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Decretos

DECRETO MUNICIPAL Nº 0107/2022, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

Estabelece

normas

complementares

para o exercício da função de Diretor
Escolar

nas

Unidades

de

Ensino

públicas do município de Boquira, e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOQUIRA, Estado da Bahia, no uso das
atribuições legais e constitucionais, e conforme a Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade do município se adequar aos critérios
estabelecidos pelo Valor Aluno Ano por Resultado (VAAR) até o dia 09 de Outubro
de 2022 em sistema do MEC, para fazer jus a complementação de 0,75% dos
Estados, Distrito Federal e Municípios que será distribuída pela 1ª vez em 2023;
CONSIDERANDO, que a gestão democrática das escolas é um príncipio
definido pela LDB (Art. 3º. Inciso VIII) e pela Constituição Federal (Art. 206, Incisivo
VI), que defende que a educação é um processo social, construído através da
participação da comunidade escolar;
CONSIDERANDO, que a meta 19 da Lei nº 13.005, de 25 de Junho de 2014,
que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE), que determina diretrizes, metas e
estratégias para a política educacional entre 2014 e 2024, prevê a sua gestão
democrática;
CONSIDERANDO, a reformulação necessária a fim de prever a particpação
da comunidade esclar no processo e a qualificação técnica dos gestores, conforme
estabelecido no Plano Nacional de Eduação;
CONSIDERANDO, a meta 19 do Plano Municipal de Educação (PME) que
assegura a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios
técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no
âmbito das escolas públicas prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto.
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DECRETA:
Art. 1º. Este Decreto atende ao disposto no art. 14, § 1°, inciso I, da Lei n°
14.113, de 25 de dezembro de 2020, o qual impõe a necessidade de avaliação de
mérito e desempenho aos profissionais do magistério interessados na nomeação em
cargo ou função de direção de instituição da rede municipal de ensino.
Art. 2°. A avaliação é obrigatória para todos os candidatos à nomeação de
direção escolar.
Parágrafo único. A avaliação também é obrigatória mesmo que seja
candidato único, ou que já esteja exercendo o cargo ou função de direção.
Art. 3º. Para assumir ou manter o cargo ou função de Diretor Escolar, o
professor ou candidato designado deve preencher os critérios de mérito e
desempenho, como:
I – possuir Nivel Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou Pós
graduação em Gestão Escolar;
II disponibilidade de trabalho de no mínimo 8 (oito) horas diárias;
III - possuir idoneidade moral, comprovada por meio de certidões negativas
de antecedentes criminais e de que não responde a processo ou investigação criminal
emitidas pela Justiça do Estado da Bahia, pela Justiça Federal, pela Polícia Civil do
Estado da Bahia e pela Polícia Federal;
III - apresentar Plano de Gestão Pedagógico, Democrático, Administrativo e
Financeiro de Gestão Escolar - PGE, dentro da realidade da unidade de ensino e das
unidades compartilhadas para a(s) qual(is) pretende ser designado;
IV - não possuir procedimento administrativo disciplinar (PAD) transitado em
julgado com condenação, nos últimos 05 (cinco) anos, comprovado por certidão
negativa emitida pela Procuradoria Jurídica do Município ou pelo Setor de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal;
V - não possuir mais que 05 (cinco) faltas injustificadas, nos últimos 02 (dois)
anos, comprovado por certidão negativa emitida pela unidade de ensino em que
esteve lotado nesse período;
VI – não possuir registro de impontualidade habitual nos últimos 02 (dois)
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anos, comprovado por certidão negativa emitida pela unidade de ensino em que
esteve lotado nesse período;
VII – não possuir mais que 03 (três) faltas injustificadas a reuniões
pedagógicas e cursos de formação promovidos pela Secretaria Municipal de
Educação, comprovada por certidão negativa emitida pelo Departamento Pedagógico
da Secretaria Municipal de Educação;
VIII – não possuir mais de 03 (três) registros de desvio de relacionamento ou
atrito injustificado com os demais Servidores da Unidade Escolar, com pais ou alunos,
comprovado por certidão negativa emitida pela unidade de ensino em que esteve
lotado nesse período;
§ 1º - A Secretaria Municipal de Educação definirá, em ato próprio, as
dimensões e os elementos mínimos obrigatórios para a elaboração do Plano de
Gestão Escolar;
§2º - A Secretaria Municipal da Educação regulamentará, em ato próprio, os
requisitos deste artigo, documentação necessária, prazos de entrega, entre outras
providências.
Art. 5º. O Diretor Escolar designado pelo Chefe do Poder Executivo, fica
obrigado a cumprir na íntegra, através de termo de compromisso, as atribuições
específicas da função e as determinações previstas no Plano de Carreira do
Magistério Público Municipal (Lei Municipal nº 563/2011).

Art. 6º. A avaliação de mérito e desempenho do Diretor Escolar, terá
acompanhamento da Secretaria Municipal de Educação, e ocorrerá, sempre que
necessário, ou, no mínimo, uma vez ao ano, in loco, na respectiva unidade de ensino,
pela comissão avaliadora.
§ 1º. Os membros da comissão avaliadora serão indicados pelos órgãos
descritos neste parágrafo, permitida a indicação do respectivo suplente, que assumirá
em caso de impedimento do titular:
a) Gestão Municipal;
b) 03 (três) representantes da Secretaria Municipal de Educação;
c) 01 (dois) representantes do Sindicato dos Profissionais em Educação;
d) 01 (um) representante do Conselho Municipal de Educação;
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e) 01 (um) representante do Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB;
Art. 7º. Compete à Comissão Avaliadora monitorar e avaliar o diretor, ao
menos uma vez ao ano, a partir dos indicadores apontados em quatro dimensões:
Gestão Pedagógica (peso 4,0), Gestão Democrática (peso 2,5), Gestão Administrativa
(peso 2,0) e Gestão Financeira (peso 1,5) conforme planilha a ser desenvolvida em
ato da Secretaria Municipal da Educação e publicada no Diário Oficial do Município
antes de sua aplicação;
Parágrafo Único. No monitoramento e avaliação do diretor, pela comissão,
deverá ser proporcionado amplo acesso às dependências da Unidade de Ensino, à
documentação e a todas as pessoas envolvidas no processo educativo.
Art. 8º - O servidor contratado da rede municipal com os requisitos exigidos
poderá participar do processo de escolha para diretor ou vice diretor;
Art. 9º - Caso não haja candidatos do quadro efetivo ou contratado, caberá
ao Gestor Municipal a indicação para os cargos.
Art. 10º. Este Decreto entrará em vigor em 01 de janeiro de 2023,
independentemente da data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOQUIRA-BA, em 13 de outubro de
2022.

LUCIANO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal
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Portarias
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