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Decretos
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES
14.197.768/0001-01

DECRETO N° 042, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre os critérios técnicos
de mérito e desempenho a serem
observados para o provimento da
função de Gestor Escolar das
unidades de ensino da rede
municipal de Brejões, com vista a
atender
as
condicionalidades
previstas no artigo 14 da Lei no
14.113/2020,
e
dá
outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJÕES, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município, e em
conformidade com o parágrafo 1º do artigo 14, da Lei no 14.113/2020, estabelece
critérios técnicos de mérito e desempenho a serem observados para o provimento da
função de gestor escolar das unidades de ensino da rede municipal de Brejões, com
vista a atender as condicionalidades previstas para o recebimento da complementação
do Valor Anual por Aluno – VAAR.

DECRETA:

Art. 1º Estabelece, nos termos do inciso I do §1o do art. 14 da Lei no 14.113/2020,
critérios técnicos de mérito e desempenho para o provimento da função de gestor
escolar das unidades de ensino da rede municipal de Brejões, com vista a atender as
condicionalidades referidas no caput do artigo 14 da referida Lei.
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Art. 2º O processo de seleção para o provimento das funções de Gestor Escolar das
unidades de ensino da rede municipal de Brejões será realizado de acordo com
critérios técnicos de mérito e desempenho e por escolha realizada com a participação
da comunidade, observando as seguintes etapas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

Participação em curso preparatório para o exercício da função de Gestor
Escolar, ofertado pela Secretaria Municipal de Educação;
Realização de prova escrita de caráter eliminatório, conforme critérios
estabelecidos em edital;
Realização de prova de títulos, conforme critérios de pontuação estabelecidos
em edital;
Entrega de Plano de Gestão, conforme modelo disponibilizado pela Secretaria
Municipal de Educação;
Apresentação oral do Plano de Gestão Escolar à Comissão de Acompanhamento
do Processo Seletivo, a ser instituída pela Secretaria Municipal de Educação;
Participação em processo eleitoral, que se processará por voto direto, em
escrutínio secreto e facultativo, com a participação dos segmentos que
compõem a comunidade escolar;
Apresentação à Comunidade Escolar do Plano de Gestão, após apreciação da
Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo;

§ 1º Anualmente, a Secretaria Municipal de Educação realizará Avaliação para o
Desempenho do Gestor Escolar, coordenado pela Comissão de Monitoramento e
Avaliação da Gestão Democrática Escolar, que será instituída para este fim, tendo
como parâmetro o Plano de Gestão Escolar da unidade de ensino.
§ 2º A Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo, será instituída pela
Secretaria Municipal de Educação, devendo ser composta por profissionais com
notório saber na área da educação.
§ 3º O Plano de Gestão Escolar deve conter as propostas dos candidatos a Gestor
Escolar para a unidade de ensino que pretende concorrer.

Art. 3º Os candidatos deverão, ainda, se enquadrar nos seguintes critérios:
I – Ser integrante do quadro permanente do Magistério Público Municipal e ocupante
de cargo efetivo de Professor;
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II - Contar, com no mínimo, três anos de experiência docente ou pedagógica;
III - Ter graduação em Pedagogia ou Licenciatura em áreas específicas se
acompanhada de curso de especialização em áreas pedagógicas;
IV - Estar lotado há pelo menos dois anos ininterruptos, na unidade de ensino onde se
dará a eleição;
V – Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidades disciplinares no
período de 2 (dois) anos que antecede a data de publicação do processo de seleção
para o provimento das funções de Gestor Escolar;
VI- Não esteja respondendo a processo disciplinar até a data de inscrição no processo
de seleção para o provimento das funções de Gestor Escolar;
VII – Estar em efetivo exercício na Rede Municipal de Ensino de Brejões;
VIII – Ter disponibilidade de 40 (quarenta) horas semanais de dedicação a Unidade
de Ensino;

Art. 4º As investiduras na função de Gestor Escolar das unidades ensino da rede
municipal de Brejões se dará por nomeação do Chefe do Poder Executivo, após prévio
processo de seleção, pautado por critérios técnicos de mérito e desempenho,
previstos nesta Lei, para um mandato de 3 (três) anos, ressalvadas a possibilidade de
dispensa motivada nos termos dos Art. 8º e 9º desta Lei.
Art. 5º O processo de seleção para o provimento das funções de Gestor Escolar será
deflagrado por Edital, a ser elaborado pela Secretaria Municipal da Educação,
publicado no Diário Oficial e amplamente divulgado na página eletrônica do Município.
Art. 6º Instituída, por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, a
Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo tem por finalidade monitorar e
avaliar o processo de seleção para o provimento das funções de Gestor Escolar da
rede municipal de ensino de Brejões.
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§ 1° A Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo para o provimento das
funções de Gestor Escolar será constituída por 7 (sete) membros, representantes dos
seguintes segmentos:
I – Dois representantes do órgão municipal de educação, devendo um representante
pertencer a área pedagógica;
II – Dois representantes dos profissionais do magistério indicado pela categoria;
III – Um representante do Conselho Municipal de Educação;
IV – Um representante do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB – CACS/FUNDEB;
V - Um representante do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE

§ 2o A comissão de que trata este 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.

Art. 7º Cabe ao Chefe do Poder Executivo Municipal a designação do Gestor Escolar,
em conformidade com os requisitos elencados no Art. 3º desta Lei, até que haja um
novo processo de seleção, nas seguintes hipóteses:
I – Inexistência de candidatos inscritos;
II – Vacância;
III – Na criação de nova Instituição de Ensino.
Parágrafo único: A vacância se dará por conclusão da gestão escolar, pedido de
exoneração, aposentadoria, falecimento ou destituição motivada da função,
assegurado o direito de defesa.

Art. 8º A destituição do Gestor Escolar poderá ocorrer, por meio de despacho
fundamentado pelo Secretário Municipal de Educação nas seguintes hipóteses:
I – a pedido mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, ressalvado caso extraordinário;
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II – por fechamento da unidade municipal de ensino;
III - inaptidão permanente, por motivo de saúde, para o exercício da função;
IV - aposentadoria ou morte;
V - cometimento de infrações administrativas, ato de improbidade administrativa ou
crime, apurados mediante processo de administrativo disciplinar;
VI – por Conceito Insatisfatório na Avaliação para o Desempenho do Gestor Escolar,
contemplado por formulário próprio, seguido de parecer elaborado pela Comissão de
Monitoramento e Avaliação da Gestão Democrática Escolar, instituída para este fim;
Art. 9º , Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se!

Registre-se!

Cumpra-se!

Gabinete do Prefeito, Brejões–BA, 12 de setembro de 2022.

Alessandro Rodrigues Brandão Correia
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 043
DE
12 DE SETEMBRO DE 2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJÕES, no
uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei
Orgânica do Município, no seu artigo 76, inciso XI,

DECRETA:
Art. 1º - Fica revogado o Decreto nº 039/2022 de 24/08/2022 designa o Sr. MARCELO
GONÇALVES LIMA, Secretário Municipal de Administração, para responder
interinamente pelo cargo de Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
exercendo cumulativamente os cargos.
Art.2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se às disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 12 de setembro de 2022.

___________________________________________________

ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA
PREFEITO
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DECRETO Nº 044
DE
12 DE SETEMBRO 2022

O PREFEITO DE BREJÕES no
uso de suas atribuições legais,
conferidas pela Lei Orgânica do
Município no artigo76 inciso IV.

DECRETA:
Art.1º - Nomear o SR. WILSON DOS SANTOS DE JESUS para o cargo de
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente..

Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 12 de setembro de 2022.

ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA
PREFEITO
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