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Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
CNPJ: 13.753.306/0001-60
Praça Dr. Pirajá da Silva 275, centro, CEP: 45.445-000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DECRETO Nº 065/2022, EM 31 DE AGOSTO DE 2022
REGULAMENTA O ART. 36 DA LEI MUNICIPAL
QUE DISPÕE SOBRE A GESTÃO DEMOCRÁTICA
DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DE CAMAMU
SOBRE A ESCOLHA DE DIRETOR/A ESCOLAR E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CONSIDERANDO o quanto exposto no art. 36 da Lei Municipal nº 714/2011 que determina que a
designação para as funções de diretor e vice-diretor recairá em um dos profissionais do magistério
efetivos, preferencialmente, com graduação plena na área de educação, após processo eleitoral;
CONSIDERANDO a Constituição Federal em seu artigo 206 que apresenta os princípios
educacionais que devem reger ensino e aprendizagem no Brasil, sendo um deles a gestão democrática,
na forma da lei.
CONSIDERANDO a Lei 9.394/96 em seu artigo 64 que indica como deverá ser a formação dos
profissionais da educação e artigo 67 que delimitam a necessidade de se ter a docência como prérequisito para atuar profissionalmente em qualquer outra área pedagógica administrativa;
CONSIDERANDO a Lei nº 13.005/2014 do PNE, meta 19 que trata em assegurar condições para 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;
CONSIDERANDO o Plano Municipal de Educação, a Lei nº 787/2015 em sua Meta 19 com o
objetivo de assegurar a existência de uma gestão democrática da educação, associada a critério
técnico de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas
municipais;
CONSIDERANDO o artigo 14 da Lei 14.113/2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e as
condicionalidades para o recebimento da complementação-VAAR que será distribuída às redes
públicas de ensino;
CONSIDERANDO o Parecer nº4/2021 do Conselho Nacional de Educação, que apresenta a Base
Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar.
CONSIDERANDO a Resolução nº 1, de 27 de julho de 2022 que aprova 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 e dá outras providências.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
CNPJ: 13.753.306/0001-60
Praça Dr. Pirajá da Silva 275, centro, CEP: 45.445-000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES E DOS PRINCÍPIOS DA GESTÃO ESCOLAR
Art. 1º A Gestão Escolar das Unidades de Ensino da Rede Municipal de Ensino de Camamu
será definida por meio de critérios técnicos e pedagógicos para nomeação do Diretor/a Escolar
habilitado na área da educação a partir do presente Decreto.
Art. 2º A Comunidade Escolar deverá ter participação direta na aprovação do Plano de Gestão
Escolar, como um dos princípios da Gestão Democrática do Ensino Público Municipal e da autonomia
escolar.
Art. 3º A Gestão Democrática no ensino público, implica decisões coletivas que pressupõem
a participação da comunidade escolar na gestão da escola e a observância dos princípios e finalidades
da educação.
Art. 4º A Gestão Escolar das Unidades de Ensino da Rede Municipal de Ensino por meio da
Gestão Democrática tem como princípio, a garantia de um padrão de qualidade educacional, garantir
as aprendizagens essenciais e promover a transparência dos processos pedagógico, administrativo e
financeiro.
Art. 5º A autonomia escolar, respeitada a legislação vigente, se manifesta por meio da
participação da Comunidade Escolar na construção do Projeto Político-Pedagógico, como expressão
de suas relações sociais internas e externas interdependentes e articuladas de forma pedagógica,
administrativa, financeira e física.
§1° Define-se como Comunidade Escolar: Pais/responsáveis legais de estudantes
regularmente matriculados na Unidade de Ensino, bem como suas representações: Conselho Escolar
e Associação de Pais e Professores, Profissionais da Educação em exercício na Unidade de Ensino,
Equipe de Apoio e Estudantes regularmente matriculados na Unidade de Ensino.
§2º O Projeto Político-Pedagógico, interdependentemente da autonomia pedagógica,
administrativa e de gestão financeira da Unidade de Ensino, representa mais do que um documento,
sendo um dos meios de viabilizar a escola democrática, o aprimoramento do processo de ensinoaprendizagem, adoção de critérios de organização dos tempos e espaços da escola e garantir a
qualidade educacional.
Ar. 6º A Gestão Escolar será exercida pelo Diretor/a Escolar por meio de Escolha do Plano de
Gestão Escolar por Consulta Pública à Comunidade Escolar ou será exercida pelo Gestor Escolar
Interino/provisório designado pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte até definição
final.
Parágrafo único: A Comunidade Escolar participa da escolha do Plano de Gestão Escolar e o
Diretor/a Escolar será nomeado pelo Poder Executivo, após processo eleitoral.
Art. 7º O Diretor/a Escolar deve exercer um conjunto de critérios técnicos, pedagógicos e
algumas competências pessoais e relacionais partindo das seguintes dimensões:
I.
Político-institucional – ser uma liderança da escola na direção da garantia do direito
fundamental à educação;
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II.
III.
IV.

Pedagógica – papel é a efetivação das aprendizagens essenciais dos estudantes de acordo com
o Currículo Referência do Município;
Administrativo-financeira – garantir requisitos técnicos e operacionais que viabilizam a
realização do trabalho escolar de modo eficaz e transparente e;
Pessoal e Relacional – ser liderança criadora da sinergia dos trabalhos e esforços dos
profissionais da escola, referência de atitudes e posicionamentos que favoreçam a organização
do trabalho pedagógico e das relações pessoais e intrapessoal.

Art. 8º Seguido pelas dimensões que trata o presente Decreto, o Diretor/a Escolar deverá ter as
seguintes competências técnicas gerais para o exercício da função:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Coordenar a organização escolar, desenvolver um ambiente colaborativo e de
corresponsabilidade, construir coletivamente o projeto pedagógico da escola e exercer
liderança focada em objetivos bem definidos no seu Plano de Gestão Escolar.
Configurar a cultura organizacional em conjunto com a equipe, incentivando o
estabelecimento de ambiente escolar organizado, e produtivo, concentrado na excelência do
ensino e aprendizagem e orientado por altas expectativas sobre todos os estudantes;
Comprometer-se com o cumprimento do Currículo Referência do Município e o conjunto de
aprendizagens essenciais e indispensáveis a que todos os estudantes, crianças, jovens e adultos
têm direito, valorizando e promovendo a efetivação das Competências Gerais da BNCC e suas
competências específicas, bem como demais documentos que legislam a educação brasileira.
Valorizar o desenvolvimento profissional de toda a equipe escolar, promovendo 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, conforme a BNC-Formação Continuada, mobilizando a equipe para uma atuação
de excelência.
Coordenar o programa pedagógico da escola, aplicando os conhecimentos e práticas que
impulsionem práticas exitosas, pautando-se em dados concretos, incentivando clima escolar
propício para a aprendizagem, realizando monitoramento e avaliação constante do
desempenho dos estudantes e engajando a equipe para o compromisso com o projeto
pedagógico da escola.
Gerenciar os recursos e garantir o funcionamento eficiente e eficaz da organização escolar,
realizando monitoramento pessoal e frequente das atividades, identificando e
compreendendo problemas, com postura profissional para solucioná-los.
Ter proatividade para buscar diferentes soluções para aprimorar o funcionamento da escola,
com espírito inovador, criativo e orientado para resolução de problemas, compreendo sua
responsabilidade perante os resultados esperados e sendo capaz de criar o mesmo senso de
responsabilidade na equipe escolar.
Relacionar a escola com o contexto externo, incentivando a parceria entre a escola, famílias
e comunidade, mediante comunicação e interação positivas, orientadas para o cumprimento
do projeto pedagógico da escola.
Exercitar a empatia, o diálogo e a resolução de conflitos e a cooperação, promovendo o
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.
Agir e incentivar pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência, a abertura a diferentes opiniões e concepções pedagógicas, tomando decisões
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com base em princípios éticos, democráticos, inclusivo, sustentáveis e solidários, para que o
ambiente de aprendizagem possa refletir esses valores.
CAPÍTULO II
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA
ESCOLAR
Art. 9º - Instituída por meio de Decreto Municipal, a Comissão de Monitoramento e Avaliação
da Gestão Democrática Escolar tem por finalidade monitorar e avaliar todos os processos que visam
a Gestão Democrática nas Unidades de Ensino da Rede Municipal de Ensino.
Art. 10º. A Comissão de Monitoramento e Avaliação da Gestão Democrática Escolar deverá
ser constituída por no mínimo 05 titulares, composta pelos seguintes seguimentos:
I. Um representante de pais/responsáveis;
II. Um professor em efetivo exercício do magistério;
III. Um representante da equipe de apoio escolar (servente, merendeira);
IV. Um representante do Conselho Municipal de Educação;
V. Um representante do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB.
§ 1º - A Comissão Eleitoral Central será presidida por um dos representantes da SEMEC, sendo
designado pela Secretária Municipal de Educação.
§ 2º - Os membros da Comissão Eleitoral Central poderão ser substituídos até 24 horas antes da
deflagração do processo eleitoral.
§ 3º - Aos membros da Comissão Eleitoral Central é vedada a participação no pleito.
§ 4º - A Comissão Eleitoral Central e Escolar será dissolvida após a resolução de todos os recursos
administrativos.
§ 5º - A votação será realizada no dia e horário estabelecido no edital de convocação.
§6 º - O edital de que trata este artigo deverá ser expedido pelo menos 45 dias antes da realização
do pleito.
Art. 11º – A Comissão Eleitoral Central terá as seguintes atribuições:
Coordenar, acompanhar e assessorar tecnicamente o processo geral da eleição;
Deferir ou indeferir o pedido de registro de chapa(s), até o 2º(segundo) dia útil, após o término
de inscrições;
III.
Julgar os recursos interpostos;
IV.
Proclamar os eleitos, informando, por expediente próprio, a Secretária municipal de educação,
para as devidas providências;
V.
Orientar as comissões eleitorais escolares quanto as suas competências frente ao processo de
eleição;
VI.
Elaborar e enviar para a comissão eleitoral escolar atas, mapas de apuração, cédulas eleitorais,
fichas de inscrição e lacres;
VII.
Articular junto a secretária municipal de educação, os casos omissos referentes ao processo
eleitoral.
VIII.
Receber, analisar e julgar denúncias, referentes ao processo eleitoral;
I.
II.

Parágrafo Único – O desempenho das atividades da Comissão Eleitoral Central é considerado
de relevante interesse da Administração Municipal e terá prioridade, para os servidores
municipais,
sobre o exercício das demais atribuições do cargo público.
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CAPÍTULO III
COMISSÃO ELEITORAL ESCOLAR
Art. 12º - A Comissão Eleitoral Escolar, será composta por:
I – 01 (um) representante do magistério e servidores em efetivo exercício do cargo na
Escola/Núcleo, indicado obedecendo o critério da paridade;
II – 01 (um) representante de alunos regularmente matriculado nas escolas da Rede
Municipal de Ensino, a partir de 14 anos de idade (que sua residência seja na sede de endereço
da escola/núcleo, escolhido em reunião extraordinária na escola /ou núcleo);
III – 01 (um) representante pai, mãe ou responsável legal por aluno regularmente matriculado
na Escola/Núcleo (deverá ser escolhido em reunião de pais e mestres);
Art. 13º – São atribuições da Comissão Eleitoral Escolar:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

Constituir a Mesa Receptora, dentre os componentes da Comunidade Escolar, desde que não
exerçam a função de Diretor e Vice diretor;
Tomar ciência da Proposta de Trabalho da(s) chapa(s);
Acompanhar todo o processo eleitoral.
Informar aos eleitores suas competências e divulgar a existência da Comissão Eleitoral
Central.
Divulgar, após o deferimento pela Comissão Eleitoral Central, a relação de chapas registradas
e afixá-la em locais visíveis na escola;
Dar ciência aos interessados do parecer conclusivo da Comissão Eleitoral Central dos recursos
interpostos;
Receber, por escrito, o registro de 02 (dois) fiscais por chapa;
Manter a organização nas dependências do pleito durante todo o processo eleitoral e no dia da
votação;
Aprovar local adequado na escola para o dia da votação, bem como todo material necessário
para o processo eleitoral;
Definir o padrão das credenciais para os fiscais;
Promover a verificação da inclusão de nomes nas relações dos eleitores;
Substituir se necessário, os membros da mesa receptora;
Lavrar e assinar, em livro ata específico, todas as ocorrências relativas ao processo eleitoral;
Proceder a apuração dos votos;
Designar, se necessário, componentes da Mesa Receptora para auxiliar na apuração dos votos;
Lavrar ata de resultados;
Entregar à Comissão Eleitoral Central, imediatamente após o encerramento da votação,
conforme horário exposto em edital.

§ 1º - A dissolução da Comissão Eleitoral Escolar ocorrerá concomitantemente a da Comissão
Eleitoral Central.
CAPÍTULO IV
DOS CANDIDATOS
Art. 14º – Poderá concorrer às eleições o integrante do Quadro do magistério em efetivo
exercício na escola, desde que:
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I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

VII.

O servidor público municipal efetivo com experiência docente de 3 (três) anos;
Ter formação superior, em Pedagogia ou pós graduação na área Educacional;
Tendo 02 (dois) cargos em Escolas Municipais distintas, o registro da candidatura ocorrerá
em apenas uma delas;
Não tenha recebido penalidade administrativa aplicada após processo administrativo
disciplinar, em que tenha havido o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos 05 (cinco)
anos anteriores ao pedido do registro da candidatura;
Estar em efetivo exercício na Sistema Municipal de Ensino de Camamu, e contar, no mínimo,
com 02 (dois) anos de exercício;
Possua disponibilidade para atuar em regime de dedicação integral, com o cumprimento de
40(quarenta) horas semanais de trabalho, a fim de gerenciar a escola em todo o seu
funcionamento;
Não tenha sido condenado em ação penal por sentença irrecorrível;

Art. 15º - É inelegível o candidato que:
I.
II.

Não atenda aos requisitos dispostos no art. 14º deste Decreto;
Tenha sofrido penalidade de advertência ou suspensão após o pedido de inscrição;

Art. 16º - As chapas deverão apresentar a Comunidade Escolar, na Assembleia em que lançarem sua
candidatura, um Plano de Gestão Escolar que seja consoante às diretrizes e orientações da Secretaria
Municipal de Educação, previamente submetida à apreciação da Comissão Eleitoral Central.
§ 1º - Os candidatos não se afastarão das funções do cargo durante o processo eleitoral.
CAPITULO V
DO REGISTRO DAS CHAPAS
Art.17 º – O registro de chapa(s) far-se-á por meio de composição de candidatos à função de
Diretor e à de Vice diretor.
§ 1º - O pedido de registro de chapa deverá ser feito por escrito à Comissão Eleitoral Central pelos
candidatos a Diretor e Vice diretor durante o período estabelecido e, edital expedido pela Secretária
Municipal de Educação e deverá ser instruído com os documentos explicitados no edital de
convocação.
§ 2º- A Comissão Eleitoral Central indeferirá o registro de chapa que não atender ao prazo
estabelecido no edital de convocação.
§ 3º - Estará sujeito a responder penal, civil e administrativamente o candidato que declarar
informações falsas ou inidôneas, com o objetivo de obter sua candidatura.
Art. 18º - Havendo a ausência de registro de chapa, caberá a Secretária Municipal de
Educação a indicação do(s) diretor (es).
CAPÍTULO VI
DOS ELEITORES
Art.19º – Poderão votar:
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I.
II.
III.
IV.
V.

Todos os profissionais do magistério em exercício, efetivos e contratados, onde o contratado
deverá ter, no mínimo, 1 (um) ano de trabalho na Escola/Núcleo;
Os profissionais da educação não docentes em exercício, efetivos e contratados onde o
contratado deverá ter, no mínimo, 1 (um) ano de trabalho na Escola/Núcleo;
O pai, mãe ou responsável legal por aluno regularmente matriculado com frequência de 75%
nos últimos 02 (dois) meses;
Os alunos devidamente matriculados com frequência de 75% nos últimos 02 (dois) meses,
com idade mínima de 14 (quatorze) anos;
Os eleitores especificados nos incisos I e II que se encontrem, no dia do pleito, em afastamento
legal do exercício da função;

§ 1º - O integrante do Quadro do Magistério ou profissionais da educação não docentes que possuir
02 (duas) matrículas ou uma matrícula na mesma escola tem direito a apenas 01 (um) voto.
§ 2º - O integrante do Quadro do Magistério ou profissionais da educação não docente que possuir
02(duas) ou mais lotações, tem direito a 01 (um) voto em cada instituição;
§ 3º - Independente do número de filhos matriculados na escola, o pai terá direito a votar apenas uma
vez no segmento pai.
§ 4º - O profissional da escola, responsável legal pelo aluno votará representando segmento da escola,
podendo o outro responsável legal votar pelo segmento pai;
§ 5º É vedada a dupla representatividade.
§ 6º - É vedada a participação no processo eleitoral de trabalhadores terceirizados.
§ 7º Nas escolas que ofertam apenas educação infantil e anos iniciais, a Comissão Escolar deve
cadastrar parte dos pais/responsáveis pelos alunos para que possam votar e no segmento aluno,
assegurando dessa forma representatividade em todos os segmentos.
CAPÍTULO VII
PLANO DE GESTÃO ESCOLAR
Art. 20º A Gestão Escolar será exercida pelo Diretor/a Escolar ou Diretor/a Escolar
Interino/provisório, com observância às diretrizes desta Lei, a Legislação Educacional vigente, Plano
Municipal de Educação, o Projeto Político-Pedagógico e o Plano de Gestão Escolar.
Art. 21º O Plano de Gestão Escolar, será elaborado para a execução no período de 04 (quatro)
anos, devendo explicitar metas que evidenciem o compromisso com o acesso, a permanência e a
garantia das aprendizagens dos estudantes regularmente matriculado da Rede Municipal de Ensino,
em consonância às diretrizes nacionais e o Currículo Referência do Município.
Art. 22º O Plano de Gestão Escolar, nas áreas administrativas, pedagógicas, financeira deverá
conter no mínimo:
I.
Identificação da escola;
II.
Diagnóstico da situação atual da escola;
III.
Missão e visão da escola;
IV.
Objetivos, metas e ações;
V.
Desenvolver ações pedagógicas a partir do Currículo Referência da Rede Municipal de Ensino
e Projeto Político-Pedagógico da Escola;
VI.
Plano de gestão financeira;
VII.
Resultados Esperados;
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VIII.

Metodologia de Avaliação

CAPÍTULO VIII
DA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE ESCOLHA POR CONSULTA PÚBLICA DO
PLANO DE GESTÃO ESCOLAR
Art. 23º Os professores efetivos da Rede Municipal de Ensino interessados em elaborar o
Plano de Gestão Escolar, deverão se enquadrar nos seguintes critérios:
I – ser professor efetivo do Quadro do Magistério Público Municipal, no mínimo de 02 (dois)
anos;
II – obter pontuação mínima da Avaliação de Desempenho Individual – Instrumento Próprio
de Avaliação do Desempenho da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, referente ao
ano anterior à Escolha do Plano de Gestão Escolar por Consulta Pública à Comunidade Escolar;
III – não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidades disciplinares;
IV – estar em efetivo exercício na Rede Municipal de Ensino;
V – ter disponibilidade quando escolhido pela consulta da Comunidade Escolar, de 40
(quarenta) horas semanais de dedicação à Unidade de Ensino;
VI – possuir curso de formação em na área de educação com carga horária mínima de 40
(quarenta) horas com certificado que deverá constar:
a) título do curso;
b) agência executora;
c) período de execução;
d) carga horária;
e) conteúdo programático;
f) registro no órgão competente.
Art. 24º Os professores efetivos deverão protocolar sua inscrição para participar da Escolha
do Plano de Gestão Escolar por Consulta Pública à Comunidade Escolar via Edital emitido
pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
Parágrafo Único: O edital de que se trata o caput desse artigo será publicado no mês de setembro do
ano que ocorrerá a Escolha do Plano de Gestão Escolar por Consulta Pública à Comunidade Escolar.
CAPÍTULO IX
DA ESCOLHA DO PLANO DE GESTÃO ESCOLAR POR CONSULTA PÚBLICA
Art. 25º O Processo de Escolha do Plano de Gestão Escolar por Consulta Pública, deverá
acontecer de modo que transite em dois mandatos municipais, e que não coincida com períodos
eleitorais municipais.
Art. 26º O Processo de Escolha do Plano de Gestão Escolar por Consulta Pública, conforme
previsto nesta Lei, será realizado em 03 (três) etapas:
I – avaliação do Plano de Gestão Escolar pela Comissão de Monitoramento e Avaliação da
Gestão Democrática Escolar para enquadramento dos elementos descritos no art. 14, bem como
explanação oral do candidato. A Comissão emitirá parecer conclusivo;
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II – apresentação do Plano de Gestão Escolar exclusivamente, em Assembleias para a
Comunidade Escolar:
a) Pais/responsáveis legais de estudantes regularmente matriculado na Unidade de
Ensino, bem como suas representações: Conselho Escolar e Associação de Pais e
Professores, Profissionais da Educação em exercício na Unidade de Ensino e
b) Estudantes regularmente matriculados na Unidade de Ensino a que se refere o
plano, das turmas de Anos Finais do Ensino Fundamental e com 12 (doze) anos
completos até a data da Consulta Pública;
III – escolha por consulta pela Comunidade Escolar.
Art. 27ºA Secretaria Municipal de Educação organizará juntamente com o Conselho Escolar
de cada Unidade de Ensino, o dia da Escolha do Plano de Gestão Escolar por Consulta Pública à
Comunidade Escolar.
Art. 28º Para os efeitos desta Lei considera-se aptos a participar da Escolha por Consulta
Pública à Comunidade Escolar, os grupos citados no Art. 11º.
Parágrafo Único: Os membros da Comunidade Escolar poderão opinar uma única vez
mesmo que se enquadrem em mais de um grupo de representatividade.
Art. 29º A Escolha do Plano de Gestão escolar por Consulta Pública à Comunidade Escolar,
dar-se em um único dia a definir um horário específico das 07h00min às 19h00min, sem número
mínimo de participantes, organizada pelo Conselho Escolar e monitorada pela Comissão de
Monitoramento e Avaliação da Gestão Democrática Escolar.
Art. 30ºA Consulta Pública será realizada pela expressão da opinião da Comunidade Escolar,
por aclamação após a explanação oral do seu Plano (s) de Gestão Escolar apto (s) a participar do
processo, já avaliado por meio de parecer técnico da Comissão de Monitoramento e Avaliação da
Gestão Democrática Escolar.
Art. 31º Para fins de mensuração dos resultados, todas as expressões de opinião terão o
mesmo peso, considerando-se o Plano de Gestão escolhido o que obtiver a maioria das expressões de
opinião pela Comunidade Escolar.
Parágrafo Único: Caso a Comunidade Escolar opte por não escolher nenhum do (s) Plano(s) de
Gestão apto(s), o/a Secretário/a Municipal da Educação, Cultura e Esportes deverá designar um
Diretor/a Escolar Interino/provisório.
CAPÍTULO X
DAS DESGINAÇÃO DO DIRETOR/A ESCOLAR INTERINO
Art. 32° Cabe ao Poder Executivo Municipal, a designação de um Diretor/a Escolar Interino
em conformidade com os requisitos elencados no do Art. 11º desta Lei, até que haja um novo processo
de consulta à Comunidade Escolar, nas seguintes hipóteses:
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I – não havendo proposta de Plano de Gestão Escolar;
II – quando a comunidade não escolher o Plano de Gestão Escolar que lhe for apresentado.
Parágrafo único: O Diretor/a Escolar Interino designado pelo Pode Executivo, poderá exercer sua
função por um período de até 02 (dois) anos.
Art. 33º Após o cumprimento do período de 02 (dois) anos por designação deverá ser
realizada uma nova Escolha do Plano de Gestão Escolar por Consulta Pública à Comunidade Escolar.
Parágrafo único: Em caso de o final do período de designação coincidir com período eleitoral
municipal, a designação será prorrogada por até mais 01 (um) ano.
Art. 34° Cabe ao Diretor/a Escolar Interino, apresentar no prazo de 60 (sessenta) dias o seu
Plano de Gestão Escolar para a Comissão de Monitoramento e Avaliação da Gestão Democrática
Escolar, que deverá apresentar parecer referente ao mesmo.
CAPÍTULO XI
DAS INFRAÇÕES ELEITORAIS
Art. 35º É proibido impedir ou dificultar o processo eleitoral e, especialmente:
I.
Coagir ou aliciar eleitor em favor ou desfavor de qualquer chapa;
II.
Usar do poder econômico ou do poder de qualquer autoridade para obstar a liberdade do voto;
III.
Usar de violência moral ou física, ou grave ameaça para intimidar a liberdade de votar, ainda
que os fins visados não sejam atingidos;
IV.
Falsificar, no todo ou em parte, documento público, alterar documento público verdadeiro ou
fazer uso para fins eleitorais;
V.
Violar ou tentar violar o sigilo do voto;
VI.
Divulgar, sob qualquer forma, fato que sabe inverídico, capaz de exercer influência sobre o
eleitorado;
VII.
Utilizar a distribuição de camisetas, bonés e brindes de forma geral, bem como a de alimentos,
mercadorias e utilidades, prêmios ou sorteios ou qualquer concessão ou supressão de
vantagens, visando angariar voto para si ou para outros, ou conseguir abstenção;
VIII.
Ao membro da comissão eleitoral escolar, praticar ou permitir que seja praticada qualquer
irregularidade ou anormalidade que determine a anulação do processo eleitoral;
IX.
Fazer propaganda, qualquer que seja a sua forma, que venha a ofender a dignidade, ou
dilapidar o patrimônio público e privado;
X.
Utilizar carro de som com identificação político-partidária;
XI.
Utilizar imagem de alunos da rede municipal de ensino sem o devido consentimento legal;
XII.
A utilização dos partidos ou agentes políticos, bem como recursos públicos para favorecer
candidatos.
DOS ATOS PREPARATÓRIOS E DA VOTAÇÃO
Art. 36º – Até o décimo quinto dia antes da data marcada para a votação, cada Escola qualificará
e cadastrará todos os eleitores e afixará a relação dos votantes de cada segmento escolar, em lugar
visível e de fácil acesso para conhecimento de todos.
Parágrafo Único – Caberá pedido de impugnação do eleitor à Comissão Eleitoral Escolar até o
último dia útil imediatamente anterior ao pleito.
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Art. 37º – Compete à Comissão Eleitoral Escolar, no dia da votação:
I.
Garantir que as urnas assegurem a inviolabilidade do voto, bem como todo o material
II.
necessário à votação;
III.
Garantir que a mesa receptora instalada em local adequado e que assegure a visibilidade do
ambiente de votação e a privacidade do eleitor;
IV.
Garantir a permanência no local de votação apenas dos membros da mesa e de um fiscal de
cada chapa e do eleitor, durante o tempo necessário à votação;
V.
Verificar se os fiscais estão com as credenciais adequadas;
VI.
Decidir sobre a inclusão ou exclusão de nomes nas relações dos eleitores;
VII.
Rubricar a cédula de votação, na presença do eleitor;
VIII.
Lacrar as urnas vazias, após a retirada de todos os votos, na presença de 01 (um) fiscal de
cada chapa ou de qualquer dos candidatos, e de mais 01 (uma) testemunha;
IX.
Designar, se necessário, componentes da mesa receptora para auxiliar na apuração dos votos;
X.
Proceder à apuração dos votos.
§ 1º - Os mesários/Secretários substituirão o Presidente, quando necessário.
§ 2º - Qualquer eleitor, respeitada a representatividade, poderá ser nomeado pelo Presidente da Mesa,
caso falte, no dia da votação, algum dos membros indicados para tal fim.
Art. 38º– A votação far-se-á através do voto direto e secreto, vedado o voto por procuração e
fora do dia e horário determinados no edital que deflagrar o processo eleitoral.
DA APURAÇÃO DOS VOTOS
Art. 39º – Encerrada a votação, os componentes da Comissão Eleitoral Escolar, iniciarão a apuração
dos votos, conforme o que se segue:
I.
Contar total de votantes na lista de presença da votação;
II.
Coincidindo o número de votantes com o de cédulas eleitorais nas urnas ou com o número de
III.
votos processados eletronicamente, dar continuidade a apuração de votos por chapas, ou os
nulos e os brancos;
IV.
Não coincidindo o número de votantes com o número de votos processados eletronicamente
ou com o número de cédulas nas urnas, a Comissão Eleitoral Escolar decidirá quanto à
continuação ou não da apuração dos votos lavrando-se em ata o teor da decisão;
V.
Deliberada, na situação prevista no inciso anterior, a interrupção da apuração dos votos, todo
o material será lacrado e entregue pessoalmente, pelo presidente da mesa acompanhado do (s)
candidato (s) e/ou de seus fiscais, à Comissão Eleitoral Central;
Art. 40º – O caso de uso de cédulas eleitorais, serão consideradas nulas aquelas que:
I.
Não corresponderem ao modelo oficial;
II.
Assinalarem mais de uma chapa;
III.
Contiverem expressões, frases, desenhos ou palavras que possam identificar o votante;
IV.
Não estiverem rubricadas pela Mesa.
Art. 41º- Em caso de empate será considerado eleito, sucessivamente, o candidato com maior:
I.
Tempo de serviço na Escola;
II.
Tempo de serviço no Magistério Municipal;
III.
Tempo no Serviço Público Municipal;
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IV.
V.

Maior escolaridade;
Idade.

Art. 42º – Será considerada eleita à chapa que obtiver o maior número de votos válidos. Caso
haja chapa única, será considerada eleita se obter no mínimo a maioria simples dos votos válidos.
§ 1º - Verificando-se que a chapa única não atendeu ao requisito estabelecido no caput, será adotado
novo procedimento de escolha de diretores.
§ 2º - Após a realização do novo pleito, uma única vez, permanecendo não atendidas as condições
estabelecidas no caput deste artigo, a Secretária Municipal de Educação, indicará o Diretor e Vice
diretor.
DO ENCERRAMENTO DA APURAÇÃO
Art. 43º – Encerrada a apuração, a Comissão Eleitoral Escolar entregará à Comissão Eleitoral
Central a ata de apuração e o resultado da eleição.
Art. 44º – A Comissão Eleitoral Escolar deverá arquivar devidamente por um prazo de seis
meses, os seguintes documentos:
I.
Via da ata de votação;
II.
Lista de votantes;
III.
Cédulas utilizadas e não utilizadas;
Parágrafo Único – A documentação será arquivada em envelope lacrado e rubricado pelos
membros da Comissão Eleitoral Escolar e fiscais, sob protocolo.
DAS NULIDADES NO PROCESSO ELEITORAL
Art. 45º – É nula a votação quando:
I.
For feita perante Comissão Eleitoral Escolar composta em descumprimento ao estabelecido
neste Decreto;
II.
Não forem lavradas as respectivas atas ou for preterida qualquer formalidade legal;
III.
Houver extravio por parte da Comissão Eleitoral Escolar dos documentos elencados no art.
38, inciso I ao III;
IV.
Ocorrer falsidade, fraude ou coação;
V.
O julgamento das denúncias em grau de recurso declarar a nulidade do processo eleitoral.
Art. 46º – Poderá ser anulado o processo eleitoral, por ato da Comissão Eleitoral Central, quando
houver infração às disposições deste Decreto.
Art. 47º – Os pedidos de nulidade da votação por infração a um ou mais dos incisos I a IV
do artigo 39, serão encaminhados pela Comissão Eleitoral Escolar, imediatamente ao seu recebimento,
para análise e decisão da Comissão Eleitoral Central.
Art. 48º – Sendo anulada a votação ou o processo eleitoral, será realizado um novo pleito.
Parágrafo Único – Após a realização do novo pleito, uma única vez, permanecendo não
atendida as condições estabelecidas neste Decreto para homologação válida da votação ou do
processo

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REMXODAYMJQ3MKQXQTDGRT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
14 de Setembro de 2022
14 - Ano XIV - Nº 1353

Camamu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
CNPJ: 13.753.306/0001-60
Praça Dr. Pirajá da Silva 275, centro, CEP: 45.445-000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DA CHAPA ELEITA
Art. 49º – Resolvido os pedidos de impugnações e recursos, a Comissão Eleitoral Central proclamará
os eleitos.
Art. 50º – A chapa eleita deverá participar da capacitação específica em gestão escolar ofertado pela
Secretaria Municipal de Educação e Cultura eleitoral, o caso será encaminhado ao Secretário
Municipal de Educação para que seja feita a indicação dos diretores.
Art. 51º - O Diretor e/ou Vice diretor, poderão ser afastados de suas funções, por ato da Secretária
Municipal de Educação, durante o trâmite de processo administrativo, quando figurar como
denunciado(s) por prática de atos que configurem irregularidade funcional.
Parágrafo Único: Verificada situação do afastamento do Diretor e do Vice conforme caput deste
artigo caberá a Secretária Municipal de Educação indicar a substituição para ambas às funções.
Art. 52º – Perderá o mandato o Diretor que receber penalidade administrativa durante a gestão.
I.
– Após sindicância em que seja assegurado o direito de defesa, em face da ocorrência de fatos
que constituam ilícito penal, falta de idoneidade moral, de disciplina de assiduidade de
dedicação ao serviço;
II.
– Por descumprimento da lei;
III.
– Coagir e perseguir funcionários da escola.
Art. 53º – A denúncia de irregularidades na gestão deverá se dá por escrito e poderá ser
formulada por qualquer membro do conselho escolar perante a Secretaria Municipal de Educação.
Parágrafo Único: Haverá uma apuração preliminar imediata aos conhecimentos dos fatos que
será promovida perante a Secretaria Municipal de Educação, devendo consistir, no mínimo em
relatório sobre o que se verificou.
Art. 54º – Na transição entre mandatos, o Diretor e Vice diretor, em exercício deverão entregar
aos sucessores eleitos, no prazo máximo de 30 dias após as eleições, relatório sobre a situação da
escola, bem como acervo documental, inventário patrimonial e material, e devidas prestações
financeiras, com cópia para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.
§ 1º - Sendo reeleito, o Diretor convocará o Conselho Escolar, para apresentar a documentação
mencionada no caput deste artigo.
§ 2º - Será considerado descumprimento do dever funcional sujeito a processo administrativo
disciplinar à infração ao disposto no caput deste artigo.
Art. 55º – Compete a Comissão Eleitoral Central resolver, articulando junto a Secretária
Municipal de Educação, os casos omissos referentes ao processo eleitoral.

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 56º A Função de Diretor/a Escolar ou Diretor/a Escolar Interino terá gratificação
conforme previsto no Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Município.
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Art.57º O Diretor/a Escolar escolhido pela Comunidade Escolar ou o Diretor/a Escolar
Interino designado pelo Poder Executivo Municipal, deverá pactuar o Termo de Compromisso,
disposto no anexo do edital.
Art. 58º Ao final de cada ano letivo caberá ao Diretor/a Escolar/Diretor/a Escolar Interino
reavaliar e planejar as ações para o ano subsequente, a fim de assegurar o pleno cumprimento previsto
para o biênio do Plano de Gestão Escolar.
Art. 59º O/a Diretor/a Escolar/Diretor/a Escolar Interino deverá apresentar seus resultados e
ações realizadas para o Conselho Escolar e Associação de Pais e Professores ao final de cada ano
letivo.
Art. 60º Ao final de cada ano letivo será realizada a Avaliação de Desempenho do Diretor/a
Escolar/Diretor/a Escolar Interino pelo Conselho Escolar; Associação de Pais e Professores e
representantes da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, por Instrumento Próprio
elaborado pela equipe da secretaria municipal de educação e área de recursos humanos do município;
Art. 61º A vacância da função de Diretor/a Escolar/Diretor/a Escolar Interino se dará por:
I – conclusão da gestão escolar;
II – renúncia;
III – destituição;
IV – aposentadoria ou
V – morte.
Parágrafo único. Ocorrendo uma das hipóteses dos incisos II, III, IV e V caberá ao Pode Executivo
Municipal fazer a designação de Diretor/a Escolar Interino prorrogada por até à conclusão do mandato
de 04 (quatro) anos da função em vacância.
Art.62º A destituição do Diretor/a Escolar/Diretor/a Escolar Interino poderá ocorrer, por meio
de despacho fundamentado pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes nas seguintes
hipóteses:
I – a pedido;
II – por Conceito Insatisfatório na Avaliação de Desempenho do Diretor/a Escolar/Diretor/a
Escolar Interino, contemplado por formulário próprio elaborado pela equipe da secretaria municipal
de educação;
III – por inobservância a qualquer das disposições desta Lei.
Art. 63º A critério do Chefe do Poder Executivo poderá ser designado interventor para fins
de acompanhamento e verificação das hipóteses de que trata esta lei.
Art. 64º Ocorrendo hipótese prevista no Art. 33 incisos II e III, o Diretor Escolar/Diretor
Escolar Interino deverá ser notificado previamente por meio de advertência formal, e sendo o caso, à
sua destituição.
Art. 65º A Unidade Escolar que resultar em significativa melhoria da aprendizagem dos
estudantes e garantir a permanência dos estudantes na escola, poderá receber incentivos financeiros
para implantação de projetos de aprofundamento as melhorias educacionais.
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Art.66º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 67º. Revogam-se as disposições em contrário.
Camamu, 30 de Agosto de 2022.

ENOC SOUZA SILVA
Prefeito Municipal de Camamu
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