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Leis

LEI Nº 226 DE 08 DE SETEMBRO DE 2022
EMENTA: Dispõe sobre o processo de
seleção e provimento da função de diretor
e vice-diretor nas unidades municipais de
ensino, de acordo com critérios técnicos de
mérito e desempenho e, dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GONGOGI Faço saber que a Câmara Municipal
decreta e eu sanciono a seguinte Lei.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. O processo de seleção e provimento para o exercício da função de diretor e
vice-diretor escolar no âmbito da rede municipal de ensino obedecerá ao disposto
nesta Lei e aos fundamentos da Base Nacional Comum de Curricular; a Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996 (LDBEN); Lei nº 13.005/2014 e a meta 19 (PNE); Lei nº
144 de 24 de outubro de 2016 e a meta 19 (PME) e a Lei nº 14.113, de 25 de
dezembro de 2020 (FUNDEB).
§ 1º. O previsto nessa Lei, 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.
§ 2º. As Instituições de Ensino da Educação Básica que trata de caput deste artigo
compreendem as Creches, os Centros de Educação Infantil e as Escolas de Ensino
Fundamental e Médio da Rede Pública Municipal de Gongogi.
§ 3º. 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.

CAPÍTULO II
DO PROCESSO DE SELEÇÃO E PROVIMENTO
Art. 2º. As investiduras no cargo de Diretor e Vice-Diretor Escolar das Instituições de
Ensino mantidas pela Rede Pública Municipal se dará mediante designação do
Prefeito Municipal ou pelo Secretário Municipal da Educação, após previa submissão
ao processo de qualificação previstos nesta Lei, para o exercício, ressalvadas a
possibilidade de dispensa motivada, nos termos do art. 10 desta Lei.
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§ 1º. O primeiro mandato dos Diretores e Vice-Diretores Escolares, selecionados nos
termos desta Lei, será de 02 (dois) anos.
§ 2º. Os demais mandatos dos Diretores e Vice-Diretores Escolares serão de 04 anos
a contar de 2025, sendo permitida uma recondução por igual período mediante previa
aprovação em processo seletivo.
Art. 3º. O processo seletivo se iniciará mediante publicação de edital em Diário Oficial
Municipal, o qual conterá:
I - descrição do objeto da seleção pública;
II – números de vagas de direção e vice direção escolar;
II - critérios mínimos de participação;
III - critérios de classificação;
IV - cronograma de fases, atividades até o resultado final.
Art. 4º. Os critérios mínimos de participação, sem prejuízo de outros, obrigatoriamente
serão:
I - estar em exercício do cargo de professor (a) ou coordenador pedagógico em caráter
efetivo lotado em qualquer unidade de ensino do Município;
II - possuir mais de 10 (dez) anos de atuação em sala de aula, coordenação
pedagógica ou gestão dos órgãos vinculados à rede pública municipal da educação;
III - declarar, no ato de inscrição, a disponibilidade de 40 (quarenta) horas semanais
em caráter de dedicação exclusiva para o exercício da função de Diretor Escolar;
IV - declarar, no ato de inscrição, a disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para
o exercício da função de Vice-Diretor Escolar
V - ter concluído, alternativamente, graduação em pedagogia ou licenciatura e ter pósgraduação latu sensu em gestão escolar, com carga horária mínima de 360 horas em
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
VI- ser residente e domiciliado no município de Gongogi-Ba.
§ 1º. Não será permitida a inscrição do servidor para mais de uma Instituição de
Ensino mantida pela Rede Pública Municipal ou que esteja respondendo a processo
ou cumprimento penalidade disciplina até a data da inscrição no processo de
qualificação.
§ 2º. Em caso de o número inscrições realizadas ser inferior ao número de vagas
totais previstas, poderá ser publicado ato de prorrogação do prazo de inscrição, com
previsão de exclusão da exigência disposta no inciso II do art. 4º, além de eventuais
adequações ao cronograma inicialmente previsto.
Art. 5º. O processo seletivo para a seleção dos Diretores e Vice-Diretores Escolares
da rede pública municipal de ensino, de que trata esta Lei, será organizado mediante 5
(cinco) etapas, abaixo descritas, sem vinculação da ordem exposta:
I - prova escrita com desempenho mínimo de acerto de 50%, de caráter eliminatório;
II - avaliação de títulos, mediante apresentação de diploma e certificados, de caráter
eliminatório;
III - entrevista, de caráter eliminatório, sendo exigido a apresentação de projeto de
gestão escolar, de acordo com previsão em edital;
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IV - participação e aprovação em curso de formação (com desempenho mínimo de
acerto de 50%) e capacitação para o exercício da função, de caráter eliminatório e
classificatório;
V - avaliação psicoemocional, de caráter eliminatório.
§ 1º. Preferencialmente, todas as etapas devem ser conduzidas por organização
externa, a ser contratada ou conveniada especialmente para tal fim.
§ 2º. Nos casos de fundamentada impossibilidade ou inconveniência, o processo
seletivo poderá ser conduzido pelo(a) Secretário(a) Municipal de Educação em
exercício e por comissão de professores com no mínimo titulação de especialistas
indicados pelo Conselho Municipal de Educação, os quais em ato conjunto deverão
redigir relatório final pormenorizado de toda sua atuação, o qual será publicado em
Diário Oficial no prazo de 15 após o término do processo seletivo.
§ 3º. O Edital deverá apresentar as matérias que serão objeto de avaliação, bem
como, os critérios avaliados na entrevista e pontuação dos itens, ainda, também
constará do edital o conteúdo do curso de formação e a média a ser obtida para a
classificação à etapa final seguinte.
§ 4º. A minuta de edital elaborada na hipótese de elaboração e execução prevista no §
1º, deste artigo, deverá ser previamente aprovada pelo Conselho Municipal de
Educação, por maioria simples, e, em sendo aprovado deverá ser publicado
imediatamente.
§ 5º. Os casos omissos serão decididos pela Comissão descrita no § 2º, deste artigo.
Art. 6º. A SME 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;
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.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7º. O Executivo Municipal designará servidor para ocupar a função de Diretor
Escolar desde que este preencha os requisitos do artigo 4º desta Lei, nas seguintes
hipóteses:
I – inexistência de candidatos inscritos;
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II – vacância;
III – na criação de nova Instituição de Ensino.
Art. 8º A vacância se dará por pedido de exoneração, aposentadoria, falecimento ou
dispensa motivada da função, assegurado o direito de defesa.
Art. 9º. O Diretor Escolar responderá civil, penal e administrativamente pelo exercício
irregular de suas atribuições, conforme disposto em lei.
Art. 10. Sem prejuízo da eventual apuração da responsabilidade administrativa, o
Diretor Escolar poderá ser livremente dispensado das respectivas funções em caso de
inobservância das atribuições descritas no Anexo II, da Lei Complementar Municipal nº
004/2011, ou de insuficiência das avaliações previstas no art. 6º, desta Lei,
assegurado o direito de defesa.
Art. 11. As despesas decorrentes da presente Lei serão suportadas por dotações
próprias nos orçamentos anuais do Executivo Municipal, dentro da Secretaria
Municipal da Educação.
Art. 12. Revogam-se todas as disposições em contrário, especialmente, a Lei
Municipal nº 063 de 2008;
Art. 13. Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 dias da data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GONGOGI, Estado Federado da Bahia,
08 de setembro de 2022.

ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO
Prefeito Municipal
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GONGOGI/BA., em 29 de agosto de 2022.
MENSAGEM DE Nº 008/2022 - GP

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Em conformidade com o disposto no art.87, inciso III, da Lei Orgânica do
Município de Gongogi, temos a honra de encaminhar a essa Egrégia Câmara de
Vereadores Municipal para a devida tramitação na forma regimental, o anexo
PROJETO DE LEI que: “Dispõe sobre o processo de seleção e provimento da
função de diretor e vice-diretor nas unidades municipais de ensino, de acordo
com critérios técnicos de mérito e desempenho e, dá outras providências”.
JUSTIFICATIVA
Senhores Vereadores, a presente propositura justifica-se nas razões que a
seguir passamos a expor:
Com a presente medida o Município de Gongogi, buscará cumprir o quanto
determina o art. 14, da Lei Federal nº 14.113/2020, que instituiu o Novo FUNDEB, que
estabelece como uma das condicionantes para o que os municípios recebem recursos
complementares denominados VAAR – Valor Aluno Ano Resultado.
E para nos habilitarmos a receber a complementação-VAAR da União, a Lei
14.113/2020, que regulamenta o novo Fundeb, define (art. 14, § 1º, incisos I a V) cinco
condicionalidades, são elas:
I - provimento do cargo ou função de gestor escolar de
acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho
ou a partir de escolha realizada com a participação da
comunidade escolar dentre candidatos aprovados
previamente em avaliação de mérito e desempenho;
II - participação de pelo menos 80% (oitenta por cento) dos
estudantes de cada ano escolar periodicamente avaliado em
cada rede de ensino por meio dos exames nacionais do
sistema nacional de avaliação da educação básica;
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III
redução
das
desigualdades
educacionais
socioeconômicas e raciais medidas nos exames nacionais
do sistema nacional de avaliação da educação básica,
respeitadas as especificidades da educação escolar
indígena e suas realidades;
IV - regime de colaboração entre Estado e Município
formalizado na legislação estadual e em execução, nos
termos do inciso II do parágrafo único do art. 158 da
Constituição Federal e do art. 3º da Emenda Constitucional
nº 108, de 26 de agosto de 2020; e
V - referenciais curriculares alinhados à Base Nacional
Comum Curricular, aprovados nos termos do respectivo
sistema de ensino.
Portanto, é objeto desta lei o atendimento à primeira condicionalidade exigida e
que será atestada pelo Ministério da Educação, “o provimento do cargo ou função de
gestor escolar de acordo com critérios técnicos de mérito”.
Para tanto estamos prevendo os critérios básicos de inscrição, participação e
seleção por analise de mérito, dos servidores integrantes do quadro do magistério
público municipal, que serão escolhidos para a função de gestor e vice gestor escolar.
Face ao exposto Senhor Presidente e Senhores Vereadores, submetemos à
elevada apreciação dessa Edilidade, o presente Projeto de Lei, confiante na sua
aprovação, em REGIME DE URGÊNCIA, nos termos do art. 53, da Lei Orgânica do
Município de Gongogi, convertendo-o em Lei, justificando esta urgência na
necessidade de termos esta Lei aprovada até antes do dia 15.09.2022, por exigência
da resolução nº 01/2022 do MEC, ao tempo em que manifestamos nossas expressões
de admiração e respeito.
Atenciosamente,

ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO
Prefeito

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR
WILSON LIMA DE SOUZA
D.D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
NESTA
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