solos de 

aula inferior a l O (dez) teroo o Cargo de Diretor de Escola compartilhado entre dois 

estabelecimentos de ensino, sendo a sede de lotocco a escola que possuir maior nurnero de 

solos de aula, com otuccoo no sede de lotccco e no unidade vinculada. 

Art. 3° O provimento de cargo de Diretor de Escola 

dar-se-6 conforme o estabelecido no Anexo I, do presente Lei Complementar. 

Art. 4° A cargo hororio a ser cumprida pelo Diretor de 

Escola sere de 40 (quarenta) horas semanais. 

Art. so O vencimento do cargo de Diretor de Escola 

est6 expresso no Anexo IV, do presente Lei Complementar, que passa a fazer parte 

integrante do Lei Complementar n° 0185, de 28 de dezembro de 2.001 . 

Art. 6° Sao requisitos de hobllitocco para ocupar o 

Cargo de Diretor de Escola: 

I - ser portador de diploma de licenciatura de 

graduac;:ao plena em Pedagogia, com Admlnlstrocoo Escolar e/ou Gestao Escolar; 

II - contar, no mfnimo, com 05 (cinco) anos de efetivo 

exercfcio no moqisterio. desde que exercido em escola devidamente autorizada pelo 6rgao 

do respectivo sistema. 

Art. 7° Ficam criados no Quadro de Servidores do 

Municfpio de Catanduva, regidos pela Lei Complementar n° 0031, de 17 de outubro de l .996, 

Lei Complementar n° 0032, de 17 de outubro de l .996 e Lei Complementar n° 0185, de 28 de ~ 

dezembro de 2.001, 06 (seis) cargos de Vice Diretor de Escola, lotados no Secretaria Municipal 

de Educocoo. de provimento efetivo otroves de concurso pubtico. com as seguintes 

otribuicoes: 

ConHnuo~ 
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I - assessorar o Diretor de Escola, ou na falta deste, o 

Secret6rio Municipal de Ecucocoo. no comando da Escola e na ovcnocco do processo 

educacional responsabilizando-se pela unidade escolar; 

II - responsabilizar-se pela unidade escolar na falta do 

diretor Escolar ou na sua ousencio: 

Ill - desempenhar func;:6es a fim de garantir o born 

funcionamento da unidade escolar; 

IV - cumprir determinac;:6es pedag6gicas e ou 

administrativas do Diretor de Escoto ou na falta deste, do Secret6rio Municipal de Educocoo: 

V - supervisionar, coordenar, controlar, executor, 

distribuir e fiscalizar o desenvolvimento dos atividades na unidade escolar, em apoio ao 

Diretor de Escola, ou na falta deste, ao Secret6rio Municipal de Educocoo: 

VI - zelar pela conservccco e rnonutencco do predio 

e dos materiais e equipamentos da unidade escolar; 

VII - propor ao Diretor de Escola, ou na falta deste, ao 

Secret6rio Municipal de educccco. medidas necess6rias a monutencoo da higiene e 

seguranc;:a da unidade; 

VIII - coordenar e manter a disciplina da unidade 

escolar e 

VIX - substituir o Diretor na sua ousencio. 

Art. so O provimento de cargo de Vice-Diretor de 

Escola dor-se-o conforme o estabelecido no Anexo II, da presente Lei Complementar. 

Art. 90 A cargo hor6ria a ser cumprida pelo Vice 

Diretor de Escola ser6 de 40 (quarenta) horas semanais. 

Art. 10. 0 vencimento do cargo de Vice Diretor de 

Escola est6 expresso no Anexo IV, da presente Lei Complementar, que passa a fazer parte 

integrante da Lei Complementar n° 0185, de 28 de dezembro de 2.001 . 

Continuo ... 
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Art. 11. Sao requisitos de hcbilitocoo para ocupar o 

Cargo de Vice Diretor de Escola: 

I - ser portador de diploma de licenciatura de 

gradua<;:ao plena em Pedagogia, com Administrocoo Esco/or e/ou Gestoo Esco/or; 

II - cantor, no mfnimo, com 05 (cinco) anos de efetivo 

exercicio no rnoqisterlo, desde que exercido em escola devidamente autorizada pelo 6rgao 

do respectivo sistema. 

Art. 12. Ficam criados no Quadro de Servidores do 

Municipio de Catanduva, regidos pela Lei Complementar n° 0031, de 17 de outubro de 1.996, 

Lei Complementar n° 0032, de 17 de outubro de 1.996 e Lei Complementar n° 0185, de 28 de 

dezembro de 2.001, 20 (vinte) cargos de Coordenador Pedag6gico, /otados no Secretaria 

Municipal de Educocoo. de provimento efetivo otroves de concurso publico. com as 

seguintes otribuicoes: 

I - articular a elcborocoo participativa do Projeto 

Politico Pedag6gico do Esco/a; 

II - assessorar a Dire<;:ao em todas as ocoes 
pedag6gicas; 

III - promover a orticulocoo e a inteqrocoo dos ocoes 
pedag6gicas desenvolvidas no unidade escolar, de acordo com a politico educacional do 

Secretaria Municipal de Educocoo. respeitada a leqislocoo em vigor; 

IV - coordenar a consecucco e a ovoliocco do 

Projeto Pedag6gico do unidade escolar; 

V - propor e executor ocoes junta ao corpo docente 
que possam garantir a irnplernentocoo do Projeto Pedag6gico do unidade escolar; 

VI - articular as reuni6es pedag6gicas, oferecendo 

subsfdios para um trabalho pedag6gico mais dinornico e significativo; 

VII - coordenar e acompanhar os hororios dos 

Atividades Pedag6gicas dos docentes, viabilizando a otuolizocco pedag6gica em service: 

VIII - assessorar os docentes no planejamento do 

recuperccoo do aprendizagem e do dependencio. considerados os indices de ovoliccoo 

interna e externa; 

Conlinuot- 
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IX - organizar estroteqios que garantam o apoio 

suplementar oqueles alunos que necessitam de maior tempo para elaborar seu 

conhecimento; 

X - promover a inteorocco e a orticulocoo entre os 

docentes, buscando a consecucco de um curriculo interdisciplinar; 

XI - orientar a escolha de livros e outros suportes 

did6ticos, garantindo a porticipccoo dos docentes e alunos, quando couber; 

XII avaliar OS resultados ob ti dos no 

operocionolizocoo dos ocoes pedag6gicas, visando a sua reorientocco: 

XIII - estimular e articular a elcborocco de projetos 

especiais junto a comunidade escolar, desde que orientados pelas diretrizes do Secretaria 

Municipal de Educocco: 

XIV - elaborar, acompanhar e avaliar, em conjunto 

com a Dire<:;::ao do Unidade Escolar, os pianos, programas e projetos voltados para o 

desenvolvimento do escola, considerando os aspectos pedag6gicos; 

XV - promover e incentivar a reolizccoo de palestras, 

encontros e similares, com grupos de alunos e professores, sobre temas relevantes para a 

cidadania e qualidade de vida; 

XVI - participar do an61ise qualitativa e quantitativa 

do rendimento escolar, junto aos docentes e demais educadores, visando reduzir os indices 

de evosco e repetencio. qualificando o processo ensino-aprendizagem; 

XVII - promover reuni6es e encontros com pois e 

respons6veis, visando a integra<:;::ao escola/familia para prornocco do sucesso escolar dos 

alunos; 

XVIII - dinamizar o processo de utilizocoo dos 

ferramentas tecnol6gicas a disposicoo no escola; 
XIX - desenvolver e colocar em execucco projetos e 

atividades envolvendo as midias do escola (TV, Video, Computador, etc.} junto aos docentes 

e alunos do unidade escolar. 

Art. 13. Os referidos cargos teroo otuocoo nos escolas 

de ensino fundamental do Rede Municipal de Ensino, no seguinte conformidade: 
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I - Coordenador Pedag6gico para o segmento de 1 ° 

ao 5° ano do ensino fundamental regular e/ou termos iniciais do Educac;:ao de Jovens e 

Adultos; 

II - Coordenador Pedag6gico para o segmento do 6° 

ao 9° ano do ensino fundamental regular e/ou termos finais do Educocoo de Jovens e 

Adultos. 

Paragrafo (mico. Nos unidades escolares, o 

acompanhamento pedag6gico ser6 compartilhado com o Diretor do Escola e o Supervisor 

Educacional. 

Art. 14. 0 provimento de cargo de Coordenador 

Pedag6gico dar-se-6 conforme o estabelecido no Anexo III, do presente Lei Complementar. 

Art. 15. A cargo hor6ria a ser cumprida pelo 

Coordenador Pedag6gico ser6 de 40 (quarenta) horas semanais. 

Art. 16. 0 vencimento do cargo de Coordenador 

Pedag6gico est6 expresso no Anexo IV, do presente Lei Complementar, que passa a fazer 

parte integrante do Lei Complementar n° 0185, de 28 de dezembro de 2.001 . 

Art. 17. Sao requisitos de hcbilitocoo para ocuoocco 

do Cargo de Coordenador Pedag6gico: 

I - ser portador de diploma de licenciatura de 

graduac;:ao plena em Pedagogia; 

II - contar, no mfnimo, com 03 (tres) anos de efetivo 

exercicio no rnoqisterio. desde que exercido em escola devidamente autorizada pelo 6rgao 

do respectivo sistema. 

Art. 18. Transcorrido o perfodo de est6gio probat6rio, a 

remocco dos ocupantes dos cargos de que trata a presente Lei Complementar, dar-se-6 em 

conformidade com o estabelecido no Lei Complementar 0032, de 17 de outubro de 1.996 e 

ctterccoes posteriores. 
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Art. 19. Esta Lei Complementar entroro em vigor no 

data de sua publicocoo. ficando revogadas todas as disposicoes em controrio. 

PA<;O MUNICIPAL "JOSE ANTONIO BORELLI", AOS 13 

DIAS DO MES DE JULHO DO ANO DE 2.018 . 

. \\~/ 
AFONSO MA~~JIONE NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA. 

DANIELA A\ GON<;AL VES ARIET A 
SECRET ARIA MU 

ADM/f atirna-I 
Continua ... 
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ANEXOI 

DIRETOR DE ESCOLA 

N umero de classes Diretor de Escola 
10 a 20 1 
21 a 40 1 

Obs: Unidade Escolar que possua nurnero de solos de aula inferior a l O ter6 vinculocoo a 

outra unidade escolar de pelo menos l O solos de aula, para ingresso de Diretor de Escola, 

que ter6 sede de lotocco no unidade de maior nornero de solos, com otuccoo no ctuccco 

em ambas unidades. 

ANEXO II 

VICE-DIRETOR DE ESCOLA 

Numero de classes Vice-Diretor de Periodo de 
Esco la Funcionamento 

10 a 20 0 2 
10 a 20 1 3 
21 a 40 1 2 OU 3 

ANEXO III 

COORDENADOR PEDAGOGICO 

Lotacao de Coordenador Pedag6gico 

Nurnero de salas de aula totacao 

De 08 a 40 salas de aula - para 1 ° ao s0 ano e a nos iniciais da EJA 1 

De 08 a 40 salas de aula - para 6° ao 9° e anos finais da EJA 1 

Continua~ 
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