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Leis

LEI N° 221 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022

Institui gestão democrática e critérios de natureza técnica de
mérito e desempenho na escolha de gestores escolares da
rede municipal de ensino do Município de Rio do Antônio, e dá
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais e, considerando o disposto na Emenda Constitucional nº 108, de
26 de agosto de 2020; o artigo 206 da Constituição Federal, inciso VI e ainda os artigos d
212 e 2014 da Carta Magna; os artigos 64 e 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – Lei Nº 9.394/96 Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020; Decreto
Federal nº 10.656, de 22 de março de 2021 e Lei Federal nº 14.276, de 27 de dezembro
de 2021; bem como a meta 19 do Plano Nacional de Educação – Lei Nº 13005/2014 e a
meta 19 da Lei 0118/2015 que aprova o Plano Municipal de educação, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1°. A escolha de profissionais para a direção das unidades escolares da rede pública,
do Sistema Municipal de Ensino de Rio do Antônio, far-se-á mediante processo de
seleção de gestores escolares, na forma estabelecida nesta Lei e nos demais
instrumentos normativos que dela derivarem, visando uma gestão escolar que observe os
seguintes princípios:
I. Autonomia para elaborar, implementar e gerir políticas públicas educacionais;
II. Participação de segmentos da educação, de setores da sociedade e dos cidadãos nas
decisões políticas e na divisão de responsabilidades;
III. Pluralidade expressa no respeito e na valorização das diferenças culturais,
socioeconômicas e etnográficas;
IV. Transparência nos procedimentos administrativos, financeiros e pedagógicos, com
ampla divulgação de informações.

Art. 2º. O provimento do cargo ou função de gestor escolar será realizado por nomeação
do Chefe do Poder Executivo Municipal, respeitando critérios técnicos de mérito e
desempenho com processo de escolha realizado, em fase final com a participação da
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comunidade escolar dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e
desempenho.
I. Entende-se por mérito a conquista de qualidade no trabalho decorrente de formação e
capacitação continuada, com demonstração de iniciativa e ações para atingir metas do
PME e do IDEB;
II. Entende-se por desempenho a ação eficiente no trabalho, dedicação, assiduidade,
pontualidade, responsabilidade, realização de projetos e trabalhos especializados, cursos
de atualização e desenvolvimento profissional na área de gestão escolar.

Art. 3º. Poderão se candidatar ao cargo comissionado de Diretor e Vice-Diretor das
unidades escolares, da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Rio do
Antônio, os Servidores Municipais Efetivos com Graduação em Pedagogia ou em nível de
Pós-Graduação em Gestão Escolar. Sendo que para nomeação é necessário a aprovação
nas seguintes fases:
I. Aprovação em processo avaliativo de análise de conhecimentos, de caráter eliminatório
e classificatório, promovido por instituição externa ou comissão própria;
II. Aprovação em avaliação do exercício da função de docência por meio do exame de
critérios técnicos de mérito e desempenho, de modo classificatório;
III. Aprovação em processo de avaliação curricular por meio da comprovação da trajetória
de formação continuada e experiência na docência, de natureza classificatória.
Parágrafo Único. Somente os candidatos que forem classificados nas fases
previstas nos incisos de I a III deste artigo poderão participar da consulta à comunidade
na Unidade Escolar.

Art. 4º. Cumprido o processo de avaliação, previsto no Art. 3°, a escolha para gestores
das unidades escolares municipais, serão realizadas no último dia letivo do mês de
novembro, a cada 04 (quatro) anos.

Art. 5º. Os candidatos eleitos passando por todos os critérios já elencados nesta Lei,
ainda, serão submetidos ao crivo da comunidade escolar, por voto direto, secreto e
facultativo, ficando proibido o voto por representação.
Parágrafo Único. A Comunidade Escolar compreende:
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I. O pai, a mãe ou o responsável direto pelo educando, quando da sua matrícula para o
ano letivo;
II. O corpo técnico, docente e administrativo em efetivo exercício na unidade de ensino.

Art. 6°. O direito ao voto será exercido uma só vez pelo eleitor.

Art. 7°. O mandato do Diretor e Vice-Diretor terá duração de 04 (quatro) anos, com início
em 10 de janeiro, sendo permitida a reeleição por mais períodos.

Art. 8°. Somente poderão ser candidatos os Professores ou Coordenadores Pedagógicos
efetivos da Rede Municipal, desde que devidamente habilitados, conforme disposto no
Art. 3º desta Lei, e que atendam, de forma cumulativa, aos seguintes critérios:
I. Possuir licenciatura em Pedagogia e/ou formação em outra Licenciatura Plena com
Especialização (Latu sensu), em Gestão Escolar ou área correlata, devidamente
comprovada através de diploma reconhecido pelo MEC;
II. Comprovar experiência docente de no mínimo, 03 (três) anos consecutivos no
Município;
IV. Ter cumprido o estágio probatório;
V. Não estar sofrendo Processo Administrativo Disciplinar, na condição de Servidor
Municipal, comprovado através de Declaração do Departamento de Recursos Humanos;
VI. Não ter sido condenado, em Ação Penal por sentença irrecorrível, comprovado através
de Certidão Criminal emitida em Cartório competente;
VII. Comprovar residência no Município de Rio do Antônio.

Art. 9°. O candidato poderá disputar aos cargos de Diretor ou Vice-Diretor em apenas um
estabelecimento de ensino.

Art. 10. Nos estabelecimentos de ensino onde não houver nenhum candidato ou no caso
de nenhum candidato atender ao disposto no Art. 3º, a Secretaria Municipal de Educação
designará um diretor pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por mais 180
(cento e oitenta) dias, a contar da posse dos eleitos, enquanto novo processo de
recrutamento deverá ser realizado, desde que observados os pré-requisitos do Art. 8º.
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Art. 11. Será considerado eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos
válidos.
§ 1°. Não serão computados como válidos os votos nulos.
§ 2°. Em caso de empate será considerado vencedor, em ordem de prioridade, o
candidato que:
I. Tenha mais tempo de exercício no magistério municipal, considerando a data de posse
do primeiro concurso;
II. Tenha mais tempo de exercício no estabelecimento de ensino.

Art. 12. Havendo candidatura única, este deverá obter 50% (cinquenta por cento) mais 1
(um) dos votos válidos para ser considerado eleito.
Parágrafo Único. Não atingido o resultado previsto no caput, aplica-se o disposto
no Art. 10.

Art. 13. O registro de candidato será feito junto à Comissão Eleitoral da escola,
acompanhado de sua proposta de trabalho, em consonância com a proposta pedagógica
da escola.

Art. 14. Haverá em cada estabelecimento de ensino uma Comissão Eleitoral, que se
encarregará da condução do processo de escolha do candidato pela comunidade escolar.
Parágrafo Único. A Comissão Eleitoral será composta por um representante de
cada segmento da Comunidade Escolar, desde que apto a votar.

Art. 15. Na vacância da função de Diretor ou Vice nos primeiros 03 (três) anos de
mandato, aplica-se o disposto no artigo 10º.
Parágrafo Único. Ocorrendo a vacância no último ano de mandato, a Secretaria
Municipal de Educação designará um Diretor ou Vice-Diretor pelo prazo necessário até a
realização de novo processo de escolha, no mês de novembro ou até a posse do Diretor
ou Vice eleito, desde que observados os pré-requisitos do Art. 8º.

Art. 16. Em estabelecimento de ensino recém-instalado, seja por criação, seja por
desmembramento ou que, em virtude de ampliação de atendimento, vier a comportar a
função de Diretor, até o suprimento na forma desta lei, a Secretaria Municipal de
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Educação designará um Diretor pelo prazo necessário até a realização do processo de
escolha, desde que observados, no que couber, os pré-requisitos do Art. 8º.

Art. 17. Perderá a função o Diretor ou Vice-Diretor que for condenado penalmente, com
sentença transitada em julgado, podendo ainda, ser destituído da função, desde que se
constate falta grave ou por iniciativa da comunidade escolar, com a vontade expressa da
maioria absoluta dos seus membros votantes, em Assembleia Geral, convocada para
esse fim.
§ 1º. Poderá perder também o cargo de Diretor ou Vice-Diretor, aquele que obtiver
desempenho insuficiente em avaliação periódica a critério da Secretaria Municipal de
Educação, que consistirá em aspectos técnicos e interpessoais no âmbito escolar.
§ 2º. Na vacância da função de diretor ou vice, do que trata o presente artigo,
aplica-se o disposto no Art. 10.

Art. 18. O processo eleitoral de consulta à comunidade escolar será coordenado pela
Secretaria Municipal de Educação e executado pelos estabelecimentos de ensino.

Art. 19. São competências do gestor escolar:
I. Coordenar a organização escolar nas dimensões político-institucional, pedagógica,
administrativo-financeira, e pessoal e relacional, construindo coletivamente o projeto
pedagógico da escola e exercendo liderança orientada por princípios éticos, com
equidade e justiça.
II. Configurar a cultura organizacional com a equipe, na perspectiva de um ambiente
escolar produtivo, organizado e acolhedor, centrado na excelência do ensino e da
aprendizagem.
III. Assegurar o cumprimento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o conjunto
de aprendizagens essenciais e indispensáveis a que todos os estudantes, crianças,
jovens e adultos têm direito, bem como o cumprimento da legislação e das normas
educacionais.
IV. Valorizar o desenvolvimento profissional de toda a equipe escolar, promovendo, em
articulação com a rede ou sistema de ensino, formação e apoio com foco nas
Competências Gerais dos Docentes, assim como nas competências específicas
vinculadas às dimensões do conhecimento, da prática e do engajamento profissional,
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conforme a BNC-Formação Continuada, proporcionando condições de atuação com
excelência.
V. Coordenar a construção e implementação da proposta pedagógica da escola,
engajando e corresponsabilizando todos os profissionais da instituição por seu sucesso,
aplicando conhecimentos teórico-práticos que impulsionem a qualidade da educação e o
aprendizado dos estudantes e (re)orientando o trabalho educativo por evidências, obtidas
através de processos contínuos de monitoramento e de avaliação.
VI. Realizar a gestão de pessoas e dos recursos materiais e financeiros, garantindo o
funcionamento eficiente e eficaz da organização escolar, identificando e compreendendo
problemas, com postura profissional para solucioná-los.
VII. Buscar soluções inovadoras e criativas para aprimorar o funcionamento da escola,
criando estratégias e apoios integrados para o trabalho coletivo, compreendendo sua
responsabilidade perante os resultados esperados e desenvolvendo o mesmo senso de
responsabilidade na equipe escolar.
VIII. Integrar a escola com outros contextos, com base no princípio da gestão
democrática, incentivando a parceria com as famílias e a comunidade, incluindo
equipamentos sociais e outras instituições, mediante comunicação e interação positivas
orientadas para a elaboração coletiva do projeto pedagógico da escola e sua efetivação.
IX. Exercitar a empatia, o diálogo e a mediação de conflitos e a cooperação, além de
desenvolver na escola ações orientadas para a promoção de um clima de respeito ao
outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos
e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem
preconceitos de qualquer natureza, para promover ambiente colaborativo nos locais de
aprendizagem.
X. Agir e incentivar pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência, a abertura a diferentes opiniões e concepções pedagógicas,
tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis
e solidários, refletidos no ambiente de aprendizagem.

Art. 20. A Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer editará todos os
atos necessários ao cumprimento desta Lei.
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Art. 21. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação,
Esporte, Cultura e Lazer.

Art. 22. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário.

Rio do Antônio, 01 de setembro de 2022.

GERSON DE SOUZA RIBEIRO
Prefeito
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