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DrsPOE SOBRE O PROCESSO DE O(槍L作/CACAo

PARA O鍬ERく加剛O DAS FuNCO冨S G慮A7昨ICADAS

DE D伯ETO層ESCOLAR DAS W7TTt〃COES DE ENSmO

肋AN7JDAS P匂しA REDE PくねL/CA MuMC仰AL DE

丘NSAVO DE B助剛7T凧A〃A E DA Ou丁帽AS

PRO MDENC仏S.

A Cama「a MunicipaI de Buritirama Bahia dec「eta:

Art. 10 - O processo de qua価ca辞O Para O eXe「Cicio das Fune6es Gra棚cadas de Diretor Es∞Iar das

Institui96es de Ensino mantidas pela Rede P心blica MunicipaI de Bu「iti「ama’PreVisto nessa Lei,

observa庵aos principios de autonomia, Cidadania, dignidade da pessoa humana’geStaO democ「atica

do ensino p謝olico, Plu「alismo politi∞, igualdade perante a Iei, Vaioriza9aO dos p「ofissionais da

educa9aO, PromO9aO da integra9aO institucional de ensino/Comunidade, Iegalidade言mpessoaiidade,

moralidade, Publicidade, efici台ncia e meIhoria da qualidade sociaI da educa辞o basica p的!ica.

§ 1○ ○ As lnstitui96es de Ensino da Educa9aO Basica que trata de caput deste artigo ∞mPreendem as

C「eches, OS Ce巾℃S de Educa9aO Infantil e as EscoIas de Ensino Fundamental da Rede P心bIica

Municipal de Buritirama/Bahia.

§ 20 - As lnstitu時6es de Ensino da Educa9aO Basica deve略o organizar e efetiva「 seu plan♀iamento

considerando como p「incipio a Gestao Democ「atica compreendida como a tomada de decisao co巾unta

quanto ao pIanejamento, O喝aniza9aO, eXeCu9袖acomPanhamento e avalia9aO das quest6es

administ「ativas, Pedag6gicas e finan∞iras, enVOIvendo a participa9aO da comunidade es∞Ia「・

Art. 2〇 ・ As investidu「as na Fun9aO G「atifi∞da de Di「etor EscoIar das lnstitui96es de Ensino mantidas

peIa Rede帥blica MunicipaI se da略o mediante designa9aO do P「efeito MunicipaI ou peIo Sec「eta「io

Municipal da Educa9aO, aP6s previa submissao ao processo de qua朋ca車O PreVistos nesta Lei. pa「a

o exe「cicio por um pe「iodo de quatros anos, 「eSSalvadas a possibilidade de dispensa motivada, nOS

termos do Art. 20 desta Lei,

Pa胎grafo tlnico - O pe「fodo de mandato na administraeao das lnstitui96es de Ensino mantidas peIa

Rede PdbIica no exe「cicio da Fun9aO G「a緬cada de Di「etor Escolar, 6 de O4 (quatro) anos, POdendo

se「 「eeIeito, PO「 igual pe「iodo e se「 reco=duzido uma血ica vez ao ca「go na Funeao Gra朋cada de

Di「eto「 Escoia「.

Art. 3〇 ・ O processo de qua怖ca9aO Pa「a O eXe「Cicio das Fun96es Gratificadas de Direto「 Es∞la「 se「a

deflagrado por EditaI a se「 eIabo「ado pela Sec「eta「ia MunicipaI da Educaeao・ Publicado no D産山o

Oficiai, e amPlamente divulgado na pagina elet「6nica do Municipio・ bem como em todas as lnstitui96es

de Ensino mantidas peIa Rede PdbIica MunicipaI.

Art. 4o - O Edital conte「a, nO minimo:

I - Crite「ios e etapas do processo de qua睡ca9aO;

= - C「onog「ama de etapas;

冊- P「azo pa「a inscri9aO, an釧se e homoIoga辞O dos inscritos;

IV - Prazos para interposi車O e reSPOStaS dos recu「SOS;

∨ - Foma de fiscaliza9aO;
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Vl - Disposi9aO SOb「e a designa9aO' a POSSe e O eXerCicio da fun9割o;

V= - Capacita9aO eSPeC肺ca pa「a o exe「cieio da fun9aO;

Pa略grafo血ico - Os casos omissos em 「eia9aO aO Edital se略o decididos pela ∞missあCent「al de

A∞mPanhamento do pro∞Sso de qua嗣ca碑O Para O eXerCicio das Fun96es G「a輔cadas de Direto「

Esco!ar.

Art. 5o - A Comissao Cent「al de acompanhamento do processo de qua棚ca9aO Para O eXe「Cicio das

Fun96es G「atificadas de Di「eto「 Es∞Iar sefa composta po「 01 (um) memb「os 「epresentantes da

Sec「etaria MunicipaI da Educa9aO- SEDUC- da Secretaria Municipal de Administ「aeao e Finan9aS -

SEAFIN e pelo Presidente do ConseIho Municipai da Educa9aO - COMEB.

Art. 6○ ○ Compete a Comissao Cent「al a fiscaIiza9aO, a coOrdena?aO geraI e a resoIu9aO dos recu「sos

porventura inte「postos no pro∞SSO de qua舶ca9aO Para O eXe「Cicio da Funeao G「at綱∞da de Di「eto「

Escoiar.

Art. 7○ ○ Poder釦nscreve「-Se nO ProceSSO de qua嗣ca9aO O Servidor ptlbii∞ municipal estaveI’OCuPante

do ca「go de provimentos efetivo integrante do quadro pemanente de pessoaI do Magisterio P圃ico

Municipal, na fun9aO de Professor’detento「 de especializa9aO em nivel de P6s-Graduaeao Latu Sensu’

concluida em Ges悔o Escoia「, Gestao Pedag6gica ou afins, COm Ca「ga hor鍋a de no minimo 360 horas,

em lnstitui9aO de Ensino Superio「 「e∞nhecida pelo MEC.

Pa略grato血nico - Nao sefa pe「mitida a insc「i9aO do servido「 pa「a mais de uma Institui9aO de Ensino

mantida pela Rede Pdblica Municipal ou que:

l - Esteja respondendo a p「o∞SSO Ou CumP「imento de penalidade disciplina ate a data da insc「ieao no

P「OceSSO de qua嗣ca9aO.

= - Que nao 「esida no munlCiPIO.

Art. 8○ ○ O p「o∞SSO de qua輔ca9aO Pa「a O eXerCicio das Fun96es Grat師cadas de Di「etor Es∞Iar se「a

「eaiizado por crit6「ios tecni∞S de avalia9aO, ∞nfigurando a gestao democ「鍋ca・ enVOlvendo os

conceitos de m6rito e desempenho mediante as seguintes etapas:

l - Prova escrita eIiminat6ria, COnSiderando-Se aP「OVado o servido「 que obtiver minimo de sessenta po「

cento de acerto;

= 〃 Apresenta辞O, homoIoga9aO' Publica9aO E vota9aO do PIano de Ges略o Es∞la「 pela Comunidade

Escola「;

冊- P「ova de titulos, quando houve「 empate na vota9aO do PIano de Gestao Escolar, COnfome cri龍油os

de pontua9aO eStabelecidos no editaI.

Art. 9o - Os servidores ap「ovados na prova esc「ita se「ao ∞nVOcados para a ap「esenta「em a Comissao

Cent「aI o Piano de Gestao Esco!a「, nO PraZO e fo「ma p「evistos no Edital de chamamento・

§ 1O - O PIano de Gestao Es∞la「 deve ∞nte「 a P「OPOSta dos candidatos a Di「eto「 Esco!a「 Pa「a aS

dimens6es da gestao es∞ia「 da lnstitui9aO de Ensino, eiaborado segundo modelo a se「 disponib朝zado

no EditaI.

§ 2o - E de responsab嗣ade exciusiva do servido「 busca「 os dados pdbii∞S 「eferentes alnstituieao de

Ensino para subsidiar a eIabo「a9aO do Plano de Gestao"

Art. 100 - O PIano de Ges略o EscoIa「, depois de homoIogado peIa Comissao Cent「al, Se「a Publicado

no site oficial do Municipio, aPresentado a Comunidade Escola「 em Assembleia Geral e posto em

vota9aO, na meSma O∞Siao ou em data posterior’COnfome disposto do editaI do processo de

qualifica9aO・
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§ 1○ ○ Os segmentos com direito a voto sao:

l - Para as Creches e Centros Municipais de Educaeao infantiI:

a)　Pais e/ou responsaveis, ficando consignado um voto rep「esentativo po「 fam舶, COm PeSO de

SeSSenta PO「 CentO.

b)　　Profissionais da lnstitui辞O de Ensino, cOm PeSO de qua「enta por ∞nto.

= - Pa「a as demais Unidades Escola「es:

a)　　Estudantes, a Partir de 12 anos de idade, COm PeSO de quinze por cento,

b)　　Pais e/ou responsaveis, ficando consignado um voto representativo po「 familia, COm PeSO de

quarenta e cinco po「 CentO.

C)　　P「o軒ssionais da lnstituieao de Ensino, COm PeSO de qua「enta po「 cento,

§ 2O ・ No caso de se「 apenas um Plano de Gestao Es∞Iar homoipgado para a lnstitui9aO de Ensino, a

COmunidade em Assembleia GeraI decidi「a peIa ap「ova9aO Ou naO do mesmo, COnSiderando-Se

aprovado se obtive「 cinquenta por cento mais um dos votos.

§ 3○ ○ Havendo mais de um Plano de Gestao EscoIar homoIogado para a lnstitui9aO de Ensino,

P「OCeder-Seモa vota9aO deIes pela Comunidade Escolar, POSSuindo cada votante o direito de ap「ova「

um ou mais dos p!anos.

§ 4P - ∞ntagem dos votos se庵caicuiada por meio de m6dia ponde「ada・

§ 5O - Nao se略pemitido qualque「 tipo de campanha eIeitoraI ou cong6ne「es ante「io「 Ou durante o

PrOCeSSO de qua嗣ca9aO, Sendo taI conduta causa suficiente para o indeferimento de insc「i9aO Ou a

exclusわdo servido「 faltoso, em delibera9aO da Comissao Cent「al.

Art. 11 - Os 「eou「sos o「iundos do p「ocesso de qua舶ca9aO Pa「a O eXe「Cicio das Fun96es G「atificadas

de Diretor Escolar da Rede P心bIica Municipal de Ensino de Bu「iti「ama se庵o inte「postos pe「ante a

Comiss看o Central, nOS P「aZOS e na forma p「evistos no Edital.

Art. 12 - O 「esuitado finai do processo de qua醐ca9aO, aP6s a vota9aO dos planos, Sefa homoiogado

Peia Comissao Cent「ai de Acompanhamento, eStabelecendo-Se Para Cada lnstitui9aO de Ensino uma

Iistagem dos pianos hab航tados, do mais votado para o menos votado, Sendo que a designa9aO Pelo

P「efeito ou peIo Secret各「io MunicipaI da Educa9aO Obedece「a a sequ6ncia de class肺ca9aO da

lnstitui9aO de Ensino.

Art. 13 - O Direto「 EscoIa「 te「a como chefia imediata o Di「etor Pedag6gico da Secretaria MunicipaI da

Educaeao - SEDUC, mantenedora das lnstitui96es de Ensino da Rede P心bIica Municipal de Ensino.

Art. 14 - A SEDUC reaiiza「名a avalia9aO a quaIque「 tempo do exe「cicio das f…96es peIo Di「eto「

Escoia「. com base nos seguintes inst「umentos:

i - Monitoramento da aplica9aO do PIano de Gestきo Escola「;

= - Acompanhamento do 「esultado da Avalia9aO lnstitucionai Participativa e seu 「espectivo PIano de

A9ao;

川- Registros das visitas de ges略o;

lV - Den心ncias recebidas formaImente;

∨ - Registros de o「ienta96es e encaminhamentos pela Mantenedora;

VI - Registro de frequencia das Reuni6es Administrativas e Fo「mativas convocadas peIa Mantenedo「a;

V= - Monitoramento do cumprimento dos p「azos e processos inerentes a Gestao Escolar;
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V冊- Observancia da assiduidade na lnstitui9aO de Ensino,

Art. 15 “ O Diretor Escola「 empossado deve「a participa「 das reuni6es tecnico-administrativas e das

fo「ma96es ofertadas pela Sec「etaria MunicipaI de Educa9aO - SEDUC.

Art. 16 - O Executivo Municipal designa「a servido「 Para OCuPa「 a Fun9aO Gra棚cada de Direto「 Escola「

desde que este preencha os requisitos do artigo 7O desta Lei, naS Seguintes hip6teses:

i葛lnexist台ncia de candidatos inscritos;

= - Vacancia;

冊- Na cria9aO de nova lnstitui9aO de Ensino.

Art. 17 - A vacancia se dara po「 pedido de exone「a9aO, aPOSentado「ia, faIecimento ou dispensa

motivada da fun9aO, aSSegu「ado o direito de defesa.

Art. 1 8 - O Di「etor Esco!a「 「espondefa civiI, Penal e administrativamente peio exe「cicio imegular de suas

atribui96es, ∞nfome disposto em Iei・

Art. 19. - Sao atribui96es do Diretor Escolar:

l - Estabeiece「 estratさgias para atingi「 o objetivo p「incipal da lnstitui9aO de Ensino: a aPrendizagem e

O desenvoIvimento dos estudantes;

= - Garanti「 o acesso, a t「争jet6「ia e o sucesso escolar dos estudantes na Educa9aO Basica;

冊- Acompanha「 o processo das mat「icuIas e t「ansferencias, reaVaIiando ∞nStantemente O quad「o de

turmas da lnstitui9aO na Educa9aO Basica em busca da ga「antia de atendimento dos estudantes que

estao aguardando vagas;

IV - Assegura「 indicadores de ap「endizagem confo「me aしei Fede「aI nO 14.1 13/2020;

∨ - Cria「 est「ategias pa「a melhora「 o desempenho da aprendizagem dos estudantes do Ensino

FundamentaI nas Avalia96es Extemas em larga escala, garantindo as metas observadas e prQjetadas;

Vl - Assegurar a atuaiiza9aO democ「各tica do P「qieto Politico Pedag6gico (PPP) e o Regimento lnte「no

da lnstitui9aO de Ensino;

VII - EIaborar orienta96es sobre os usos dos espa90S, dos equipamentos e dos materiais da lnstitui9aO

de Ensino de a∞「do com o PrQjeto P〔硝tico Pedag6gico;

∨用- Atende「 a ∞munidade escola「 prezando semp「e peIo bom funcionamento do servi9O, eSmerando-

Se aO CumPrimento integ「al das legisla96es;

IX - Realiza「 a96es p「eventivas 「eIacionadas a segu「an9a de todas as pessoas e a da lnstitui9aO de

Ensino;

X - Comunica「 imediatamente a Secreta「ia Municipa! de Educa9aO, quaique「 situa9aO de c「ise na

Institui9aO de Ensino e cumpri「 as Di「etrizes e P「otocoIos encaminhados peIa SEDUC;

Xl - Ga「anti「 que as propostas pedag6gicas desenvo!vidas na lnstitui9aO de Ensino estejam anco「adas

no Cur「ieuio da Educa9aO Basica do Sistema Municipa看de Ensino;

X= - Presta「 contas a Comunidade Escola「 e a Secreta「ia Municipai de Educa9aO de todos os 「ecu「sos

financei「os vinouIados a lnstitui9aO de Ensino disponibilizado anuaImente;

X=l - Cump面as orienta96es da Secreta「ia Municipal de Educa9fb e participar das reuni6es fo「mativas

e administrativas que forem ofortadas;
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XlV - Monitorar e comunicar as instancias superiores a necessidade de substitui96es tempor±irias ou

definitivas de p「ofissionais da Institui9aO de Ensino e os p「ofissionais que estao excedendo a fun辞o,

evitando o prejuizo para as atividades Ietivas, bem como os p「qietos;

XV - Convoca「 os profissionais da lnstitui9aO de Ensino pa帽aS forma96es continuadas em servi9O;

XVI - Garanti「 o cumprimento da AIividade CompIementar aos profissionais da Institui9aO de Ensino

COnfo「me a IegisIa9aO Vigente;

XVIl - Ga「anti「 o preenchimento fidedigno das info「ma95es prestadas no Censo Escola「 e em todos os

Sistemas de Dados que mecanizam o funcionamento da Institui9aO de Ensjno;

XV冊- Mante「 reIat6「ios, registros e demais documentos refe「entes a mem6ria e acervo da insti掴9aO

deEnsino;

XiX - Cump「i「 e fazer cumprir o Plano de Gestao Escoia「 seIecionado e ap「ovado pela Comunidade

Escolar;

XX - Cumprir e faze「 cumpri「 os p「incipios da Administra9aO P心bIica: a legalidade言mpessoaIidade,

moralidade, PubIicidade, eficiencia;

XXI - Fiscaliza「 os servi9OS COntratados pelo Municipio que sao p「estados na instituieao de Ensino;

XX= - Promove「 a Gestao Democ庵tica garantindo a participa9aO de Pais e P「ofesso「es, Conselho

Escola「, bem com toda comunidade escoiar;

XX冊一Fomenta「 e articuia「 o p「otagonismo juvenil dos estudantes do Ensino FundamentaI po「 meio

do G「台mio Estudantil e out「as a96es;

XXIV - EstabeIece「 fomas de comunica9aO inte「na e extema de forma cIara e eficaz com todos,

articuiando a「gumentos com bases legais diante dos contextos com sua responsab輔dade a frente da

Institui9aO de Ensino;

XXV - Cumpri「 o CaIend!irio Escola「, eStabeIecido pela Sec「eta「ia MunicipaI da Educaeao, COnforme

legisIaeao vigente.

Art. 20 - Sem p「ejuizo da eventuaI apu「a9aO da responsabiIidade administ「ativa, O Di「eto「 Escoia「

POde「a se両∨「emente dispensado das respectivas fun96es em caso de inobservancia do disposto no

Art. 16, A巾19 0u de insuficiencia das avaliae6es p「evistas no Art. 14, ambos destaしei, aSSegu「ado o

direito de defesa,

Art. 21 - Esta Lei ent「a em vigo「 a parti「 da data da sua pubIica9aO.

DA PRESIDENTE, em O5 de setemb「o de 2022.
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