
Resolução SME n.º 1/2014 de 04 de fevereiro de 2014 

 

Dispõe sobre o provimento de Posto de Trabalho de Vice-Diretor de 

Escola. 

JOSÉ CLAUDINEI LOMBARDI, Secretário Municipal da Educação de 

Limeira, no exercício de suas competências, delegadas pelo Decreto n.º 

13, de 14 de janeiro de 1.998, e suas respectivas alterações, em especial o 

artigo 11, letra “J”, 

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 9º, inciso II, alíneas b.1, o artigo 11, 

inciso III, os artigos 16 inciso II, 17 e anexo I, 103 e 105, da LC 461/09 de 

02/06/2009; 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir suporte pedagógico ao 

trabalho docente desenvolvido nas Unidades Escolares; 

CONSIDERANDO a necessidade de que haja representante da direção da 

Unidade Escolar durante todo o período de funcionamento da mesma, 

incluindo os impedimentos do Diretor de Escola; 

CONSIDERANDO a necessidade da consecução do projeto político 

pedagógico da escola e dos projetos pertinentes; e 

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de coordenação dos trabalhos 

administrativos, o cumprimento e o fazer cumprir da legislação em vigor, 

RESOLVE: 

Artigo 1º Ficam as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de 

Limeira, com exceção das unidades vinculadas, autorizadas a indicar 

profissional de ensino para 1 (um) Posto de Trabalho de Vice-Diretor 

de Escola, sendo que nas Unidades Escolares com mais de 30 classes e/ 

ou turmas, poderá haver indicação de mais 1 (um) profissional para 

ocupar um segundo Posto de Trabalho, nos termos desta Resolução. 



Parágrafo único – As indicações de que trata o “caput” deste artigo 

referem-se a funções vagas ou que vierem a vagar. 

Artigo 2º Poderá ser indicado ao Posto de Trabalho de Vice-Diretor de 

Escola o titular de cargo em exercício na Rede Municipal de Ensino, 

com curso de graduação em Pedagogia com Licenciatura Plena ou em 

nível de pós-graduação em Educação, garantida, nessa formação, a 

base comum nacional na área pedagógica, e ter, no mínimo, 3 (três) 

anos de efetivo exercício em cargo ou função docente e/ou suporte 

pedagógico no ensino público oficial. 

Artigo 3º Compete ao Diretor de Escola indicar candidato de sua 

escolha, dentre os titulares de cargo docente, em exercício na Rede 

Municipal de Ensino de Limeira. 

Parágrafo único – Após escolha do candidato, o diretor deverá submeter 

a indicação ao aval do Conselho de Escola. 

Artigo 4º Após a indicação do Diretor e o aval do Conselho de Escola, 

a direção da Unidade Escolar deverá encaminhar o expediente à 

Secretaria Municipal da Educação. 

§ 1º. O Secretário Municipal da Educação, após análise, enviará o 

expediente para que seja feito ato designatório do Sr. Prefeito Municipal. 

§ 2º. Se o professor indicado for docente estadual afastado junto ao 

município, aos termos do artigo 103 da LC 461/09, será cumprido o 

disposto no artigo 105 da mesma Lei Complementar. 

Artigo 5º Os Vice-Diretores de Escola cumprirão jornada de trabalho 

de 8 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais, 



nos termos do artigo 25 da LC 461/09. 

Artigo 6º Para ocupar o Posto de Trabalho de Vice-Diretor de Escola, 

o professor titular de cargo da Rede Municipal de Ensino será afastado 

conforme o disposto no artigo 75, inciso VI da LC 461/09. 

Artigo 7º Ao professor afastado como Vice-Diretor de Escola é vedado 

o exercício de carga suplementar de trabalho docente. 

Artigo 8º A classe do titular de cargo afastado para ocupar o Posto de 

Trabalho de Vice-Diretor de Escola será atribuída em caráter de 

substituição, conforme o disposto nos artigos 48 e 49 da LC 461/09. 

Artigo 9º Casos excepcionais serão apresentados e justificados pelo 

Diretor de Escola, sendo analisados e definidos pela Secretaria Municipal 

da Educação anualmente. 

Artigo 10 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução 

 

SME 06/2009, de 27 de julho de 2009. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos 04 dias do mês de 

fevereiro de dois mil e 2014. 

JOSÉ CLAUDINEI LOMBARDI - Secretário Municipal da Educação 


