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Decretos

DECRETO Nº 036/2022 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
EMENTA:
“REGULAMENTA
O
PROCESSO
PARA
ELEIÇÃO
DE
DIRETOR
E
VICE-DIRETOR
DO
MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA DAS UNIDADES ESCOLARES
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

Considerando o teor do art. 10 da Lei Municipal n°. 656/2022, que dispõe sobre o Plano de
Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério do Município de Santa Cruz da
Vitória;
Considerando que a liderança dos Diretores e Vice-Diretores é fundamental para melhoria
da qualidade de ensino público do Município de Santa Cruz da Vitória;
Considerando a necessidade de regulamentação do procedimento de escolha dos
Diretores e Vice-Diretores das Unidades de Ensino do Município de Santa Cruz da
Vitória/BA, com a participação da sociedade como um todo, através de professores,
estudantes, funcionários, pais ou responsáveis para se atingir uma gestão escolar
democrática;
Considerando o atendimento aos Princípios da Legalidade, Publicidade e Impessoalidade
que norteiam os atos da Administração Pública.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA-BAHIA, no uso de
suas atribuições legais e constitucionais que lhe são conferidas:
DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - A investidura nos cargos de Diretor e Vice-Diretor do Magistério Público
da Educação Básica das Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino darse- á através de Decreto do Chefe do Executivo, mediante processo Seletivo realizado
pela respectiva Unidade Escolar, com apoio, coordenação e supervisão da Secretaria
Municipal de Educação.
§1° – O processo seletivo tem como diretriz o estímulo à participação da
comunidade escolar, nos termos deste Decreto e será realizado nas Unidades Escolares
da Rede Municipal de Ensino, no período de 31/10/2022 à 29/11/2022, nos termos da
Instrução Normativa a ser expedida pelo Chefe do Poder Executivo.
§2° – Todo processo seletivo será realizado por uma comissão criada pela
Secretaria Municipal de Educação, composta por 05 (cinco) membros representantes
dos seguintes segmentos sociais: 02 (dois) representantes da Secretaria de Educação,
01 (um) representante do Sindicato dos Professores, 01 (um) representante do
Conselho Municipal de Educação e 01 (um) representante dos Pais de Alunos.
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Art. 2º - Entende-se por comunidade para os efeitos deste Decreto:
I – Estudante a partir de 14 (quatorze) anos de idade, com frequência regular;
II – Pais ou responsáveis por alunos com frequência regular;
III – Professores, pedagogos, coordenadores pedagógicos e demais servidores da
Administração Pública Municipal em efetivo exercício na Unidade de Ensino.
Art. 3º No processo seletivo o voto terá peso qualificado, conforme a função que a
comunidade escolar exerce:
I - Estudantes a partir de 14 anos - Peso I
II - Pais ou responsáveis por alunos – Peso II
III – Professores, pedagogos, coordenadores pedagógicos e demais servidores da
Administração Pública Municipal em efetivo exercício na Unidade de Ensino- Peso III
Art. 4º O processo seletivo interno processar-se-á por voto direto, secreto e
facultativo, proibido o voto por representação.
Art. 5º - Ninguém poderá votar mais de uma vez na mesma Unidade de Ensino,
inda que represente segmentos diversos ou acumule cargos ou funções.
CAPÍTULO II
DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO INTERNO
Art. 6º - A comissão seletiva escolar sob a orientação e acompanhamento da
Comissão da Secretaria Municipal de Educação, terá a seguinte composição:
I – Para as escolas do Ensino Fundamental, 07 (sete) membros, sendo:
a) 02 representantes do Magistério Público Municipal, lotado na respectiva
Unidade Escolar;
b) 01 representante dos demais servidores, lotado na Unidade Escolar;
c) 01 representante dos pais ou responsáveis da Unidade:
d) 01 representante dos estudantes da Unidade; e
e) 02 representantes do Conselho Municipal de Educação;
II – Para as escolas de Educação Infantil, 05 (cinco) componentes, sendo:
a) 02 representantes do Magistério Público Municipal, lotado na respectiva
Unidade Escolar;
b) 01 representante dos demais servidores, lotado na Unidade Escolar;
c) 01 representante dos pais ou responsáveis da Unidade;
d) 01 representante do Conselho Municipal de Educação;
§ 1º - Os membros da Comissão Eleitoral, relacionados no presente artigo serão
nomeados por Decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo;
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§ 2º - Os membros do Magistério, integrantes da comissão eleitoral, não poderão
compor chapas como candidatos à direção da escola;
§ 3º - A Comissão seletiva escolar, uma vez constituída, elegerá um dos seus
membros para presidi-la.
Art. 7º - A Comissão seletiva escolar exercerá as seguintes competências:
I – Processar as inscrições das chapas verificando a satisfação dos requisitos
dispostos no art. 9º deste Decreto, encaminhando à Comissão de acompanhamento da
Secretaria Municipal de Educação para avaliação e homologação das chapas;
II- Organizar e acompanhar o processo seletivo, a partir da inscrição das chapas
até a apuração e divulgação dos atos e resultados, garantindo a sua publicação interna;
III – Processar e julgar juntamente com a comissão de Acompanhamento da
Secretaria Municipal de Educação as impugnações e incidentes verificados durante os
trabalhos de inscrição das chapas;
IV – Processar e julgar as impugnações e incidentes verificados durante os
trabalhos de votação, contagem e apuração, obedecendo às normas do processo
seletivo interno;
V – Encaminhar a Secretaria Municipal de Educação, após o término do processo
seletivo, o resultado da apuração, acompanhado dos respectivos documentos;
VI – Desempenhar outras atribuições estabelecidas em ato normativo ou
conferidas pela Comissão da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 8º - No exercício das competências deliberativas, a comissão seletiva escolar
deliberará, por maioria dos votos, com a presença de pelo menos 05 (cinco) ou 03 (três)
de seus membros, das respectivas comissões do art. 5º deste Decreto.
§1° – Na existência de apenas uma chapa, o processo eleitoral ocorrera
normalmente, seguindo os mesmos critérios e o candidato deverá ter aprovação de no
mínimo 50% mais 01 dos votos válidos devendo as comissões escolares elaborar,
divulgar e homologar os resultados, encaminhando em seguida à Comissão de
Acompanhamento da Secretaria Municipal de Educação.
§2° – Caso o candidato (a) não atinja a porcentagem mínima, aplica-se á o que
reza o art. 22 desse decreto.
§3° – Na ocorrência de chapa única a cédula de votação constará o nome do
candidato com a opção sim e não, para que o eleitor marque com um “x” a opção que
desejar.
CAPÍTULO III
DA INSCRIÇÃO
Art. 9º - A inscrição para processo seletivo interno dar-se-á por chapa composta
por candidato a cargo de Diretor e Vice-Diretor, observada a tipologia da escola:
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I – Escolas do Campo – 01 (um) Diretor;
II – Unidade Escolar com até 09 (nove) salas de aula, 01 (um) Diretor;
III – Unidade Escolar com 10 (dez) ou mais salas de aula, 01 (um) Diretor e 01
(um) Vice-Diretor.
Art.10º - São condições para inscrição no processo seletivo interno:
I – Ser integrante da Carreira do Magistério Público Municipal com formação em
Pedagogia ou Licenciatura em área da Educação.
II – Ter formação em Pedagogia ou outra Licenciatura na área de Educação
comprovada com Diploma ou certificado da Instituição de Ensino;
III - Ter disponibilidade para atendimento à demanda de carga horária de
40(quarenta) horas semanais, quando concorrer para o cargo de Diretor e 20 (vinte)
horas para o cargo de Vice-Diretor nos turnos de funcionamento da Unidade Escolar;
IV – Contar com o mínimo de 05 (cinco) anos de atividade de Magistério Público e
estar em efetivo exercício na Unidade Escolar em que atua;
V – Os candidatos deverão apresentar plano de gestão escolar com base nas
políticas públicas;
VI – O servidor candidato a Diretor ou Vice-Diretor deverá está atuando na
Unidade Escolar no mínimo de 06 (seis) meses;
VII – Apresentar Declaração de Regularidade na Prestação de Contas anuais dos
recursos financeiros recebidos pela Unidade Escolar, o período em que exerceu o
respectivo cargo.
§ 1º Fica dispensada obrigatoriedade de apresentação de certificado de conclusão
do curso de Gestão Escolar, previsto no art. 12 da Lei n°. 656 de 27 de Setembro de
2022, uma vez que devido a pandemia da COVID-19, a Secretaria Municipal de
Educação não ofereceu o referido curso nos últimos 2 anos.
§ 2º- Os professores que tenham carga horária de 20 (vinte) ou 40 (quarenta)
horas semanais exercidas em mais de uma Unidade Escolar, só poderão se inscrever
em apenas uma Unidade Escolar;
§ 3º - Os requisitos constantes no presente artigo serão avaliados e votados um a
um, pelas comissões, sendo indeferida a inscrição em caso de não atendimento às
exigências.
Art. 11– Não havendo candidato que atenda todos os requisitos dispostos no
artigo 10 deste Decreto, admitir-se-á:
I - Inscrição do Professor sem habilitação específica de licenciatura, desde que
esteja cursando.
II – Conte com pelo menos cinco anos de efetivo exercício na Rede Municipal de
Ensino.
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Art. 12 – É inelegível o Candidato que:
I – Esteja em gozo de Licença Prêmio
II - Não atenda aos requisitos dispostos no art. 10 deste Decreto;
III– Tenha sido constatada irregularidade, no período em que exerceu o cargo de
Diretor ou Vice-Diretor, na Prestação Anual de Contas dos recursos financeiros e
patrimoniais recebidos pela Unidade Escolar aos Órgãos competentes.
CAPÍTULO IV
DA VOTAÇÃO, APURAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Art. 13 – Nenhum eleitor poderá votar mais de uma vez na mesma Unidade
Escolar, ainda que pertença a segmentos diversos, acumule cargos ou funções ou que
sejam pais ou responsáveis de mais de um estudante na referida Unidade.
Art. 14 – Poderá votar em mais de uma Unidade Escolar os pais ou responsáveis
de alunos matriculados em unidades escolares diversas.
Parágrafo Único – Em caso de empate, fica eleita a chapa cujo Candidato
comprovar maior tempo em regime efetivo na rede Municipal de Ensino.
Art. 15 – O processo seletivo será anulado se houver a comprovação da prática de
coação pelos candidatos aos partícipes do processo seletivo ou de atos que promovam
a desordem na Unidade Escolar durante o processo de seleção, desde que maculem
todo o processo eletivo interno, observando os procedimentos de apuração previstos
neste Decreto e em normas complementares.
Parágrafo Único – Ocorrendo à hipótese prevista no caput deste artigo, será
anulada a eleição e vigorará o artigo 22 deste Decreto.
Art. 16 – O resultado final do Processo seletivo será homologado pelo Executivo
Municipal que, em seguida, editará o ato de nomeação do Diretor e do Vice-Diretor que
forem eleitos.
CAPÍTULO V
DO PROVIMENTO E VACÂNCIA DO CARGO
Art. 17 – O Diretor e o Vice-Diretor eleitos exercerão as atribuições dos
respectivos cargos por 02 (dois) anos permitida a inscrição para concorrer à nova
eleição, no mesmo cargo e na mesma Unidade Escolar, por apenas um biênio
consecutivo.
Art. 18 – Ocorrerá vacância do cargo de Diretor e Vice-Diretor:
I – Pelo término do período a que se refere o artigo 16 deste Decreto;
II – renúncia;
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III– falecimento;
IV – exoneração
§1º - Além do disposto no artigo 21 deste Decreto, a exoneração do Diretor e ViceDiretor deverá ocorrer nos seguintes casos:
I – Ausência de Prestação de Contas anuais dos recursos financeiros e
patrimoniais recebidos pela Unidade Escolar aos Órgãos Competentes;
II – Perda de uma das condições de elegibilidade no curso do exercício do cargo,
no período a que se refere o art. 10° deste Decreto;
§ 2º - O disposto no §1º deste artigo, não afasta a apuração de responsabilidade
funcional pelo descumprimento de deveres previsto no Plano de Carreira do Magistério,
no Estatuto do Magistério deste Município e no Regimento Interno da Escola.
Art. 19 – Em caso de vacância do cargo de Diretor, observar-se-ão os seguintes
procedimentos:
I – O Vice-Diretor assumirá o cargo de Diretor até o final do mandato e a vaga do
Vice-Diretor será preenchida por ato de designação pelo Executivo até uma nova
eleição;
II – Quando ocorrer a vacância também do cargo de Vice-Diretor, serão ambos
designados pelo Poder Executivo.
Parágrafo Único – Em caso de vacância apenas do cargo de Vice-Diretor, será
este designado pelo Poder Executivo.
CAPÍTULO VI
DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO
Art. 20 – Diretor e Vice-Diretor eleitos deverão implementar o Plano de Gestão
com base nas políticas públicas educacionais nas esferas estadual, municipal e federal,
durante o período de mandato, cabendo a Secretaria de Educação e a comunidade
escolar acompanhar e avaliar a capacidade de mobilização da equipe gestora,
buscando a melhoria dos índices de desempenho acadêmico dos estudantes e da
escola.
Art. 21 – Verificando-se o não cumprimento do Plano de Gestão, o Secretário
Municipal de Educação, ouvindo previamente o Conselho Municipal de Educação
poderá, mediante ato fundamentado, solicitar a exoneração do Diretor e se for o caso,
também a do Vice-Diretor.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 22 – Serão providos, mediante nomeação do Executivo Municipal sem
submissão ao processo seletivo, os cargos em comissão de Diretor e Vice-Diretor,
atendidos aos requisitos constantes no artigo 10º deste Decreto, nas seguintes
situações:
I - Esgotadas todas as possibilidades previstas no artigo 11 deste Decreto, sendo
necessário apresentar o Plano de Gestão Escolar;
II - Unidades Escolares instaladas após o término do calendário do processo
eletivo ou que sofram transformação ou conversão em outra tipologia que envolva
mudança significativa da clientela, cujo ato de constituição seja publicado em até 180
(cento e oitenta) dias antes do processo eletivo para Diretores e Vice-Diretores das
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino;
III - Não se aplica o processo seletivo interno previsto neste Decreto às escolas
com fins filantrópicos mantidas por Associações de Pais e alunos e conveniadas com a
Prefeitura Municipal;
Art. 23 – O Secretário de Educação expedirá Instrução Normativa regulamentando
a propaganda eleitoral, calendário, prazos de impugnações e recursos bem como
demais regras complementares para execução deste Decreto.
Art. 24 – Os casos omissos neste Decreto serão objeto de deliberação do
Secretário Municipal de Educação.
Art. 25 – Este Decreto entra em vigor nesta data.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Cruz da Vitória – Bahia, 27 de Outubro de
2022.

MAURÍCIO LOPES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
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