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ATOS DO PODER EXECUTIVO
LEI Nº 943, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022

Dispõe sobre o processo de escolha dos 
Diretores das Instituições de Ensino da 
Rede Pública Municipal de Ouro Verde do 
Oeste e dá outras providências.

O POVO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO 
OESTE, Estado do Paraná, por seus representantes na 
Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu 
nome, sanciona a seguinte:

L E I

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O processo de escolha dos Diretores das Es-
colas Municipais e dos Centros Municipais de Educação 
Infantil, mediante processo de avaliação por mérito e de-
sempenho, seguida do processo de escolha pela comuni-
dade escolar, deverá ocorrer simultaneamente em todas as 
instituições de ensino para a gestão de 02 (dois) anos, com 
regime de tempo organizado na forma desta Lei e Portaria 
expedida pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Esportes.

§ 1º Nas Escolas que funcionam em dois períodos, 
ou seja, quarenta horas semanais, poderá concorrer o Pro-
fessor com um vínculo estatutário de vinte horas com dis-
ponibilidade para turno suplementar ou com dois vínculos 
estatutários, totalizando quarenta horas semanais.

§ 2º Nos Centros Municipais de Educação Infantil, po-
derá concorrer o Professor, Educador Infantil ou Atendente 
em Unidade de Educação Infantil com vínculo de 40 horas 
semanais.

§ 3º Não havendo interessados no processo de 
escolha de Diretor em uma das Instituições, poderá o 
Professor, Educador Infantil ou Atendente de outra Institui-
ção da Rede Municipal de Educação, concorrer ao cargo, 
desde que possua formação acadêmica compatível e ob-
servada a compatibilidade de horário.

Art. 2º O calendário para realização do processo de 
escolha de Diretor das Escolas Municipais e dos Centros 
Municipais de Educação Infantil será determinado em Por-
tarias expedidas pela Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Esportes, organizando o cronograma das três fa-
ses do processo de escolha, sendo:

I - Fase I: Avaliação Escrita e Entrevista;
II - Fase II: Inscrição para Candidato à Direção Esco-

lar e Análise do Plano de Gestão Escolar;
III - Fase III: Processo de Escolha pela comunidade 

escolar para a função de Diretor Escolar.

§ 1º A Fase I será realizada por meio de avaliação 
escrita e entrevista, ambas de caráter obrigatório e elimina-
tório, em conformidade com a Portaria do Processo de Es-
colha de Diretor - Fase I Avaliação Escrita e Entrevista, com 
validade para o período da gestão determinado na Portaria, 
e com prazos anteriores ao processo das demais fases.

§ 2º A Fase II será realizada mediante inscrição e ho-
mologação, em conformidade com a Portaria do Processo 
de Escolha de Diretor - Fase II Inscrição para Candidato à 
Direção Escolar e Análise do Plano de Gestão Escolar, se-
guindo os critérios estabelecidos no art. 4º.

§ 3º A Fase III será realizada mediante apresentação 
do Plano de Gestão para a comunidade escolar e do pro-
cesso de escolha de Diretor, organizada em conformidade 
com a Portaria do Processo de Escolha de Diretor - Fase 
III Processo de Escolha pela comunidade escolar para a 
função de Diretor Escolar, entre os meses de novembro e 
dezembro do ano anterior ao início da gestão.

CAPÍTULO II
FASE I - AVALIAÇÃO ESCRITA E ENTREVISTA

Art. 3º A Fase I - Avaliação Escrita e Entrevista será 
realizada em duas etapas, escrita e entrevista, ambas de 
caráter eliminatório, sendo que para realização da Fase I o 
Professor, Educador Infantil ou Atendente em Unidade de 
Educação Infantil inscrito deverá possuir os critérios do art. 
4º e seus incisos I, II, III, VI, IX, X, XI e XII.

§ 1º A avaliação escrita terá o peso de 7,0 (sete) pon-
tos distribuídos em 05 (cinco) questões discursivas e 05 
(cinco) questões objetivas, sendo o valor de 0,7 (sete déci-
mos) cada. A avaliação escrita possui caráter eliminatório.

§ 2º O inscrito que obter o mínimo de 60% (sessenta 
por cento) de acertos na avaliação escrita será convocado 
para a entrevista, por meio de edital, divulgado no Órgão 
Oficial Eletrônico ou sítio eletrônico do Município, sendo 
responsabilidade do candidato observar as datas e horários 
deste.

§ 3º A entrevista, de caráter obrigatório, terá o peso 
máximo de 3,0 (três) pontos. O candidato deverá obter no 
mínimo 60% (sessenta por cento) da pontuação aferida na 
entrevista para ser aprovado.

§ 4º A avaliação escrita será identificada, na corre-
ção, por meio de código de identificação do inscrito e a en-
trevista será gravada.

§ 5º Para ser aprovado na Fase I o candidato neces-
sita obter 60% (sessenta por cento) no somatório da avalia-
ção escrita e entrevista.

§ 6º A aprovação na Fase I será realizada pela Se-
cretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e terá a 
validade para o período da gestão determinado em Portaria.
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§ 7º Fica dispensado da realização da Fase I o Dire-
tor Escolar que já estiver na função e que tenha interesse 
em continuar na gestão da mesma instituição de ensino, 
devendo participar das Fases II e III do processo de esco-
lha, desde que tenha sido aprovado em processo anterior 
na Fase I.

§ 8º Também fica dispensado da realização da Fase 
I o Diretor Escolar que já estiver na função e que, não po-
dendo continuar na gestão da mesma instituição de ensino, 
seja indicado pela Secretaria Municipal de Educação para 
outra instituição, desde que não haja interrupção entre uma 
gestão e outra e que tenha sido aprovado em processo an-
terior na Fase I. 

§ 9º A organização da Fase I será conduzida pela Se-
cretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a qual 
será a responsável por expedir o Edital com o resultado dos 
aprovados para fins de inscrição nas próximas etapas.

CAPÍTULO III
FASE II - INSCRIÇÃO PARA CANDIDATO À DIREÇÃO ES-
COLAR E ANÁLISE DO PLANO DE GESTÃO ESCOLAR

Art. 4º Poderá realizar inscrição para candidatar-se 
para a função de Diretor, em uma única Escola ou CMEI, o 
Professor, Educador Infantil ou Atendente em Unidade de 
Educação Infantil que:

I - estiver no mínimo 06 (seis) meses em efetivo exer-
cício, na Escola ou CMEI;

II - for habilitado em curso de nível superior em Li-
cenciatura Plena ou Normal Superior na área da Educação;

III - tiver estabilidade de três anos no serviço público 
municipal na data do processo de escolha. Em se tratando 
de Professor, deverá possuir estabilidade no mínimo em um 
padrão;

IV - os Diretores que já atuam na função e desejem 
ser reconduzidos, deverão estar em dia com as prestações 
de contas da Escola ou CMEI, dos recursos recebidos do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 
e com os recursos próprios da Associação de Pais, Profes-
sores e Funcionários (APPF) e da Associação de Pais, Pro-
fessores, Mestres e Funcionários (APMF);

V - os Diretores que já atuam na função e desejem 
ser reconduzidos deverão estar com o preenchimento e 
acompanhamento do PDDE Interativo dentro dos prazos 
previstos;

VI - não tiver sido condenado administrativamente 
nos 05 (cinco) anos que antecedem o processo;

VII - o Diretor que estiver concluindo a gestão deverá 
estar em dia com a entrega da documentação escolar, de 
acordo com os prazos estipulados pela Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Esportes;

VIII - não estar na função de Diretor de Escola ou 
CMEI nas últimas duas gestões consecutivas;

IX - apresentar Plano de Gestão Escolar que contem-
ple os aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros 
a ser implementado na Escola ou CMEI, conforme arquivo 
disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cul-
tura e Esportes e em consonância com o Projeto Político 
Pedagógico e Diagnóstico de Aprendizagem dos Alunos;

X - apresentar declaração assinada e reconhecido 
firma em cartório pelo Diretor de que não está inadimplente 
com empresas fornecedoras ou que prestem serviços para 

a Escola/CMEI/APPF/APMF;
XI - apresentar Certificado de Curso em Gestão Es-

colar ofertado pela Secretaria Municipal de Educação, Cul-
tura e Esportes, referente aos últimos 05 (cinco) anos;

XII - tenha obtido Nota Global de Desempenho (NGD) 
igual ou superior a 7,0 (sete) na última avaliação de desem-
penho realizada, sendo essa avaliação realizada para as 
funções previstas na Descrição das Atribuições dos Cargos 
de Professor, Educador Infantil ou Atendente em Unidade 
de Educação Infantil;

a) Nos casos em que o servidor não tenha sido ava-
liado, em decorrência de inércia da Administração ou por 
qualquer outro motivo, a Nota Global de Desempenho fal-
tante será calculada, unicamente para fins do Processo de 
Escolha, pela média das 03 (três) últimas avaliações reali-
zadas. Caso o servidor não possua 03 (três) avaliações, a 
média será realizada com as avaliações existentes;

b) Para o servidor que não possuir nenhuma Nota 
Global de Desempenho realizada será atribuída nota 80 (oi-
tenta) unicamente para fins do Processo de Escolha.

XIII - ter sido aprovado na Fase I - Avaliação Escrita e 
Entrevista de Diretor Escolar, organizada pela Secretaria de 
Educação, Cultura e Esportes, conforme Portaria;

XIV - os Diretores que já atuam na função e desejem 
ser reconduzidos, a partir de 2024, deverão apresentar o 
monitoramento do Plano de Gestão Escolar.

§ 1º Somente será admitida a inscrição de candidato 
para as Fases II e III - Inscrição, Plano de Gestão e Proces-
so de Escolha de Diretor Escolar para uma única instituição 
de ensino.

§ 2º A apresentação do Plano de Gestão Escolar será 
critério obrigatório para deferimento e homologação das 
inscrições.

§ 3º A conferência dos documentos da inscrição será 
realizada pelos membros da Comissão Central do Processo 
de Escolha do Diretor Escolar para deferimento e homolo-
gação das inscrições.

CAPÍTULO IV
FASE III - PROCESSO DE ESCOLHA PELA COMUNIDA-

DE ESCOLAR PARA A FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR

Seção I
Das Comissões

Art. 5º A organização das etapas e a Fase I - Ava-
liação Escrita e Entrevista serão realizadas pela Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Esportes, podendo ser 
acompanhada pela Comissão Central do Processo de Es-
colha do Diretor Escolar.

Art. 6º A Fase III - Processo de Escolha pela comu-
nidade escolar para a função de Diretor Escolar será con-
duzida:

I - no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino, 
pela Comissão Central do Processo de Escolha do Diretor 
Escolar;

II - no âmbito de cada instituição de ensino, pela Co-
missão Escolar Local, constituída nas Escolas e Centros 
Municipais de Educação Infantil.
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Parágrafo único. Os Professores, Educadores In-
fantis ou Atendentes em Unidade de Educação Infantil, 
integrantes das comissões, não poderão participar na 
qualidade de candidatos ou fiscais, bem como seus 
cônjuges e parentes até segundo grau, consanguíneos 
ou afins dos referidos interessados.

Subseção I
Da Comissão Central do Processo de Escolha do Dire-

tor Escolar

Art. 7° A Comissão Central do Processo de Escolha 
do Diretor Escolar será formada pelos seguintes membros:

I - 03 (três) representantes da Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Esportes, indicados pelo Secretário 
da pasta;

II - 02 (dois) representantes dos Professores; 
III - 01 (um) representante dos Educadores Infantis;
IV - 01 (um) representante dos Atendentes em Unida-

de de Educação Infantil;
V - 01 (um) representante dos Servidores das Esco-

las;
VI - 01 (um) representante dos Servidores do CMEI;
VII - 01 (um) advogado concursado do quadro de ser-

vidores do Município, indicado pelo Secretário Municipal de 
Educação, Cultura e Esportes;

VIII - 01 (um) representante titular e 01 (um) repre-
sentante suplente de pais de alunos de escola municipal 
(que não seja servidor municipal), escolhido entre seus pa-
res;

IX - 01 (um) representante titular e 01 (um) represen-
tante suplente de pais de alunos de CMEI (que não seja 
servidor municipal), escolhido entre seus pares.

§ 1º Os representantes da Comissão Central do Pro-
cesso de Escolha do Diretor Escolar serão nomeados por 
ato próprio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura 
e Esportes.

§ 2º A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Esportes indicará um servidor que será responsável pela 
presidência da Comissão Central do Processo de Escolha 
do Diretor, sendo responsável pelos encaminhamentos ad-
ministrativos da referida Comissão.

Art. 8º A Comissão Central do Processo de Escolha 
do Diretor Escolar terá as seguintes atribuições:

I - acompanhar a realização do processo das Fases I 
e II e conduzir a Fase III;

II - acompanhar o processo de escolha em todas as 
Instituições de Ensino da Rede Pública Municipal;

III - instruir a Comissão Escolar Local quanto ao pro-
cesso de escolha;

IV - analisar e homologar os documentos dos inscri-
tos no processo de escolha;

V - receber as atas do processo de escolha com re-
sultado;

VI - receber, analisar e emitir parecer sobre os recur-
sos interpostos;

VII - triturar as cédulas utilizadas no processo de vo-
tação dentro do prazo estipulado.

Parágrafo único. A Comissão Central do Processo 
de Escolha do Diretor Escolar elegerá entre seus membros 
o Secretário.

Subseção II
Da Comissão Escolar Local do Processo de Escolha 

de Diretor

Art. 9º A Comissão Escolar Local do Processo de 
Escolha de Diretor será escolhida em Assembleia Geral na 
Escola e CMEI, constituídas pelos seguintes membros:

I - 02 (dois) representantes dos Professores, Educa-
dores Infantis, Atendentes em Unidade de Educação Infantil 
ou servidores da unidade escolar;

II - 02 (dois) representantes de pais de aluno ou res-
ponsáveis legais que não sejam servidores da unidade es-
colar, sendo preferencialmente do Conselho Escolar.

Parágrafo único. A Comissão Escolar Local elegerá 
entre seus membros o Presidente e este encaminhará ofí-
cio à Comissão Central do Processo de Escolha de Diretor 
até a data determinada na Portaria, informando o nome dos 
membros que a compõem.

Art. 10. A Comissão Escolar Local do Processo de 
Escolha de Diretor terá as seguintes atribuições:

I - conduzir o desenvolvimento do processo de esco-
lha no âmbito da Escola ou CMEI;

II - informar por meio de comunicado oficial à comuni-
dade escolar a relação dos nomes dos aptos que concorre-
rão à função de Diretor;

III - verificar os nomes dos aptos que concorrerão à 
função de Diretor para impressão na cédula, a qual deverá 
seguir a ordem alfabética;

IV - credenciar um fiscal por candidato, quando ne-
cessário, para acompanhar o processo desde a votação até 
o escrutínio dos votos;

V - providenciar, em tempo hábil, a confecção das cé-
dulas da escolha, com os respectivos nomes dos aptos con-
correntes ao processo em ordem alfabética e devidamente 
rubricadas por dois membros da Comissão Escolar Local 
do Processo de Escolha de Diretor, bem como providenciar 
duas urnas, cabine, livro de presença dos votantes e outros 
materiais e procedimentos necessários à realização do pro-
cesso de escolha;

VI - constituir a mesa de votação e escrutinadora, 
com um Presidente e um Secretário, escolhidos dentre os 
integrantes da comunidade escolar, orientando-os previa-
mente sobre o processo de escolha;

VII - promover a apresentação do(s) candidato(s) em 
assembleia, para que divulgue(m) o seu Plano de Gestão à 
comunidade escolar;

VIII - lavrar em ata circunstanciada todo o processo 
de escolha;

IX - após o término de todos os procedimentos esta-
belecidos para o processo de escolha, a Comissão deverá 
elaborar a Ata de Finalização do Processo de Escolha, nela 
constando o resultado, o horário de encerramento do pro-
cesso e as ocorrências que devam ser registradas;

X - enviar à Comissão Central as cédulas utilizadas 
no processo e cópia da ata de encerramento dos trabalhos, 
devidamente rubricada pela Comissão Escolar Local, ao 
término do processo de escolha;

XI - comunicar os servidores que estiverem afasta-
dos, em conformidade com o art. 12, incisos I e II.
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Seção II
Da Organização do Processo

Art. 11. A Fase III do processo de escolha será reali-
zada em Escolas Municipais e Centros Municipais de Edu-
cação Infantil com, no mínimo, 08 (oito) servidores concur-
sados.

§ 1º Nas Escolas Municipais e Centros Municipais de 
Educação Infantil que não possuírem o mínimo de servido-
res, não houver candidato ao processo de escolha ou ha-
ver candidato único e ocorrer que este não alcance os 50% 
mais um dos votos válidos, o Diretor será indicado pela Se-
cretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, após 
ouvir o Conselho Escolar, em conformidade com o art. 4º, 
incisos II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.

§ 2º O Diretor indicado será apresentado em assem-
bleia à comunidade escolar.

§ 3º Nas instituições de ensino em processo de im-
plantação e abertura, ou que venham a funcionar, onde não 
há servidores lotados, o Diretor será indicado pela Secreta-
ria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para o pe-
ríodo da gestão, em conformidade com o art. 4º, incisos II, 
III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.

§ 4º O Diretor indicado para exercer a função em Esco-
la ou CMEI, conforme previsto nos §§ 1º, 2º e 3º, deste artigo, 
deverá protocolar o Plano de Gestão em até 30 (trinta) dias 
na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e 
em até 60 (sessenta) dias deverá apresentar à comunidade 
escolar, após a nomeação, sob pena de perda da função.

§ 5º O Professor, Educador Infantil ou Atendente em 
Unidade de Educação Infantil que for indicado para a fun-
ção de Diretor Escolar no período igual ou superior a um 
ano terá o período computado como uma gestão completa, 
para fins de recondução.

§ 6º O período em que o Professor, Educador Infantil 
ou Atendente em Unidade de Educação Infantil que for indi-
cado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Es-
portes para a função de Diretor com tempo de gestão infe-
rior a um ano, não será computado para fins de recondução.

Subseção I
Da Participação da Comunidade Escolar

Art. 12. Poderão participar da escolha:
I - os servidores municipais concursados, lotados em 

Escola ou CMEI, em efetivo exercício e os que estiverem 
em gozo de Licença Especial ou Licença Maternidade, bem 
como aqueles afastados para tratamento de saúde;

II - Professores, Educadores Infantis, Atendentes em 
Unidade de Educação Infantil e servidores com contrato 
temporário, atuando na Escola ou CMEI;

III - os estagiários que atuam nas unidades de ensino 
por período igual ou superior a 06 (seis) meses na data do 
processo de escolha;

IV - os alunos que tiverem 16 (dezesseis) anos com-
pletos até a data da eleição;

V - o pai, mãe, ou responsável legal pelo aluno menor 
de 16 (dezesseis) anos regularmente matriculado na Escola 
ou CMEI, independentemente do número de filhos matri-

culados, sendo que apenas um dos responsáveis poderá 
participar da escolha, salvo exceção prevista nesta Lei.

§ 1º Cada participante da escolha terá direito a ape-
nas um voto na Escola ou CMEI.

§ 2º No caso do servidor ser concomitantemente 
pai, mãe ou responsável legal por aluno, deverá participar 
da escolha como servidor e o outro genitor ou detentor da 
guarda votará como pai, mãe ou responsável legal.

§ 3º Fica vedado o voto dos servidores municipais 
concursados que estão cedidos a outros órgãos, institui-
ções ou municípios, ou estão em Licença sem Vencimento.

§ 4º Não será permitido a participação na escolha 
por procuração.

Subseção II
Da Votação e Escolha do Candidato

Art. 13. O Processo de Escolha, por meio da Fase 
III - Processo de Escolha pela comunidade escolar para a 
função de Diretor Escolar dar-se-á em urnas da seguinte 
forma:

I - uma urna para os participantes da escolha previs-
tos nos incisos I, II e III do art. 12, desta Lei, com peso de 
50% (cinquenta por cento) no resultado final;

II - uma urna para os participantes da escolha pre-
vistos nos incisos IV a V do art. 12, desta Lei, com peso de 
50% (cinquenta por cento) no resultado final.

§ 1º Os membros da Comissão Escolar Local deve-
rão compor a mesa de votação. 

§ 2º As cédulas de votação com carimbo da Escola 
ou CMEI deverão ser rubricadas por dois membros da mesa 
no dia e local do processo de escolha.

Art. 14. Nas Escolas que ofertam a modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos, os alunos deverão partici-
par da escolha na instituição de ensino em que frequentam. 

Art. 15. Será considerado apto para assumir a função 
de Diretor Escolar o candidato, no processo de escolha:

I - que obtiver maior porcentagem de votos válidos, 
não computados os votos brancos e nulos, se houver mais 
de um candidato;

II - em caso de candidato único, se 50% (cinquenta 
por cento) mais um dos votos válidos for “sim”, consideran-
do a cédula de escolha marcada com as inscrições “sim” e 
“não”.

Art. 16. Havendo empate na votação será considera-
do apto a assumir a função de Diretor Escolar, em ordem de 
prioridade, o candidato que:

I - tenha maior habilitação;
II - tenha maior tempo de serviço na Escola ou CMEI;
III - tenha maior tempo de serviço na Rede Municipal 

de Ensino;
IV - sorteio.

Art. 17. No processo de escolha a contagem de votos 
será regulamentada mediante Portaria expedida pela Se-
cretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
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CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 18. Qualquer membro da comunidade escolar 
poderá, devidamente fundamentado e documentado, em 
sede de recurso, requerer a impugnação do processo de 
escolha referente à instituição de ensino, junto a Comissão 
Central do Processo de Escolha do Diretor Escolar, no pri-
meiro dia útil após a realização da Fase III - Processo de 
Escolha pela comunidade escolar para a função de Diretor 
Escolar.

Art. 19. A gestão do Diretor terá início no dia 1º de 
janeiro do ano seguinte ao que ocorreu o processo de esco-
lha para o período completo de 02 (dois) anos.

Art. 20. A vacância da função de Diretor ocorrerá nos 
seguintes casos:

I - pela renúncia;
II - por condenação irrecorrível em Processo Adminis-

trativo Disciplinar ou em Ação Penal; 
III - exoneração;
IV - falecimento;
V - aposentadoria;
VI - por solicitação, mediante abaixo assinado, da 

destituição da função do Diretor da Escola ou Centro Muni-
cipal de Educação Infantil, por no mínimo 2/3 (dois terços) 
dos membros integrantes da Comunidade Escolar e após 
ser ouvido o Conselho Escolar, com manifestação favorá-
vel.

§ 1º Nas hipóteses previstas no inciso II deste artigo, 
o Diretor poderá ser afastado de suas funções, pelo chefe 
do Poder Executivo Municipal, desde o conhecimento da 
instauração do processo até o final do julgamento, por deci-
são fundamentada, para apuração dos fatos.

§ 2º Com relação ao disposto no inciso II deste artigo, 
a função de Diretor não será vacante se ao final do proces-
so administrativo forem aplicadas as penas de advertência, 
repreensão e multa.

§ 3º Ao término do lapso de tempo de afastamento e 
uma vez absolvido o Diretor em julgamento, este reassumi-
rá imediatamente suas funções para o restante da gestão 
ao qual foi escolhido.

§ 4º Na hipótese de vacância da função por quaisquer 
dos motivos previstos nos incisos deste artigo, realizar-se-á 

novo processo de escolha para o restante do período da 
gestão, desde que o tempo restante não seja inferior a 12 
(doze) meses.

§ 5º O novo processo de escolha será realizado no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data do afas-
tamento definitivo do Diretor que exercia a função, para o 
restante do período da gestão. 

§ 6º Quando o tempo restante do período da gestão 
for inferior a 12 (doze) meses, o Diretor da Escola ou CMEI 
será indicado pela Secretaria Municipal de Educação, Cul-
tura e Esportes, ouvindo os membros do Conselho Escolar, 
em conformidade com os incisos II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, 
XIII e XIV do art. 4º desta Lei.

Art. 21. Caso o Diretor Escolhido ou Diretor Indicado 
pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 
seja afastado por licença maternidade, licença para trata-
mento de saúde (acima de 30 dias) ou licença para concor-
rer a cargo eletivo, será indicado pela Secretaria um Dire-
tor Interino para cumprir as atribuições referentes ao cargo 
durante o período de afastamento do Diretor Escolhido ou 
Diretor Indicado, em conformidade com os incisos II, III, IV, 
V, VI, IX, X, XI, XII, XIII e XIV do art. 4º desta Lei.

Parágrafo único. O Diretor Escolhido ou Diretor 
Indicado que estiver afastado por licença maternidade ou 
licença para tratamento saúde não terá prejuízo na sua re-
muneração.

Art. 22. As situações não previstas nesta Lei serão 
resolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura 
e Esportes e Comissão Central do Processo de Escolha, no 
âmbito de suas competências. 

Art. 23. Ficam revogadas as Leis nº 078, de 18 de 
janeiro de 1993; nº 115, de 11 de abril de 1994; e nº 744, 
de 17 de novembro de 2016, assim como suas alterações e 
disposições em contrário.

Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 13 de 
setembro de 2022.

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS
Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste/PR

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

O  PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, amparado 
no § 4º do art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 e 
tendo em vista o disposto no art. 16 e seu § 2º da Instrução 
Normativa nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná,

Torna de conhecimento público a realização de 
audiência pela Comissão de Finanças e Fiscalização no 

dia 19 de setembro de 2022, com início às 19h30min, nas 
dependências da Câmara Municipal, para a demonstração 
e avaliação do cumprimento pelo Executivo municipal 
das metas fiscais, acompanhadas dos esclarecimentos 
necessários, relativas ao Segundo Quadrimestre de 2022.

Atendendo a princípios da administração pública, 
consagrados em textos legais, fazemos chamamento 
público para assistir à audiência na Comissão, consoante 
§ 4º do art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal).
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Também será realizada a avaliação do cumprimento 
das metas estabelecidas para o atendimento a criança e 
ao adolescente pela Secretaria de Assistência Social e 
avaliação do cumprimento das metas fiscais da Secretaria 
de Saúde. 

Câmara Municipal de Ouro Verde do Oeste, 13 de 
setembro de 2022.

Osvalderi Jose Fernandes
Presidente

Lucian Aluísio Dierings Diogo Franco de Souza
Prefeito Municipal Secretário de Administração

E-mail: documentacao@ouroverdedooeste.pr.gov.br

Certificação Digital ICP-BRASIL
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infraestrutura Legal Brasileira para Certificação Digital, de acordo com a Medida Provisória 2200 que estabelece e normatiza estas condições. Sendo assim, 
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