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LEI Nº 547/2022
Dispõe sobre o processo de eleição de gestor
escolar das unidades 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 conferidas pelo Art. 68 da Lei Orgânica Municipal e em
cumprimento às determinações da Lei Federal nº 14.113/2020, faz saber que a
Câmara Municipal decretou e sanciona a seguinte Lei.
CAPÍTULO I
PROVIMENTO DO CARGO OU FUNÇÃO DE GESTOR ESCOLAR

Art. 1º. O processo de qualificação para o exercício das funções gratificadas
de Diretor Escolar das instituições de ensino mantidas pela Rede Pública
Municipal de Almadina, previsto nessa Lei, observará os princípios de
autonomia, cidadania, dignidade da pessoa humana, gestão democrática do
ensino público, pluralismo político, igualdade perante a lei, valorização dos
profissionais da educação, promoção da integração institucional de
ensino/comunidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiência e melhoria da qualidade social da educação básica pública.
§ 1º. As instituições de ensino da educação básica que trata o caput deste
artigo compreendem as creches, as escolas de educação infantil e as escolas
de ensino fundamental da Rede Pública Municipal de Almadina.
§ 2º. As instituições de ensino da Educação Básica deverão organizar e
efetivar seu planejamento considerando como princípio a gestão democrática
compreendida como a tomada de decisão conjunta quanto ao planejamento,
organização, execução, acompanhamento e avaliação das questões
administrativas, pedagógicas e financeiras, envolvendo a participação da
comunidade escolar.
Art. 2º. O provimento do cargo ou função de gestor escolar, será por critérios
técnicos de mérito e desempenho ou a partir de escolha a ser realizada com a
participação da comunidade escolar, dentre candidatos aprovados previamente
em avaliação de mérito e desempenho.
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Parágrafo único. – A nomeação do gestor escolar será por ato do Chefe do
Executivo Municipal ou do Secretário Municipal de Educação, após o
processo descrito no caput.
Art. 3º. O mandato de gestor escolar, eleito na forma desta Lei, será de (4)
quatro anos, permitida uma única reeleição.
CAPÍTULO II
PROCESSO DE AFERIÇÃO DE MÉRITO E DESEMPENHO

Art. 4º. 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. 5º. 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 de Aferição de Mérito e Desempenho para o exercício das
funções gratificadas de Diretor Escolar.
Art. 6º. A Comissão de Aferição do Mérito e Desempenho para o exercício
das funções gratificadas de Direito Escolar será composta por membros
representantes da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e
Turismo, a serem indicados pelo titular da pasta, portadores de diploma de
Graduação em Pedagogia ou Licenciatura em Área específica, em Instituição
de Ensino Superior reconhecida pelo MEC
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Art. 7º. 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. 8º. 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, detentor de curso de nível de Graduação em Pedagogia ou
Licenciatura em Área específica, em Instituição de Ensino Superior
reconhecida pelo MEC.
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. 9º. O processo de aferição do mérito e desempenho para o exercício das
funções gratificadas de Direito 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, conforme critérios de pontuação estabelecidos no edital
Art. 10. 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.
§ 2º. É de responsabilidade exclusiva do servidor buscar os dados públicos
referentes à instituição de ensino para subsidiar a elaboração do Plano de
Gestão.
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Art. 11. 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 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. 12. 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. 13. 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 concorrerem à eleição de gestor escolar, aqueles com
média superior a (6) seis pontos.
CAPÍTULO III
ELEIÇÃO DE GESTOR ESCOLAR

Art. 14. Os aprovados pela Comissão de Aferição de Mérito e Desempenho
terão registro de candidatura homologado a concorrer à função de gestor
escolar.
Art. 15. A eleição de diretor e vice-diretor deverá ocorrer no primeiro dia útil
do mês de fevereiro, do penúltimo ano do mandato do prefeito municipal.
Parágrafo único – A eleição descrita no caput respeitará as normas
aplicáveis a seu porte, quanto à composição de seu quadro diretivo.
Art. 16. As eleições a que se referem este capítulo serão realizadas em
escrutínio com voto secreto, em dia e hora determinados em edital,
devidamente publicados no Diário Oficial do Município e afixados em quadro
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de aviso do átrio central da unidade de ensino, com antecedência mínima de
(30) trinta dias.
Art. 17. Os candidatos a diretor e vice-diretor terão direito a voto e votarão na
instituição de ensino em que estiverem concorrendo.
Art. 18. Os diretores e vice-diretores serão eleitos por um Colégio Eleitoral
que será assim constituído:
I - Pelos diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos, secretários
escolares e professores efetivos na unidade escolar;
II - Pelos servidores efetivos da unidade escolar;
III - Pelos servidores contratados temporariamente, desde que estejam
prestando serviços na unidade escolar pelo tempo mínimo de (6) seis meses
antes do processo eleitoral;
IV - Pelos funcionários contratados via terceirização, desde que estejam
prestando serviços na unidade escolar pelo tempo mínimo de (6) seis meses
antes do processo eleitoral;
V - Pelo pai, mãe ou responsável legal do aluno regularmente matriculado e
com frequência escolar, ou, na falta destes, por responsável legal pelo aluno,
desde que documentalmente comprovado, cujo nome deverá constar na lista
de votantes;
VI - Por alunos regularmente matriculados nas escolas, com frequência
comprovada até o mês anterior ao da eleição, e que tenham, no mínimo, 14
(quatorze) anos de idade, completados até o dia anterior da eleição,
independente da modalidade que estejam cursando.
§1º. Se o pai, mãe ou responsável for, ao mesmo tempo, aluno, servidor ou
professor na unidade escolar, terá direito a apenas um voto.
§2º. Caso o pai, mãe ou responsável for aluno em uma unidade diferente
daquela onde seu filho estuda, o mesmo terá direito a um voto em cada
unidade escolar.
§3º. Caso o pai, mãe ou responsável possua mais de um aluno sob sua tutela,
na mesma unidade escolar, terá direito apenas a um voto.
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Art. 19. Os representantes de cada chapa inscrita, juntamente com o
secretário da unidade escolar e a atual direção escolar, elaborarão a lista
dos eleitores habilitados, de acordo com o contido no artigo anterior,
devendo a mesma ser entregue e protocolada à Comissão Eleitoral, na
Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo em listagem
em ordem alfabética, digitada, impressa e assinada pelos candidatos e
acompanhada do referido arquivo (pen drive) em formato excel, separada
por segmento de eleitores, até 15 (quinze) dias da data prevista para
realização das eleições.
Parágrafo único – Não será permitida a inclusão de novos nomes na lista de
votação, após o prazo estabelecido neste artigo.
Art.20. Os professores e os demais servidores que trabalham em mais de um
turno na mesma unidade escolar terão direito apenas a um voto.
Parágrafo único – O professor ou servidor, com carga horária de 40
(quarenta) horas, vinculado a mais de uma unidade escolar, poderá votar em
cada unidade escolar que atue.
Art. 21. Os professores efetivos em termo de substituição votarão na unidade
que atua no corrente ano letivo.
Parágrafo único – Os professores efetivos, em regime de substituição 20h
em outra unidade escolar, votarão em até duas unidades escolares.
Art. 22. Não terão direito a voto:
I - Aqueles que estiverem em gozo de licença não remunerada;
II- Aqueles que estiverem afastados em razão de benefício previdenciário;
III- Aqueles que estiverem afastados por mandato classista, eletivo ou
congênere.
Art. 23. Ocorrendo empate no resultado da eleição, será considerada eleita a
chapa em que o candidato à função de Direito tenha, respeitando a seguinte
ordem:
I – Maior escolaridade, acima do exigido para a função de confiança;
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II –Maior tempo de serviço em efetiva regência de classe, nesta rede pública
municipal;
III – Maior idade
Art. 24. Se em uma unidade escolar apenas uma chapa concorrer à eleição,
será ela tida como eleita se obtiver mais de 50% (cinquenta por cento) dos
votos favoráveis em maioria simples.
Parágrafo único – Caso a escola em que apenas uma chapa concorra à
eleição não obtiver o “quórum” de votação, haverá nomeação temporária pelo
Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art. 25. A renúncia de todos os integrantes de uma chapa, após o decurso de
prazo de inscrição, acarretará a exclusão de toda a chapa do processo, que
prosseguirá com as demais chapas.
Art. 26. A renúncia do candidato a função de vice-diretor, em uma chapa,
antes de realizada a eleição, permitirá a Comissão adotar as providências
previstas nessa Lei.
Art. 27. Findo o mandato, o diretor e o vice-diretor têm garantia de seu
retorno à unidade escolar onde se encontram lotados.
Art. 28. Decreto Municipal e edital de chamamento do processo eleitoral
regulamentarão demais condições e formas de realização da eleição de gestor
escolar, com casos ainda omissos, sendo resolvidos pela Comissão Eleitoral.
CAPÍTULO IV
VINCULAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO GESTOR ESCOLAR

Art. 29. 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. 30. 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;
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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;
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. 31. O Diretor Escolar empossado deverá participar das reuniões técnicoadministrativas e das formações ofertadas pela Secretaria Municipal de
Educação, Esporte, Cultura e Turismo – SEMEDECT.
Art. 32. 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.
§ 1º. 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.
§ 2º. Excepcionalmente e apenas no primeiro mandato e pelo período máximo
de (90) noventa dias, poderá o Chefe do Executivo e/ou Secretário Municipal
de Educação, Esporte, Cultura e Turismo, nomear gestores escolares e vice,
respectivo, do quadro temporário de pessoal.
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Art. 33. A vacância se dará por pedido de exoneração, aposentadoria,
falecimento ou dispensa motivada da função, assegurado o amplo direito de
defesa e contraditório.
Art. 34. O Diretor Escolar responderá civil, penal e administrativamente pelo
exercício irregular de suas atribuições, conforme disposto em lei.
Art. 35. 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;
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, Esporte, Cultura e Turismo, comunicando-lhe
imediatamente, intercorrências relevantes ocorridas na respectiva instituição;
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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, Esporte, Cultura e Turismo, 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 do Horário de Trabalho de Planejamento
Coletivo – HTPC 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;
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.
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Art. 36. Sem prejuízo da eventual apuração da responsabilidade
administrativa, o Direito Escolar poderá ser livremente dispensado das
respectivas funções em caso de inobservância ao disposto no Art. 35 ou de
insuficiência nas avaliações previstas no Art. 30, ambos desta Lei, assegurado
o devido processo legal
Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALMADINA, Estado da
Bahia, em 07 de novembro de 2022.
Milton Silva Cerqueira
Prefeito Municipal
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