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Decretos

DECRETO Nº 62 DE 13 DE SETEMBRO DE 2022.
ESTABELECE CRITÉRIOS DE MÉRITO E DESEMPENHO
PARA SELEÇÃO DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO
HABILITADO À FUNÇÃO DE GESTOR ESCOLAR NA
REDE
PÚBLICA
MUNICIPAL
DE
ENSINO
DO
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA BAHIA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, e:
CONSIDERANDO o artigo 206, incisos VI da Constituição Brasileira, assim
como a Lei nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), as quais indicam a liberdade de ensinar e aprender, o pluralismo de
ideias e concepções pedagógicas, a valorização dos profissionais da educação
escolar, a gestão democrática do ensino público, a garantia de um padrão de
qualidade, dentre outros, como princípios sobre os quais a educação brasileira
se edifica;
CONSIDERANDO a Lei 13.005/2015 - Plano Nacional de Educação, na Meta 19
e a necessidade urgente da efetivação da Gestão Democrática, com ênfase nas
estratégias 19.1, 19.6 e 19.8;
CONSIDERANDO o alinhamento com a Meta, da Gestão Democrática, do
Plano Municipal de Educação e da Lei Municipal nº 275/2015, os quais buscam
assegurar condições para a efetivação da gestão democrática da educação,
associada a critérios técnicos de mérito e desempenho;
CONSIDERANDO as Leis Municipais Complementares de nº 023, de 04 de abril
de 2012 e nº 024, de 04 de abril de 2012, que dispõem respectivamente sobre
o Estatuto do Magistério Público do Município de Teofilândia e dá outras
providências e o Plano de Cargos, Carreira, funções Públicas e Remuneração
dos Servidores do Magistério do Município, que regulamentam a composição
das funções gratificadas correspondentes aos encargos de direção, vicedireção;
CONSIDERANDO a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que
Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e instituiu a
Complementação-VAAR
para
as
redes
públicas
que,
cumpridas
condicionalidades de melhoria de gestão, alcançarem evolução de indicadores a
serem definidos, de atendimento e de melhoria da aprendizagem com redução
das desigualdades, nos termos do sistema nacional de avaliação da educação
básica, conforme previsão no art. 14, da mesma lei;
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CONSIDERANDO a Resolução nº 1, de 27 de julho de 2022, da Comissão
Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica e de Qualidade,
do Ministério da Educação, que aprovou as metodologias de aferição das
condicionalidades de melhoria de gestão para fins de distribuição da
Complementação VAAR, às redes públicas de ensino, para vigência no exercício
de 2023;
COSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal – STF, fundamentado nos
Artigos 2º, 30 e 84 da Constituição Federal de 1988, julgou inconstitucional o
processo de eleição para diretores escolares (STF - ADIn nº 606-1/PR,
Representação nº 1.473/SC, ADIn nº 244-9/RJ, ADIn nº 387-9/RO, ADIn nº
573-1/SC, ADIn nº 578-2/RS e ADIn nº 640-1/MG), firmando entendimento
acerca da inconstitucionalidade dos artigos de Leis estaduais ou de
constituições Estaduais que tratavam de eleições para os cargos de direção nos
estabelecimentos de ensino público, entendendo que os aludidos cargos são de
natureza comissionada, sendo de livre nomeação e exoneração do Chefe do
Poder Executivo.
CONSIDERANDO o Parecer nº 04/2021 do CNE- Conselho Nacional de
Educação que dispõe sobre uma Base Nacional Comum de Competências do
Diretor e Vice-Diretor Escolar (BNCC-Diretor Escolar), com a estruturação de
diretrizes e referenciais de atuação para a gestão escolar, de forma democrática
e participativa;
CONSIDERANDO que para
caráter administrativo, gerencial, financeiro e de recursos humanos, mas
também de relações públicas, de garantia da qualidade da educação, da
utilização de novas ferramentas tecnológicas em favor da gestão e da
educação, de metodologias pedagógicas inovadoras e de liderança em prol da
melhoria do ensino e da aprendizagem;
CONSIDERANDO que
resultados são produtos de toda a equipe de profissionais, de seus estudantes e
familiares envolvidos no processo educativo, cabendo ao Diretor Escolar a
coordenação deste processo.
DECRETA:
Art. 1º - O provimento das funções gratificadas de Diretor e Vice-Diretor
Escolar das unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino de
Teofilândia, dar-se-á por nomeação, ato do Chefe do Executivo Municipal, a
partir da escolha em lista de habilitados no processo de seleção regulamentado
por edital específico, com critérios técnicos, de mérito e desempenho, nos
termos deste Decreto.
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§ 1º - O cargo de Diretor de Escola das unidades de ensino permanece sendo
cargo de confiança de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal,
que indicará a partir de relação de candidatos habilitados, que lhe será
apresentada após a conclusão de todo o processo de seleção.
§ 2º - Cada processo de seleção reger-se-á por Edital, o qual especificará
conteúdos e estratégias a serem utilizadas em todas as etapas do processo.
§ 3º - O processo de seleção de habilitados ao exercício das Funções
Gratificadas de Diretor e Vice-Diretor Escolar deflagrado por Edital, será
publicado no Diário Oficial, e amplamente divulgado no sítio eletrônico do
Município, bem como em todas as Instituições de Ensino mantidas pelo Sistema
Municipal de Ensino, dispondo de:
I. Critérios e etapas;
II. Cronograma;
III. Prazo para inscrição, homologação dos inscritos e resultado de cada
etapa;
IV. Prazos para interposição de recurso em cada etapa;
V. Forma de monitoramento e avaliação;
VI. Publicação de lista geral por ordem alfabética dos habilitados, conforme
Edital;
VII. Disposições sobre a nomeação, posse e o exercício da função.
§ 4º - O processo de seleção para compor lista de habilitados as funções
gratificadas de Diretor e Vice-Diretor Escolar, deflagrado por Edital, deverá ser
monitorado e avaliado por Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.
§ 5° - A Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo será constituída
por 07 (sete) representantes titulares e respectivos suplentes, dos seguintes
segmentos:
I. Dois representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
II. Um representante da assessoria jurídica do Município;
III. Um representante dos profissionais da educação, indicado pela APLB
Sindicato, entidade de representação da categoria;
IV. Um representante do Conselho Municipal de Educação;
V. Um representante do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB;
VI. Um representante da Comissão de Educação do Poder Legislativo.

teofilandia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA
CNPJ: 13.845.466/0001-30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKIWMDFDOTK1Q0ZERDJDRK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
13 de Setembro de 2022
5 - Ano XIII - Nº 3170

Teofilândia

§ 6o - A Comissão de que trata o §5º deste artigo, será presidida por um dos
representantes do órgão municipal da educação, devendo o vice-presidente e o
relator da comissão serem escolhidos entre seus pares.
§7º- Entre os representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura o
dirigente municipal da pasta deve ser membro nato.
§8º - Compete a Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo, a
Coordenação Geral e a resolução dos recursos porventura interpostos no
processo de avaliação para o exercício da Função Gratificada de Diretor e ViceDiretor Escolar.
Art. 2º - O processo de seleção de habilitados ao exercício das Funções
Gratificadas de Diretor e Vice-Diretor Escolar será realizado por critérios
técnicos de mérito e desempenho, com a finalidade de aferir as habilidades
gerenciais e atributos pessoais necessários ao exercício do cargo.
§ 1º - O Processo de que trata o caput deste artigo realizar-se-á em 03 (três)
etapas, todas eliminatórias e classificatórias, sendo:
I. Etapa I – Curso de formação e prova escrita, para avaliação de
conhecimentos necessários a ocupar a função escolhida (Diretor e ViceDiretor), cuja carga horária mínima do curso será definida pela Comissão
de Acompanhamento do Processo Seletivo, não sendo está menor que
40h (quarenta horas);
II. Etapa II – Análise de títulos, a considerar formação acadêmica além do
requisito mínimo, participação em cursos de formação e projetos
desenvolvidos na rede municipal na área de gestão escolar.
III. Etapa III –
Apresentar Plano de Ação com foco específico em
implementar uma Gestão Democrática baseada em um modelo que
prioriza a participação do coletivo nas decisões tomadas na escola, sem
prejuízo da abordagem dos aspectos administrativos, financeiros e
pedagógicos da unidade/núcleo escolar, observando as diretrizes do
Plano Municipal de Educação (PME), melhorias dos resultados
educacionais aferidos e projetados nas avaliações internas e externas,
manutenção e ampliação de vínculos com a comunidade;
§ 2º O plano de ação
uma das unidades de
avaliação de aptidão,
exercício da função na

apresentado pelo inscrito pode ser pensado a partir de
ensino da rede municipal, exclusivamente para fins de
sendo que esta não necessariamente o vinculará no
respectiva unidade de ensino;

§ 3º Os inscritos serão convocados para apresentarem à Comissão de
Acompanhamento do Processo Seletivo, o Plano de Ação em formato impresso,
no prazo e forma previstos no Edital de chamamento.
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§ 4º A critério da comissão, o processo de seleção poderá dispor ainda de
outras etapas além das estabelecidas nos incisos do §1º deste artigo,
condicionadas a ampla publicidade no Edital.
Art. 3º - São requisitos para participar do processo de seleção:
I. Pertencer ao quadro do magistério efetivo do Município de TeofilândiaBahia, cumprido o período de estágio probatório;
II. Estar em efetivo exercício nas funções do magistério no ato da inscrição,
conforme dispõe o Art. 2º da Lei Municipal nº 023 de 04 de abril de
2012;
III. Formação superior, com licenciatura em pedagogia ou licenciatura
específica com especialização em gestão escolar, carga horária mínima
360h (trezentos e sessenta horas) em Instituição de Ensino Superior
reconhecida pelo MEC; nos termos do disposto nos artigos 64 e 67 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei Diretrizes e Bases da
Educação, e, seguir o que determina a Lei Municipal de nº 023, de 04 de
abril de 2012, naquilo que dispõe o Artigo 71.
IV. Declaração de assiduidade e pontualidade, compreendida em inexistência
de ausências injustificadas nos últimos 12 (doze) meses;
V. Experiência de no mínimo, 03 (três) anos em docência;
VI. Declaração de disponibilidade de dedicação exclusiva, para o exercício do
cargo de Diretor escolar, devendo o candidato expressar, quando for o
caso, o exercício de outra função ou cargo público e a possibilidade de
afastamento temporário, a partir do ato de nomeação, não sendo a este
regrado o direito de carga horária para reserva técnica.
VII. Não ter sofrido nenhuma penalidade de advertência ou suspensão nos
últimos 02 (dois) anos, com ou sem aberta de Processo Administrativo
Disciplinar – PAD, a contar da data de inscrição no processo seletivo;
VIII. Exclusivamente na primeira seleção, após a edição desta norma, poderá
ser validada a inscrição do servidor que comprove está cursando a
licenciatura e/ou especialização exigida para permanência na função
(Diploma de Graduação em Pedagogia e/ou Certificação da especialização
em gestão escolar), devendo apresentar a certificação, para os
habilitados em Licenciatura, no prazo de até 14 (quatorze) meses da
nomeação.
Art. 4º - Concluídas as etapas referidas no artigo anterior, constante do
processo de avaliação de mérito e desempenho, a Comissão responsável pelo
processo seletivo elaborará uma lista geral, em ondem alfabética, com os
resultados dos inscritos aptos para as unidades de ensino, a qual será
apresentada e entregue ao Chefe do Poder Executivo e publicada no Diário
Oficial do Município.
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Parágrafo Único: O Gestor Municipal de posse dessa lista geral dos
habilitados fará a nomeação de Diretores e Vice-Diretores das unidades de
ensino conforme a necessidade do Sistema Municipal, sendo observado o
quanto disposto no Artigo 6º.
Art. 5º - A lista geral de habilitados, resultado de cada processo seletivo, terá
vigência de 04 (quatro) anos.
§1º O processo seletivo, para disposição de lista geral de habilitados, deverá
ocorrer até primeiro semestre do segundo ano de mandato de cada gestor
municipal, compreendido todo o processo de execução com duração máxima de
até 120 (cento e vinte) dias, prorrogável por ato fundamentado.
§2º Caso ocorra mudança de gestor municipal, este poderá escolher, se
necessário for, a composição de equipes diretivas (Diretor e Vice-Diretor) de
uma unidade escolar, entre os habilitados no último processo de seleção até
que ocorra uma nova seleção conforme dispõe o parágrafo anterior.
Art. 6º - O Executivo Municipal poderá designar servidor para ocupar a Função
Gratificada de Gestor Escolar fora da lista de habilitados desde que este
preencha os requisitos do artigo 3º desta Lei, nas seguintes hipóteses:
I. Inexistência de candidatos habilitados disponíveis por estarem todos
nomeados ou que entre os habilitados não haja interesse para unidade
em vacância;
II. Na criação de nova Instituição de Ensino, pós processo seletivo.
Art. 7º - A vacância se dará por pedido de exoneração, aposentadoria,
falecimento ou dispensa motivada da função.
Art. 8º - O servidor nomeado para as funções de Diretor e Vice-Diretor escolar
poderá permanecer no cargo de acordo a discricionariedade do Chefe do
Executivo Municipal, condicionado ao resultado de avaliação de desempenho
regulamentada em ato específico.
§ 1º - O processo de avaliação de desempenho no exercício da função, para
permanência no cargo durante uma gestão dos habilitados nomeados, será
conduzido por Comissão de Monitoramento e Avaliação da Gestão Democrática
Escolar, instituída para este fim ou pela Comissão de Acompanhamento do
Processo Seletivo, estabelecida em ato pelo poder executivo.
§ 2º - Após a nomeação para os cargos de Diretor de Escola e Vice-Diretor,
estes deverão adequar o plano de ação usado na Etapa III da seleção para a
gestão escolar da unidade de ensino que seja nomeado, sendo o mesmo
apresentado para a comunidade escolar com proposição de aprovação e
ajustes considerados relevantes entre os segmentos cumprindo os critérios e
normas dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs).
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Art. 9º - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) realizará a
avaliação de desempenho do Gestores Escolares (Diretor e Vice-Diretor) no
exercício das funções, a qualquer tempo, a partir da Comissão designada
conforme § 1º do Art. 8º, tomando como base os seguintes instrumentos:
I. Monitoramento da aplicação e resultados do Plano de Ação/ Plano de
Gestão;
II. Registros das visitas realizadas pela Equipe Pedagógica da SMEC e dos
Conselhos: Conselho Municipal de Educação (CME), Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB) e Conselho de Alimentação Escolar
(CAE).
III. Ocorrência de Denúncias recebidas formalmente;
IV. Registros de orientações e encaminhamentos feitos pelo Conselho Escolar
comunidade do entorno da escola, Grêmio Estudantil ou similar;
V. Ausências consecutivas, não justificadas, nos instrumentos de frequência
das Reuniões Administrativas e Formativas convocadas pela mantenedora
do Sistema de Ensino Público municipal;
VI. O descumprimento das determinações e orientações feitas pela
Secretaria de Educação por meio da equipe pedagógica, equipe
administrativa e demais setores, através de Circulares, Planos de
Trabalho Pedagógico, Pareceres, Resoluções e/ou demais publicações.
Art. 10 - O Diretor e Vice-Diretor nomeado terá como chefia imediata a(o)
Secretária(o) Municipal de Educação e Cultura, representante legal da
instituição mantenedora das Instituições de Ensino da Rede Pública Municipal de
Ensino de Teofilândia.
Art. 11 - São atribuições do Diretor e Vice-Diretor as previstas respectivamente
nos Artigos 69 e 70 da Lei Complementar nº 023, de 04 de abril de 2012 – que
dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do município e dá outras
providências e nos Art. 11 e 12 da Lei complementar nº 024, de 04 de abril de
2012.
Art. 12 - Os ocupantes das funções gratificadas de Diretor e Vice-Diretor ficam
sujeitos as seguintes jornadas de trabalho:
I. Diretor de Unidade de Ensino, dedicação exclusiva com carga horária de
40 (quarenta) horas semanais;
II. Vice-Diretor de Unidade de Ensino, 20 (vinte) horas semanais ou 40
(quarenta) horas semanais.
Art. 13 - Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito do Município de Teofilândia/BA, 13 de setembro de 2022.

HIGO MOURA MEDEIROS
Prefeito Municipal
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Portarias

PORTARIA Nº 60 DE 13 DE SETEMBRO DE 2022

Declara a vacância de cargo
efetivo por falecimento de
servidora.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º - Fica declarada a vacância do cargo efetivo de auxiliar de
serviços gerais, pelo falecimento da servidora NEIDE FERREIRA DA
SILVA, matrícula 504, em razão do seu falecimento ocorrido na data
de 08 de setembro de 2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, em 13 de setembro de
2022.

HIGO MOURA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL
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