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DECRETO N° 055/2022, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre o processo de qualificação para o
exercício da função gratificada de diretor e vicediretor escolar das instituições de ensino mantidas
pela rede pública municipal de ensino de Nova
Soure e da outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA SOURE, ESTADO DA BAHIA, no
uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, CONSIDERANDO
o disposto na Lei n.º 14113/2020, que regulamenta o Novo Fundeb; na Lei nº
13005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação; na Lei nº 9394/96, que
aprova as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; na Lei nº 449/2015, que
aprova o Plano Municipal de Educação; na Lei nº 533/2020, que aprova o
Estatuto dos Profissionais da Educação Escolar Básica Pública e na Resolução
MEC/SEB nº 01/2022, que aprova as metodologias de aferição das
condicionalidades de melhoria de gestão para fins de distribuição da
Complementação VAAR, faz saber o que segue:
Art. 1º O processo de qualificação para o exercício das Funções Gratificadas
de Diretor e Vice-Diretor Escolar das Instituições de Ensino mantidas pela
Rede Pública Municipal de Nova Soure, previsto neste Decreto, observará aos
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 Pré-Escolas, as Escolas de Ensino
Fundamental I e as escolas de Ensino Fundamental II, em todas as
modalidades de ensino da Rede Pública Municipal de Nova Soure.
§ 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
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administrativas, pedagógicas e financeiras, envolvendo a participação da
comunidade escolar.
Art. 2º As investiduras na Função Gratificada de Diretor e Vice-Diretor Escolar
das Instituições de Ensino mantidas pela Rede Pública Municipal se dará
mediante ato de nomeação do Prefeito Municipal, após prévia submissão a
processo de qualificação previsto neste Decreto e de eleição previsto na Lei
Municipal nº533/2020, para o exercício por um período de três anos.
Parágrafo único. O processo de qualificação mencionado no caput para
Diretor e Vice-Diretor Escolar nunca coincidirá com o ano em que ocorrem as
eleições para Prefeito e Vereador.
Art. 3º O processo de qualificação para o exercício das Funções Gratificadas
de Diretor e Vice-Diretor Escolar será deflagrado por edital a ser elaborado pela
Comissão de Organização e Acompanhamento, em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação com a Procuradoria Municipal e com a Controladoria
Interna, publicado no Diário Oficial e divulgado em todas as Instituições de
Ensino mantidas pela Rede Pública Municipal.
§ 1º O edital conterá, no mínimo:
I - Critérios e etapas do processo de qualificação;
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 nomeação, a posse e o exercício da função;
VII. Conteúdo da prova objetiva.
§ 2º O edital deverá ser elaborado e publicado em Diário Oficial do Município
até no máximo 03 meses antes do fim do mandato do Diretor e do Vice-Diretor.
§ 3º Os casos omissos em relação ao edital serão decididos pela Comissão de
Organização e Acompanhamento, mediante registro em Ata.
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Art. 4º A Comissão de que trata o art. 3º será composta por 07 membros,
contendo a seguinte composição:
I - Dirigente Municipal de Educação;
II –Dois representantes técnicos da Secretaria Municipal de Educação;
III - Um representante do Controle Interno
IV- Um representante da Procuradoria Jurídica
V - Um representante do Conselho Municipal de Educação;
VI- Um representante do Sindicato dos Professores.
§ 1º Compete a Comissão de Organização e Acompanhamento a coordenação
geral e a resolução dos recursos porventura interpostos no processo de
qualificação.
§ 2º As decisões da Comissão, quando se fizerem necessário, ocorrerão com
maioria simples, devendo as reuniões serem lavradas em Ata e assinada pelos
presentes.
§ 3º As reuniões da Comissão deverão ter quórum mínimo de 04 membros,
tornando-se nulas quaisquer deliberações com quórum inferior.
Art. 5º Poderá inscrever-se no processo de qualificação o servidor público
municipal que:
I - Ser ocupante de cargo efetivo de Professor Municipal ou Coordenador
Pedagógico;
II - Ter graduação em Pedagogia ou Licenciatura em áreas específicas se
acompanhada decurso de especialização em áreas pedagógicas.
III - Contar, com no mínimo, três anos de experiência docente ou pedagógica;
IV – Estar, preferencialmente, lotado há pelo menos dois anos ininterruptos, na
unidade de ensino onde se dará a eleição.
Parágrafo único: entende-se por cursos de especialização em áreas
pedagógicas, de que trata o inciso II deste artigo, os cursos na área de gestão
escolar, supervisão escolar, orientação escolar e coordenação pedagógica
Art.6º Será indeferida a inscrição do servidor:
I - Para concorrer ao cargo de Diretor ou Vice-Diretor em mais de uma
Instituição de Ensino mantida pela Rede Pública Municipal;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MJI3QJGZNEFGQTNCMDAXQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
13 de Setembro de 2022
5 - Ano XV - Nº 2445

Nova Soure

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Nova Soure
Gabinete do Prefeito
II – Que esteja cumprindo penalidade disciplinar até a data da inscrição no
processo de qualificação.
Art. 7º O processo de qualificação para o exercício das Funções Gratificadas
de Diretor e Vice-Diretor Escolar será realizado por critérios técnicos de
avaliação, configurando a gestão democrática, envolvendo os conceitos de
mérito e desempenho mediante as seguintes etapas:
I - Prova objetiva eliminatória, considerando-se aprovado o servidor que obtiver
no mínimo de sessenta por cento de aproveitamento;
II - Apresentação, homologação e publicação do Plano de Gestão Escolar pela
Comissão de Organização e Acompanhamento.
III - Prova de títulos, quando houver empate na votação, conforme critérios de
pontuação estabelecidos no edital.
IV - Processo Eletivo.
Art.8º Os servidores aprovados na prova objetiva e após a entrega da Prova de
Títulos, serão convocados para a apresentarem a Comissão de Organização e
Acompanhamento o Plano de Gestão Escolar, no prazo e forma previstos no
edital de chamamento.
§ 1º O Plano de Gestão Escolar será elaborado pela chapa composta pelo
Diretor e Vice-Diretor Escolar, para as dimensões da gestão escolar da
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.
Art. 9º O Plano de Gestão Escolar, deverá ser apresentado e depois de
homologado pela Comissão de Organização e Acompanhamento,será
publicado em sítio oficial do Município e disponibilizado para apreciação da
Comunidade Escolar, conforme disposto no edital do processo de qualificação.
§ 1º Não será permitido qualquer tipo de campanha eleitoral ou congêneres
anterior ou durante o processo de qualificação, sendo tal conduta causa
suficiente para o indeferimento de inscrição ou a exclusão do servidor faltoso,
em deliberação da Comissão de Organização.
Art. 10º Os recursos oriundos do processo de qualificação para o exercício das
Funções Gratificadas de Diretor e Vice-Diretor Escolar da Rede Pública
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Municipal de Nova Soure serão interpostos perante a Comissão de
Organização e Acompanhamento, nos prazos e na forma previstos em edital.
Art.11º O resultado final do processo de qualificação será homologado pelo (a)
Dirigente Municipal de Educação e publicado em Diário Oficial do Município.
Art. 12º A Secretaria Municipal de Educação realizará a avaliação a qualquer
tempo do exercício das funções do Diretor Escolar e do Vice-Diretor Escolar,
com base nos seguintes instrumentos:
I -Monitoramento da aplicação do Plano de Gestão Escolar;
II - Acompanhamento dos resultados obtidos nas avaliações internas e
externas de larga escala;
III - Registros das visitas de gestão;
IV - Denúncias recebidas formalmente;
V - Registros visuais e arquivos contidos a respeito do cumprimento das
deliberações encaminhadas pela Secretaria Municipal de Educação;
VI - Registro de freqüência nas reuniões administrativas e formativas
convocadas pela Secretaria Municipal de Educação;
VII - Monitoramento do cumprimento dos prazos e processos inerentes à
Gestão Escolar, Administrativa, Financeira, Pedagógica e de pessoal.
VIII - Observância da assiduidade na Instituição de Ensino.
VIX – Monitoramento do cumprimento das diretrizes estabelecidas pela
Secretaria Municipal de Educação.
Art. 13º O Diretor Escolar empossado deverá participar obrigatoriamente das
reuniões técnico-administrativas e das formações ofertadas pela Secretaria
Municipal de Educação.
Art. 14º O Executivo Municipal nomeará discricionariamente servidor para
ocupar a Função Gratificada de Diretor e de Vice-Diretor Escolar, nas seguintes
hipóteses:
I - Na inexistência de candidatos inscritos;
II - Ante a não aprovação dos Planos de Gestão;
II - Vacância;
III - Criação de nova Instituição de Ensino.
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Parágrafo único. A vacância se dará por pedido de exoneração,
aposentadoria, falecimento ou dispensa motivada da função, assegurado o
direito da ampla defesa e do contraditório.
Art.15º O Diretor e o Vice-Diretor Escolar responderão civil, penal e
administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.
Art. 16º Ao Diretor compete superintender as atividades escolares,
desempenhando funções de natureza pedagógica e administrativa,
promovendo a articulação escola-comunidade, além das seguintes atribuições:
I – administrar e executar o calendário escolar;
II – elaborar o planejamento geral da unidade escolar, inclusive o planejamento
da proposta pedagógica;
III. promover a política educacional que implique no perfeito entrosamento
entre os corpos docente, discente, técnico-pedagógico e administrativo;
IV. informar ao servidor da notificação do dirigente máximo da Secretaria de
Educação da necessidade de apurar e avaliar os planos, programas e projetos
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e/ou da
escola, em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de
pessoal e de recursos materiais;
V. coletar, analisar e divulgar os resultados de desempenho dos alunos,
visando a correção de desvios no Planejamento Pedagógico;
VI. assegurar a participação do Conselho Escolar na elaboração e
acompanhamento do plano de desenvolvimento da escola;
VII. gerenciar o funcionamento da escola, zelando pelo cumprimento da
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade do ensino;
VIII. cumprir e fazer cumprir as disposições contidas na Programação Escolar,
inclusive com referência a prazos;
IX. supervisionar a distribuição da carga horária obrigatória dos servidores da
escola;
X. emitir certificados, atestados, guia de transferência e demais documentos
que devem ser emitidos pelo dirigente máximo da Unidade Escolar;
XI. controlar a frequência dos servidores da Unidade Escolar;
XII. elaborar e controlar a escala de férias dos servidores e enviar via
específica à Secretaria de Educação;
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XIII. promover ações que estimulem a utilização de espaços físicos da Unidade
Escolar, bem como o uso dos recursos disponíveis para a melhoria da
qualidade de ensino como bibliotecas, salas de leitura, televisão, laboratórios
de informática e outros;
XIV. estimular a produção de materiais didático-pedagógicos nas Unidades
Escolares, promovendo ações que ampliem esse acervo, além de incentivar e
orientar os docentes para a utilização intensiva e adequada dos mesmos;
XV. coordenar as atividades administrativas da Unidade Escolar;
XVI. convocar os professores para a definição da distribuição das aulas de
acordo com a sua habilitação, adequando-as à necessidade da Unidade
Escolar;
XVII. manter atualizada as informações funcionais dos servidores na Unidade
Escolar;
XVIII. zelar pelo patrimônio da escola, bem como o uso dos recursos
disponíveis para a melhoria da qualidade de ensino como bibliotecas, salas de
leitura, televisão, laboratórios de informática e outros instrumentos tecnológicos
para o desenvolvimento da escola e da educação;
XIX. distribuir a carga horária obrigatória dos servidores da escola;
XX – analisar, conferir e assinar o inventário anual dos bens patrimoniais e do
estoque do material de consumo;
XXI. responder pelo cadastramento e registro relacionado com a administração
de pessoal;
XXII. programar, registrar, executar e acompanhar as despesas da Unidade
Escolar;
XXIII. coordenar as atividades financeiras da Unidade Escolar;
XXIV. controlar os créditos orçamentários da Unidade Escolar oriundos dos
recursos Federais, Estaduais e Municipais;
XXV. elaborar e responder pela prestação de conta dos recursos da Unidade
Escolar;
XXVI. registrar e controlar as obrigações a pagar da Unidade Escolar;
XXVII. adotar medidas que garantam as condições financeiras necessárias à
implementação das ações previstas no plano de desenvolvimento da Unidade
Escolar;
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XXVIII– exercer outras atribuições correlatas e afins.
Art. 17º Ao Vice-Diretor compete administrar o turno de sua responsabilidade,
supervisionar a execução de projetos pedagógicos e dos serviços
administrativos, substituir o Diretor nas suas ausências e impedimentos,
promovendo a articulação escola-comunidade além das seguintes atribuições:
I – substituir o Diretor em sua falta e nos seus impedimentos eventuais;
II – assessorar o Diretor no gerenciamento do funcionamento da Unidade
Escolar, compartilhando com o mesmo a execução das tarefas que lhe são
inerentes e zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais;
III – exercer as atividades de apoio administrativo-financeiro;
IV – acompanhar o desenvolvimento das tarefas da Secretaria Escolar e do
pessoal de apoio;
V – controlar a frequência do pessoal docente e técnico-administrativo,
encaminhando relatório ao Diretor para as providências conforme o caso;
VI – zelar pela manutenção e limpeza do estabelecimento no seu turno;
VII – supervisionar e controlar os serviços de reprografia e digitação;
VIII – executar outras atribuições correlatas e afins.
Art. 18º Havendo vacância no cargo de Diretor ou do Vice-Diretor no decorrer
do mandato, o profissional eventualmente nomeado cumprirá mandato pelo
tempo restante até a realização de novo processo de qualificação pela
Secretaria Municipal de Educação.
Art. 19º Todo processo de qualificação deverá ser acompanhado pelo
Conselho Municipal de Educação, a quem cabe exercer o papel fiscalizador e
consultivo, auxiliando o Executivo Municipal.
Art. 20º Este Decreto entra em vigor a partir da data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 13 de setembro de 2022.

Luís Cassio de Souza Andrade
Prefeito Municipal
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