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DECRETO Nº 312/2022.

Estabelece os requisitos necessários para o Processo de
Seleção de Profissionais do Magistério a serem nomeados nas
funções gratificadas de Diretor e Vice-diretor Escolar mediante
critérios técnicos de mérito e desempenho da Rede de Ensino
do Município de Almadina e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALMADINA, Estado da Bahia, no uso das
atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO o disposto no inciso VIII do art. 3º da Lei Federal nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que trata das Diretrizes e Bases da Educação
Nacional;
CONSIDERANDO o disposto no inciso VI, do art. 206 da Constituição da
República Federativa do Brasil e Art. 164 da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar condições para a efetivação da
gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e
desempenho, no âmbito das escolas públicas municipais, atendendo assim a
Meta 19 do Plano Nacional de Educação – PNE, aprovada pela Lei nº 13.005,
de 25 de junho de 2014.
CONSIDERANDO a necessidade de atender às condicionalidades referidas no
inciso III do caput do art. 5º da Lei nº 14.113, de 2020, prevendo que o
“provimento do cargo ou da função de gestor escolar deverá ser realizada de
acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho ou a partir de escolha
realizada com a participação da comunidade escolar entre candidatos aprovados
previamente em avaliação de mérito e desempenho”.
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de criar outros critérios para a seleção
de profissionais do magistério a serem nomeados para o exercício das funções
gratificadas de Diretor e Vice-diretor, de forma democrática.
DECRETA:
Art. 1º. Fica estabelecido por este Decreto os requisitos necessários para o
Processo de Seleção de Profissionais do Magistério a serem nomeados nas
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funções gratificadas de Diretor e Vice-diretor escolar mediante aferição de mérito
e desempenho.
§1º. O provimento do cargo ou função de Diretor e Vice-diretor Escolar se dará
por critérios técnicos de mérito e desempenho, dentre os candidatos
selecionados previamente na aferição de mérito e desempenho, realizada por
Comissão Especial.
§2º. A nomeação do Diretor e Vice-diretor Escolar é ato privativo do Chefe do
Executivo Municipal, e se dará após o processo de aferição de mérito e
desempenho.
Art. 2º. O mandato de gestor escolar, eleito na forma desta Lei, será de (2) dois
anos, permitida uma única reeleição.
Art. 3º. O processo de aferição de mérito e desempenho para o exercício das
funções gratificadas de Diretor Escolar será deflagrado por Edital a ser elaborado
pela Secretaria Municipal da Educação, Esporte, Cultura e Turismo, publicado
no Diário Oficial do Município, bem como nos murais dos átrios das instituições
de ensino do Município.
Art. 4º. O edital conterá, no mínimo:
I – critérios e etapas do processo de aferição de mérito e desempenho;
II – cronograma de etapas;
III – prazo para inscrição, análise e homologação dos inscritos;
IV – prazos para interposição e respostas dos recursos;
V – forma de fiscalização;
VI – disposição sobre a designação, a posse e o exercício da função; e
VII – capacitação especifica para o exercício da função.
Parágrafo único: Os casos omissos em relação ao Edital serão decididos pela
Comissão Especial de Aferição de Mérito e Desempenho para o exercício das
funções gratificadas de Diretor Escolar.
Art. 5º. A Comissão Especial de Aferição de Mérito e Desempenho para o
exercício das funções gratificadas de Diretor Escolar será composta pelos
seguintes membros:
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I – Representante da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e
Turismo;
II – Representante do Poder Executivo;
III – Representante de pais/responsáveis de alunos;
IV – Representante de alunos das Escolas Públicas Municipal;
V – Representante de Professores das Escolas Públicas Municipal;
VI – Representante de Diretores das Escolas Públicas Municipal.
Art. 6º. Compete a Comissão de Aferição de Mérito e Desempenho, a
coordenação geral e a resolução dos recursos porventura interpostos no
processo de aferição de mérito e desempenho para o exercício da função
gratificada de Diretor Escolar.
Art. 7º. Poderá inscrever-se no processo de aferição de mérito e desempenho o
servidor público municipal estável, ocupante do cargo de provimento efetivo
integrante do quadro permanente de pessoal do Magistério Público Municipal.
Parágrafo único. Não será permitida a inscrição do servidor para mais de uma
instituição de ensino mantida pela Rede Pública Municipal ou que esteja
cumprindo penalidade disciplinar até a data da inscrição no processo de aferição
de mérito e desempenho.
Art. 8º. O processo de aferição de mérito e desempenho para o exercício das
funções gratificadas de Diretor Escolar será realizado por critérios técnicos de
avaliação, com as seguintes etapas:
I – prova escrita eliminatória, considerando-se aprovado o servidor que obtiver
mínimo de sessenta por cento de acerto;
II – apresentação, homologação, publicação e votação do Plano de Gestão
Escolar pela Comissão Central de Acompanhamento do Processo de Aferição
de Mérito e Desempenho; e
III – prova de títulos, quando houver empate na votação do Plano de Gestão
Escolar, conforme critérios de pontuação estabelecidos no edital.
Art. 9º. Os servidores aprovados na prova descrita serão convocados a
apresentarem à Comissão de Aferição de Mérito e Desempenho, o Plano de
Gestão Escolar, no prazo e forma previstos no Edital de chamamento.
§ 1º. O Plano de Gestão Escolar deve conter a proposta dos candidatos a Diretor
Escolar para a gestão escolar da pretendida instituição de ensino, elaborado
segundo modelo a ser disponibilizado no Edital.
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§ 2º. É de responsabilidade exclusiva do servidor buscar os dados públicos
referentes à instituição de ensino para subsidiar a elaboração do Plano de
Gestão.
Art. 10º. O Plano de Gestão Escolar, depois de homologado pela Comissão,
será publicado no Diário Oficial do Município, conforme disposto do edital do
processo de aferição.
§ 1º. No caso de haver apenas um Plano de Gestão Escolar homologado para a
instituição de ensino, a Comissão de Aferição decidirá por sua aprovação ou não,
considerando-se a aprovado se obtiver cinquenta por cento mais um dos votos
do colegiado.
§ 2º. Não será permitido qualquer tipo de campanha eleitoral ou congênere
anterior ou durante o processo de aferição de mérito e desempenho, sendo tal
conduta causa suficiente para o indeferimento de inscrição ou a exclusão do
servidor infrator, em deliberação da Comissão.
Art. 11. Os recursos oriundos do processo de aferição de mérito e desempenho
para o exercício das funções gratificadas de Diretor Escolar serão interpostos
perante a Comissão, nos prazos e na forma previstos no Edital.
Art. 12. O resultado final do processo de aferição de mérito e desempenho será
publicado no Diário Oficial do Município, por ordem de classificação,
considerando aptos a serem escolhidos e nomeados pelo Chefe do Poder
Executivo, aqueles com média superior a (6) seis pontos.
Art. 13. O Diretor Escolar terá como chefia imediata o Diretor de Educação da
Secretaria Municipal da Educação, Esporte, Cultura e Turismo, mantenedora das
Instituições de Ensino da Rede Pública Municipal de Ensino.
Art. 1.4 A SEMEDECT realizará a avaliação a qualquer tempo do exercício das
funções pelo Diretor Escolar, com base nos seguintes instrumentos:
I – monitoramento da aplicação do Plano de Gestão Escolar;
II – acompanhamento do resultado da Avaliação Institucional Participativa e seu
respectivo Plano de Ação;
III – registros das visitas de gestão;
IV – denúncias recebidas formalmente;
V – registros de orientações e encaminhamentos pela Mantenedora;
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VI – registro de frequência das Reuniões Administrativas e Formativas
convocadas pela Mantenedora;
VII – monitoramento do cumprimento dos prazos e processos inerentes à Gestão
Escolar;
VIII – observância da assiduidade na Instituição de Ensino.
Art. 15. O Diretor Escolar empossado deverá participar das reuniões técnicoadministrativas e das formações ofertadas pela Secretaria Municipal de
Educação, Esporte, Cultura e Turismo – SEMEDECT.
Art. 16. O Chefe do Executivo Municipal designará servidor do quadro efetivo do
magistério público municipal para ocupar a função gratificada de Diretor Escolar,
desde que preenchidos os requisitos do art. 8º desta Lei, nas seguintes
hipóteses:
I – inexistência de candidatos inscritos;
II – vacância; e
III – na criação de nova instituição de ensino.
Parágrafo único. A nomeação descrita no caput será de natureza provisória,
pelo prazo máximo de (90) noventa dias, quando deverá ser deflagrado novo
processo de provimento definitivo.
Art. 17. A vacância se dará por pedido de exoneração, aposentadoria,
falecimento ou dispensa motivada da função, assegurado o amplo direito de
defesa e contraditório.
Art. 18. O Diretor Escolar responderá civil, penal e administrativamente pelo
exercício irregular de suas atribuições, conforme disposto em lei.
Art. 19. São atribuições do Diretor Escolar:
I – estabelecer estratégias para atingir o objetivo principal da instituição de
ensino: a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes;
II – garantir o acesso, a trajetória e o sucesso escolar dos estudantes na
Educação Básica;
III – acompanhar o processo de matrícula e transferência escolar, reavaliando
constantemente o quadro de turmas da instituição;
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IV – assegurar indicadores de aprendizagem conforme a Lei Federal nº
14.113/2020;
V – criar estratégias para melhorar o desempenho da aprendizagem dos
estudantes do Ensino Fundamental nas Avaliações Externas em larga escala,
garantindo as metas observadas e projetadas;
VI – assegurar a atualização democrática do Projeto Político Pedagógico (PPP)
e o regimento interno da instituição de ensino;
VII – elaborar orientações sobre os usos dos espaços, dos equipamentos e dos
materiais da instituição de ensino de acordo com o Projeto Político Pedagógico;
VIII – atender a comunidade escolar prezando sempre pelo bom funcionamento
do serviço, esmerando-se ao cumprimento integral das legislações;
IX – realizar ações preventivas relacionadas à segurança de todas as pessoas e
a da instituição de ensino;
X – cumprir as diretrizes e protocolos encaminhados pela Secretaria Municipal
de Educação, comunicando-lhe imediatamente, intercorrências relevantes
ocorridas na respectiva instituição;
XI – garantir que as propostas pedagógicas desenvolvidas na instituição de
ensino estejam ancoradas no Currículo da Educação Básica do Sistema
Municipal de Ensino;
XII – prestar contas à comunidade escolar e Secretaria Municipal de Educação,
dos recursos financeiros vinculados a instituição de ensino;
XIII – convocar os profissionais da Instituição de Ensino para as formações
continuadas em serviço;
XIV – garantir o cumprimento da Atividade Complementar aos profissionais da
instituição de ensino conforme a legislação vigente;
XV – garantir o preenchimento fidedigno das informações prestadas no Censo
Escolar e em todos os Sistemas de Dados que mecanizam o funcionamento da
instituição de ensino;
XVI – manter relatórios, registros e demais documentos referentes à memória e
acervo da instituição de ensino;
XVII – cumprir e fazer cumprir o Plano de Gestão Escolar selecionado e
aprovado pela Comissão de Aferição de Mérito e Desempenho;
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XVIII - cumprir e fazer cumprir os princípios básicos da Administração Pública,
como: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
XIX – fiscalizar os serviços contratados pelo Município que são prestados na
instituição de ensino;
XX – promover a gestão democrática garantindo a participação de pais e/ou
responsáveis legais, professores, servidores em geral da unidade, Conselho
Escolar;
XXI – fomentar e articular o protagonismo infantojuvenil dos estudantes do
Ensino Fundamental, através de organizações estudantis, projetos comunitários
e outros; e
XXII – cumprir o Calendário Escolar, estabelecido pela Secretaria Municipal da
Educação, Esporte, Cultura e Turismo, conforme legislação vigente.
Art. 20. Sem prejuízo da eventual apuração da responsabilidade administrativa,
o Diretor Escolar poderá ser livremente dispensado das respectivas funções nos
casos de inobservância ao disposto no art. 19 ou de insuficiência das avaliações
previstas no Edital, assegurado o devido processo legal.
Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALMADINA – Estado da Bahia,
em 14 de setembro de 2022.
Milton Silva Cerqueira
Prefeito Municipal

Hamurabe José Batista Flores
Secretário Municipal de
Educação, Esporte Cultura e Turismo
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