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LEI Nº359
Gabinete do Prefeito
MUNICÍPIO DE PAU BRASIL

LEI Nº359, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período
2014/2017 do Município de Pau Brasil e da outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAU BRASIL, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte
Lei:
CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 1º - Fica instituído o Plano Plurianual - PPA do Município de PAU BRASIL para o
quadriênio 2014-2017, estabelecendo de forma regionalizada, conforme o disposto no
art. 165 da Constituição Federal e art. 159, I, da Constituição do Estado, as diretrizes,
objetivos e metas com a finalidade de viabilizar a implementação e a gestão das políticas
públicas, convergir a ação governamental, orientar a definição de prioridades e ampliar
as condições para o desenvolvimento sustentável.

Art. 2º - O Plano Plurianual 2014-2017 tem como princípios norteadores:

I - a inclusão social;
II - a participação social;
III - a sustentabilidade ambiental;
IV - a afirmação dos direitos do cidadão;
V - o desenvolvimento com equidade;
VI - a gestão transparente e democrática;
VII - a excelência na gestão.
VIII- a excelência na atividade legislativa e de controle

_______________________________________________________________
Praça Juracy Magalhães, 184 – CEP 45.890-000 – Pau Brasil - Bahia
CNPJ. 13.682.299/0001-53

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6XAZNAQT0TZPRWOHK64CLG

Esta edição encontra-se no site: www.paubrasil.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
e no site www.paubrasil.ba.gov.br

Terça-feira
22 de Outubro de 2013
3 - Ano VII - Nº 641

Pau Brasil

LEI Nº359
Gabinete do Prefeito
MUNICÍPIO DE PAU BRASIL
Art. 3º - O Plano Plurianual 2014-2017, alicerçado no fortalecimento da função de
planejamento governamental, pelo maior diálogo com a dimensão estratégica e
estruturação na dimensão tática, está organizado em Eixos Estruturantes e respectivas
áreas temáticas, em que as políticas públicas estão expressas por meio de Programa,
composto por Ementa, Indicadores, Recursos do Programa e Compromissos.

§1º - A Ementa, formulada a partir das diretrizes estratégicas, expressa o resultado ou
impacto pretendido pela ação de governo.

§2º - Os Indicadores são instrumentos que permitem identificar e aferir a efetividade do
Programa, auxiliando o seu monitoramento e avaliação.

§3º - Os Recursos do Programa indicam uma estimativa para a consecução dos
Compromissos.

§4º - Os Compromissos refletem o que deve ser feito e as situações a serem alteradas
pela implementação de um conjunto de Entregas ou Iniciativas, sob a responsabilidade
de um órgão setorial, e tem como atributos:

I - Meta: uma medida do alcance do Compromisso, podendo ser de natureza quantitativa
ou qualitativa;
II - Entrega ou Iniciativa: declara as iniciativas a serem empreendidas para a entrega de
bens e serviços à sociedade, resultantes da coordenação de ações orçamentárias e outras
ações institucionais e normativas, bem como da pactuação entre entes federados, entre
Estado e sociedade e da integração de políticas públicas.

§5º - Os valores financeiros, os enunciados e as metas dos Compromissos, as
declarações das Entregas ou Iniciativas e as demais informações estabelecidas neste
Plano são orientadores, não se constituindo em limites à programação das despesas.

Art. 4° - Integra o Plano Plurianual o seu Anexo único, contendo o detalhamento dos
Programas

de

Governo,

por

Eixo

Estruturante

e

Área

Temática,

os

Quadros

Demonstrativos Financeiros e Informações Complementares.

Art. 5ºNão integram o Plano Plurianual os programas destinados exclusivamente a
operações especiais.
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Parágrafo Único - Entende-se como Operação Especial as despesas que não contribuem
para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo, das quais não
resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Art. 6º Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes
orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

§ 1º A gestão fiscal e orçamentária e a legislação correlata deverão levar em conta as
seguintes diretrizes da política fiscal:

I - elevação dos investimentos públicos aliada à contenção do crescimento das despesas
correntes primárias até o final do período do Plano;
II - preservação de resultados fiscais de forma a reduzir os encargos da dívida pública.

§ 2º Serão considerados prioritários, na execução das ações constantes do Plano, os
projetos:

I - associados à Educação, Saúde e Assistência Social.
II - com maior índice de execução ou que possam ser concluídos no período plurianual.

Art. 7º - O investimento plurianual de que trata o parágrafo 1º do art. 161 da
Constituição do Estado, para o período 2014- 2017, está contemplado por meio das
Entregas ou Iniciativas e respectivas ações orçamentárias vinculadas e compõe o
montante dos Recursos do Programa.

Parágrafo único - A Lei Orçamentária Anual detalhará o valor dos Programas para o
exercício de sua vigência.

Art. 8º A criação de ações no orçamento será orientada:
I - para o alcance das metas dos Compromissos;
II - pela viabilização da execução das Entregas ou Iniciativas.

Art. 9º - Caberá ao Poder Executivo definir normas, diretrizes e orientações técnicas
complementares para a gestão do PPA.
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Parágrafo único - O ciclo de gestão das políticas públicas deve ser otimizado mediante
o aperfeiçoamento e a simplificação de processos para ampliar a capacidade de
consecução dos objetivos e metas declarados.

Art. 10 - Os valores financeiros, metas físicas e períodos de execução estabelecidos para
as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação
das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais, ressalvado
o disposto no § 2º do art. 6º.

Art. 11 - Somente poderão ser contratadas operações de crédito para o financiamento
de ações orçamentárias integrantes desta Lei.

Parágrafo único - As operações de crédito que tenham como objeto o financiamento de
projetos terão como limite contratual o valor total estimado desses projetos, ressalvadas
as compatibilizações por reestimativa das despesas.

CAPÍTULO II
DA GESTÃO DO PLANO
Seção I
Aspectos Gerais

Art. 12 - A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência, eficácia e
efetividade e compreenderá a implementação, monitoramento, avaliação e revisão de
programas.

Art. 13 - O Poder Executivo, através do sistema de controle interno, manterá sistema de
informações

gerenciais

e

de

planejamento

para

apoio

à

gestão

do

Plano

e

acompanhamento de suas ações.

Seção II
Das Revisões e Alterações do Plano
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Art. 14 - A exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de
novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de
revisão anual ou específico de alteração da Lei do Plano Plurianual.

§ 1º Os projetos de lei de revisão anual, quando necessários, serão encaminhados a
Câmara Municipal de Vereadores até 30 de outubro.

§ 2º Os projetos de lei de revisão do Plano Plurianual conterão, no mínimo, na hipótese
de:

I - inclusão de programa:

a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a
demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto;
b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;

II - alteração ou exclusão de programa:

a) exposição das razões que motivam a proposta.

§ 3º Considera-se alteração de programa:

I - modificação da denominação, do objetivo ou do público-alvo do programa;
II - inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;
III - alteração do título, do produto e da unidade de medida das ações orçamentárias.

§ 4º As alterações previstas no inciso III do § 3º poderão ocorrer por intermédio da lei
orçamentária ou de seus créditos adicionais, desde que mantenham a mesma codificação
e não modifiquem a finalidade da ação ou a sua regionalização.

§ 5º A inclusão de ações orçamentárias de caráter plurianual poderá ocorrer por
intermédio de lei de créditos especiais desde que apresente, em anexo específico, as
informações referentes às projeções plurianuais e aos atributos constantes do Plano.
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Art. 15 - O Poder Executivo fica autorizado a:

I - alterar o órgão responsável por programas e ações;
II - alterar os indicadores dos programas e seus respectivos índices;
III - incluir, excluir ou alterar ações e respectivas metas, no caso de ações não
orçamentárias;
IV - adequar a meta física de ação orçamentária para compatibilizá-la com alterações no
seu valor, produto, ou unidade de medida, efetivadas pelas leis orçamentárias anuais e
seus créditos adicionais ou por leis que alterem o Plano Plurianual;
V - incorporar as alterações de que trata o § 3º do art. 15 desta Lei, decorrentes da
aprovação da lei orçamentária para 2014, podendo ainda incluir os demais elementos
necessários à atualização do Plano Plurianual;

§ 1º O Poder Executivo divulgará, na Internet, no prazo de 90 (noventa) dias da
publicação da Lei Orçamentária para 2014, os anexos atualizados do Plano com as
alterações decorrentes do disposto no inciso V do caput deste artigo.

§ 2º O valor total estimado de cada projeto deverá refletir os custos atualizados da
execução e os valores programados para a conclusão do projeto.

Seção III
Do Monitoramento e Avaliação

Art. 16 - O Poder Executivo instituirá o Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano
Plurianual 2014-2017, sob a coordenação do Órgão Central de Planejamento e
Orçamento, bem como da Controladoria municipal, competindo-lhe definir diretrizes e
orientações técnicas para seu funcionamento.

Art. 17 - Os Órgãos do Poder Executivo responsáveis por programas, nos termos do
Anexo I desta Lei, deverão manter atualizadas, durante cada exercício financeiro, na
forma estabelecida pelo Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento
Municipal, as informações referentes à execução física das ações orçamentárias e
execução física e financeira das ações não orçamentárias constantes dos programas sob
sua responsabilidade.
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Art. 18 - O Poder Executivo enviará junto à prestação de contas anual relatório da
execução físico-financeiro das atividades desenvolvidas naquele exercício, que poderá
conter:

I - avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a
elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas
entre os valores previstos e os realizados;
II - demonstrativo, contendo, para cada programa a execução física e orçamentária das
ações orçamentárias nos exercícios de vigência deste Plano;

Seção IV
Da Participação Social

Art. 19 - O Poder Executivo e o Poder Legislativo promoverão a participação da
sociedade na elaboração, acompanhamento e avaliação das ações do Plano de que trata
esta Lei.
Parágrafo Único. As audiências públicas regionais ou temáticas, realizadas durante a
apreciação da proposta orçamentária, com a participação dos órgãos governamentais,
estimularão a participação das entidades da sociedade civil.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 20 - Ficam dispensadas de discriminação no Plano as ações orçamentárias cuja
execução restrinja-se a um único exercício financeiro.

Art. 21 - Ficam dispensadas de discriminação nos anexos a que se refere o art. 1º:

I - as atividades e as operações especiais;
II - os projetos cujo custo total estimado seja inferior a 100.000,00 (cem mil reais).

_______________________________________________________________
Praça Juracy Magalhães, 184 – CEP 45.890-000 – Pau Brasil - Bahia
CNPJ. 13.682.299/0001-53

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6XAZNAQT0TZPRWOHK64CLG

Esta edição encontra-se no site: www.paubrasil.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
e no site www.paubrasil.ba.gov.br

Terça-feira
22 de Outubro de 2013
9 - Ano VII - Nº 641

Pau Brasil

LEI Nº359
Gabinete do Prefeito
MUNICÍPIO DE PAU BRASIL
Parágrafo Único. As ações orçamentárias que se enquadrarem em um dos critérios
estabelecidos nos incisos I e II do caput e no art. 20 comporão o “Somatório das ações
detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação”, constante de cada programa.

Art. 22 - O Poder Executivo divulgará, pela Internet, pelo menos uma vez em cada um
dos anos subsequentes à aprovação do Plano, em função de alterações ocorridas:

I - texto atualizado da Lei do Plano Plurianual;
II - anexos atualizados incluindo a discriminação das ações a que se referem os arts. 20
em função dos valores das ações aprovadas pela Câmara Municipal;

Parágrafo Único. As ações não-orçamentárias que contribuam para os objetivos dos
programas poderão ser incorporadas aos anexos a que se refere o inciso II ou
apresentadas em anexo específico, devidamente identificadas.

Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, 22 DE OUTUBRO DE 2013.

JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS ROCHA
Prefeito Municipal
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LEI Nº 360, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013.

Dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal
de Desenvolvimento Sustentável – CDMS e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAU BRASIL, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte
Lei:

Art. 1° - Fica instituído o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável do
Município de Pau Brasil – CMDS, órgão colegiado gestor do desenvolvimento
sustentável do Município de Pau Brasil, que terá função de formulação, consulta ou
deliberação,

segundo

o

contexto

de

cada

política

pública

ou

programa

de

desenvolvimento em implementação.

Art. 2º - Ao CMDS compete promover:

I - O desenvolvimento sustentável do município, assegurando a efetiva e legítima
participação de representações dos diversos segmentos sociais e movimentos na
discussão e elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável - PMDS, de
forma a que este contemple estratégias, ações, programas e projetos de apoio e
fomento ao desenvolvimento econômico e social do Município, em bases sustentáveis;

II - A execução, a monitoria e a avaliação das ações previstas no Plano Municipal de
Desenvolvimento Sustentável, os impactos dessas ações no desenvolvimento municipal
e propor redirecionamento;

III - A formulação e a proposição de políticas públicas municipais voltadas para o
desenvolvimento sustentável;
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IV - A aprovação e compatibilização da programação físico-financeira anual, a nível
municipal, dos programas que integram o Plano Municipal de Desenvolvimento
Sustentável, acompanhando seu desempenho e apreciando relatórios de execução;

V - A formulação e proposição de ações, programas e projetos no Plano Municipal de
Desenvolvimento Sustentável para o Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA) Municipal;

VI - A elaboração, o monitoramento e a avaliação de Planos, Programas, Projetos,
Ações e Atividades, de natureza transitória ou permanente;

VII - A priorização, a hierarquização e o exercício do controle social local no
desenvolvimento de ações e atividades de responsabilidade do setor público;

VIII - A consulta quanto ao público beneficiário, a localização, ao período adequado e
as demais informações para a composição dos investimentos governamentais no
município;

IX - A instalação de Comissões, Câmaras ou Comitês específicos para deliberar, e/ou
executar, acompanhar, e avaliar Ações e Atividades Especificas;

X - A interlocução privilegiada junto aos Órgãos Públicos para sugerir adequações e
denunciar as irregularidades das suas ações.

XI - A compatibilização entre as políticas públicas municipal, territorial, estadual e
federal voltadas para o desenvolvimento sustentável e para a conquista e consolidação
da plena cidadania no Município;

XII - O estimulo a implantação e reestruturação de organizações representativas de
segmentos sociais, tanto no meio urbano, quanto rural, estimulando-as, também para
participação no CMDS;

XIII - A articulação com os municípios vizinhos visando à elaboração, qualificação e
implementação dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Sustentável;
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XIV - Identificação, encaminhamento e monitoramento de demandas relacionadas ao
fortalecimento da agricultura familiar e outros segmentos sociais fragilizados;

XV - Ações que estimule, preserve e fortaleça a cultura local;

XVI - Buscar o melhor funcionamento e representatividade do Conselho, através do
estimulo a participação de diferentes atores sociais do Município, estimulando a
participação de organizações representativas de mulheres, jovens e, quando houver, de
indígenas e descendentes de quilombos.

Art. 3º - O CMDS tem foro e sede no Município de Pau Brasil.

Art. 4º - O mandato dos membros do CMDS será de 02 (dois) anos e será exercido
sem ônus para os cofres públicos, sendo considerado serviço relevante prestado ao
Município.
Parágrafo único - Será permitida uma única reeleição dos seus membros, não se
admitindo prorrogação de mandato.

Art. 5º - Integram o CMDS representantes de entidades da sociedade civil que
representem, assessorem, estudem e/ou promovam ações voltadas para o apoio e
desenvolvimento sustentável, cidadania e promoção de direitos; representantes de
organizações e movimentos da agricultura familiar; representantes de órgãos do
poder público municipal e representantes de organizações para-governamentais,
conforme composição abaixo:

I - Representante titular e suplente da Prefeitura Municipal lotados, respectivamente,
na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e na Secretaria de Administração;
II - Representante titular e suplente da Câmara de Vereadores;
III – Representante do Escritório de Desenvolvimento Rural da Empresa Baiana de
Desenvolvimento Agrícola – EBDA;
IV - Representante do Escritório de Defesa Agropecuária da Empresa Baiana de
Desenvolvimento Agrícola – EBDA;
V – Representante Titular e Suplente do Banco do Brasil;
VI - Representante titular e suplente dos produtores rurais;
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VII - Representante titular e suplente de Cooperativas de Produtores Rurais
Indígenas;
VIII - Representante titular e suplente do Banco do Nordeste do Brasil – BNB;
IX - Representante titular e suplente da CEPLAC;
X - Representante titular e suplente das igrejas.
§ 1º Em virtude da predominância de características rurais do Município e da
representatividade da Agricultura Familiar, será garantido ampla participação de
membros representantes dos agricultores familiares, trabalhadores assalariados
rurais, agroextrativistas, pescadores, indígenas, assentados de reforma agrária e
outras populações e comunidades tradicionais do campo, escolhidos e indicados por
suas

respectivas

comunidades,

associações,

sindicatos

e

demais

entidades

representativas.

§ 2º Todos os Conselheiros, titulares e suplentes, devem ser indicados formalmente,
em documento escrito, pelas instituições/entidades que representam:

§ 3º As indicações serão encaminhadas ao Prefeito Municipal para publicação, através
de Ato específico, no prazo máximo de 30(trinta) dias.

Art. 6º - O mandato dos membros do CMDS é de 2 (dois) anos e será exercido sem
ônus para os cofres públicos, sendo considerado serviço relevante prestado ao
município, sendo permitido uma única reeleição dos seus membros, não se admitindo
prorrogação de mandato.

Art. 7º - A composição do CMDS obedece ao estabelecido nas orientações para
constituição ou reformulação de CMDS, recomendadas pelo Conselho Estadual de
Desenvolvimento Rural Sustentável – CEDRS.

Art. 8º - O Executivo Municipal, através de seus órgãos e entidades da administração
direta e indireta, fornecerá as condições técnicas e materiais e as informações
necessárias para o CMDS cumprir suas atribuições.

Art. 9º - O CMDS elaborará o seu Regimento Interno, para regular o seu
funcionamento.
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Art. 10 - Revogam-se as Leis que tratam da instituição de outros conselhos
correlatos;

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário.

GABINENTE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAU BRASIL, 22 OUTUBRO de 2013.

José Alberto dos Santos Rocha
PREFEITO
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DECRETO Nº 2068 de 18 de outubro de 2013.
Regulamenta o Capitulo XV da Lei Municipal nº
248/07, que dispõe sobre a Direção das Unidades
Escolares do Município de Pau Brasil Bahia, e dá
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAU BRASIL, no uso de suas atribuições
legais e em conformidade com o que determina o artigo 93 da Lei Municipal nº 248/07,
DECRETA
Art.. 1º. Regulamenta o Capitulo XV da Lei Municipal nº 248/07, que dispõe sobre a Direção
das Unidades Escolares do Município de Pau Brasil Bahia.
Art.. 2º. A investidura para os cargos de Diretor e de Vice-Diretor será pelo voto direto e
escrutínio secreto e facultativo, proibido o voto por procuração, e as mesas receptoras de
votos das Unidades Escolares será composta pelos membros da Unidade Escolar.
Art.. 3º. A direção de Unidade de Ensino do Município será exercida pelo Diretor, pelo ViceDiretor e pelo Colegiado Escolar de forma solidaria e harmônica.
Art.. 4º. As eleições serão convocadas pela Secretaria Municipal da Educação e Cultura, por
meio de Edital, com sua publicação com antecedência mínima de 30 dias do prazo findo do
ano letivo.
§ 1º. Para concorrer às eleições, as chapas serão inscritas no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data da publicação do Edital expedido pela Secretaria da Educação e Cultura.
§ 2º. As eleições serão realizadas na ultima sexta-feira do mês de novembro e
extraordinariamente quando da exoneração ou afastamento definitivo, como previsto no Art..
88 da Lei Municipal nº 248/07.
Art.. 5º. Somente poderá concorrer aos cargos de Diretor e Vice-Diretor das Unidades
Escolares o candidato que comprove:
I. ser ocupante de cargo efetivo de professor municipal ou coordenador pedagógico;
II. ter habilitação em Nível Superior em curso de licenciatura plena ou graduação em
pedagogia;contar, com no mínimo 03 (três) anos de efetiva atividade de Magistério na Rede
de Ensino do Município de Pau Brasil.
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III. estar lotado há pelo menos dois anos na unidade de ensino onde se dará a eleição;
IV. ter disponibilidade para atendimento à demanda de carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais, quando concorrer para o cargo de diretor;
§ 1º. Para inscrição na eleição, o candidato fornecerá a Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, cópia autenticada de documento que comprove habilidade em
Nível Superior em cursos de licenciatura plena ou graduação em pedagogia.
§ 2º. Será anulada a inscrição do candidato que acumule cargos comissionados ou funções da
mesma natureza nas esferas municipal, estadual e federal;
§ 3º. Na inexistência de candidato que atenda aos requisitos previstos nos incisos I, II ou III
deste artigo, o Chefe do Poder Executivo Municipal nomeará um Representante do segmento
do magistério da unidade escolar para assumir a Direção ou a Vice-direção desta, nos termos
do Estatuto do Magistério;
§ 4º. Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o servidor ficará dispensado da exigência do
parágrafo 2º deste artigo.
Art.. 6º. A inscrição para a eleição dar-se-á por chapas, sendo que todos os interessados
deverão comprovar, previamente, o atendimento aos requisitos constantes do Art.. 4º deste
Decreto.
Art.. 7º. Os registros dos candidatos deverão ser feitos junto a Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer – SEDUC, de que trata o artigo 5º, no prazo máximo de 15 (quinze)
dias a contar da data da Publicação do Edital pela Secretaria Municipal de Educação.
§ 1º. A SEDUC fornecerá protocolo do registro de candidato.
§ 2º. O registro dos candidatos se fará por chapa vinculada, indicando os candidatos a Diretor
e Vice-Diretor.
§ 3º. A indicação da chapa deverá trazer o nome do Candidato a Diretor acompanhado do seu
número de cadastro, a mesma norma será seguida para o ocupante do cargo de Vice-Diretor.
§ 5º. As chapas inscritas deverão conter candidatos em número suficiente para assumir cargos
de Diretor e Vice-Diretor, correspondentes aos turnos;
Art.. 8º. Após o deferimento pela Comissão Eleitoral, a substituição de nome, parcial ou total
da chapa, somente poderá solicitar alteração com antecedência mínima de até 48 horas da
eleição, também válido para os casos de impugnação.
§ 1º. A Comissão Eleitoral poderá impugnar chapas ou candidaturas escritas;
§ 2º. As impugnações só poderão ser feitas por escrito e fundamentadas as razões;
§ 3º. A Comissão Eleitoral julgará os recursos apresentados e dará parecer às chapas no prazo
de 48h (quarenta e oitos horas).
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Art.. 9º - As Chapas deverão apresentar as plataformas e propostas a serem desenvolvidas
durante a gestão na Unidade Escolar, sendo vedado qualquer tipo de campanha durante o
horário de aula.
Parágrafo Único – As apresentações das plataformas e propostas serão limitadas a 02 (dois)
dias antes das eleições.

Art.. 10. Entende-se por Comunidade Escolar o conjunto dos indivíduos que pertençam às
seguintes categorias:
I – Professor municipal, Coordenador Pedagógico, Diretor e Vice-Diretor em exercício em
Unidade de Ensino Municipal;
II – Funcionário público municipal em exercício na unidade de ensino municipal;
III – Pais ou responsáveis legal de aluno regularmente matriculado, e com frequência na
unidade de ensino municipal;
IV – Alunos regularmente matriculado, e com frequência na unidade de ensino municipal.
Art.. 11. Por meio de ato do Secretário Municipal da Educação, será criada a Comissão
Eleitoral, com objetivo de organizar e coordenar as eleições para Diretor e Vice-Diretor das
Unidades Escolares.

Parágrafo único. Não poderão integrar a Comissão Eleitoral, o candidato, seu cônjuge, ou
parentes do candidato, ainda que por afinidade, até o 2º grau, colateral ou em linha reta.

Art.. 12. Compete a Comissão Eleitoral:
a) Nomear mesários e escrutinadores;
b) Supervisionar e gerir todo processo Eleitoral;
c) Publicar no Diário Oficial do Município e nas Unidades Escolares, no prazo mínimo 08
(oito) dias de antecedência, os locais de votação e horário, obedecendo aos horários das
08h00h às 17h00;
d) Impugnar chapas que não atendam as exigências deste Decreto.
Parágrafo único. A composição da Comissão Eleitoral será conforme dispuser o
Regulamento do Processo Seletivo.
Art.. 13. A Comissão Eleitoral escolherá entre os seus membros, o Presidente, o VicePresidente e o Secretário.
Art.. 14. Compete a Comissão Eleitoral:
a) Nomear mesários e escrutinadores;
b) Supervisionar e gerir todo processo Eleitoral;
c) Homologar o resultado do processo Eleitoral;
d) Publicar o resultado do processo Eleitoral.
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Art.. 15. No prazo de 05 (cinco) dias antes das Eleições, a Comissão Eleitoral, nomeará os
membros das mesas receptoras de votos das Unidades Escolares, obedecendo à composição
abaixo:
I - 01 (um) presidente;
II - 01 (um) Vice-Presidente;
III - 01 (um) Secretário;
IV - 01 (um) Primeiro mesário;
V - 01 (um) Segundo mesário.

Art.. 16. Não podem ser nomeados para as mesas receptoras de votos:
I – Os candidatos e seus parentes ainda que por afinidade, até o 3º grau, inclusive o cônjuge;
II – Os membros da Comissão Eleitoral;
III – Os servidores no desempenho de cargos ou funções de confiança do Executivo
Municipal ou Legislativo Municipal.
§ 1º -Os membros das mesas receptoras de votos serão escolhidos, preferencialmente, entre
eleitores das Unidades Escolares;
§ 2º Os mesários deverão declarar que não possuem graus de parentescos até o 3º grau com os
candidatos, inclusive o cônjuge, a falta de apresentação da declaração implica no
indeferimento do mesário de participar do processo eleitoral.
Art.. 17. Para cada chapa inscrita somente poderá indicar 02 (dois) fiscais para acompanhar as
eleições e apurações, devendo, ser credenciados junto a Comissão Eleitoral, com antecedência
mínima de 02 (dois) dias da data das eleições.

Art.. 18. Concorrendo para o processo eleitoral das unidades, mais de uma chapa, serão
considerados eleitos, os candidatos que obtiverem a maioria absoluta dos votos válidos, ou
seja, 50% (cinqüenta por cento), mais um.

Art.. 19. A votação será em cédulas oficias de acordo com o modelo aprovado pela Comissão
Eleitoral e Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e lazer contendo na mesma a ordem dos
candidatos, feita por sorteio previamente estabelecido pela Comissão Eleitoral, devendo
constar na cédula, local para assinatura do presidente da mesa, 1º e 2º mesários.

Art.. 20. O eleitor deverá apresentar junto à mesa de votação, um Documento
identificação com foto.

de

Art.. 21. Terá direito de voto a comunidade escolar estabelecida no art. 10 deste Decreto.
§ 1º. Cada representante do segmento de pais ou responsáveis terá direto apenas um voto na
unidade escolar, independentemente do número de estudantes que represente.
§ 2º. Para o atendimento ao quanto disposto no parágrafo anterior, o representante do
segmento de pais ou responsáveis será determinado conforme dispuser o Regulamento do
Processo Seletivo.
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§ 3º. Não participará como eleitor: professor e funcionário que não pertença a Unidade
escolar, bem como aposentados, ex-alunos e seus respectivos pais.

Art.. 22. A votação para chapa única somente terá validade se atingidos os seguintes
percentuais mínimos de participação dos segmentos:
I - pais ou responsáveis - 30% (trinta por cento);
II - estudantes - 50% (cinquenta por cento);
III - membros do magistério - 50% (cinquenta por cento);
IV - servidores - 50% (cinquenta por cento).
Parágrafo único. Na hipótese da votação não atingir os percentuais estabelecidos para os
cargos em comissão de Diretor e Vice-Diretor, serão providos mediante livre nomeação do
Chefe do Executivo Municipal entre os profissionais do magistério da Unidade Escolar.

Art.. 23. Ninguém poderá votar mais de uma vez na mesma unidade escolar, ainda que
represente segmentos diversos ou acumule cargos ou funções.

Art.. 24. Havendo duas ou mais chapas concorrentes, o processo de apuração tem como base
o resultado da soma dos votos válidos obtidos para cada chapa multiplicado pelo respectivo
peso do segmento, dividido pelo total de votos válidos no segmento.
§ 1º. Os pesos de que trata o caput deste artigo ficam estabelecidos na seguinte proporção,
para cada segmento:
I - Pais ou responsáveis – 01 (um);
II - Estudantes – 01 (um);
III - Servidores do magistério – 05 (cinco);
IV - Demais servidores da Educação- 03 (três).
§ 2º. Em caso de empate, será selecionada pelo Secretário de Educação e Cultura, obedecendo
aos critérios abaixo:

a) Professor;
b) Por nível de graduação;
c) Tempo de serviço;
d) Idade

§ 3º. O processo seletivo será anulado quando os votos nulos superarem os votos válidos.
Art.. 25. A urna que, sem justificativa da mesa receptora, apresente diferença entre o número
de votantes e o de cédulas, será impugnada para decisão posterior da Comissão Eleitoral.
Art.. 26. A apuração será realizada em local a ser estabelecido conforme dispuser o
Regulamento do Processo Seletivo. Todo o processo de contagem será realizado pela mesa
receptora, com acompanhamento dos fiscais dos candidatos.
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Art.. 27. A Comissão Eleitoral decidirá em primeira instancia quaisquer irregularidades
verificadas nas eleições, podendo convocar o Conselho Municipal de Educação para deliberar
sobre o assunto.
Parágrafo único. As impugnações só poderão ser feitas por escrito e fundamentadas as razões.
Art.. 28. Após 24 horas de homologado os resultados das eleições, o candidato poderá entrar
em segunda instancia, com recursos junto ao Conselho Municipal de Educação, para apurar os
fatos.
Art.. 29. Todo o material utilizado no processo eleitoral ficará a disposição da Comissão
Eleitoral, que após as 24 horas, encaminhará a Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer que por sua vez encaminhará ao Arquivo Público, onde permanecerá a
disposição da Secretaria, durante 03 meses.
Art.. 30. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município terá a seguinte
competência:
I - divulgar o calendário e os procedimentos do processo seletivo para todas as Unidades
Escolares
II – instalar a Comissão Eleitoral para o inicio dos seus trabalhos;
III – prestar orientações e esclarecimentos aos membros da Comissão Eleitoral e Subcomissão
Eleitoral, para desenvolvimento do processo seletivo, inclusive as que ocorram durante a
votação e apuração.
Art.. 31. Após a homologação do processo seletivo pela Comissão Eleitoral, o Secretário da
Educação, Esporte, Cultura e Lazer encaminhará os nomes dos vencedores do processo ao
Chefe do Poder Executivo Municipal para a devida nomeação e posse.
Art.. 32. O Colegiado Escolar poderá, mediante ato fundamentado, recomendar ao Secretário
da Educação e Cultura, a destituição do Diretor ou do Vice-Diretor que cometa ilícito penal,
falta de idoneidade moral, de assiduidade, de eficiência e ainda por infração funcional.
Parágrafo único. Em caso de omissão do Colegiado Escolar quanto ao disposto no caput deste
artigo, caberá ao Secretário Municipal da Educação e Cultura, por conhecimento próprio ou
uma vez informado pelas instâncias da Secretaria da Educação que acompanham a Gestão
Escolar, adotar as medidas para o seu cumprimento.
Art.. 33. O Diretor e o Vice-Diretor selecionados exercerão as atribuições dos respectivos
cargos por 02 (dois) anos, permitida a reeleição.
Art.. 34. O plano de gestão apresentado pelo Diretor e Vice-Diretor selecionados, será
implementado durante o período de que trata o artigo anterior, cabendo à Secretaria Municipal
da Educação, Esporte, Cultura e Lazer avaliar a capacidade de mobilização da equipe
pedagógica e do Colegiado Escolar, os índices de desempenho acadêmico dos estudantes e a
auto-avaliação da escola.
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Art.. 35. Em caso de vacância de ambos os cargos, serão estes designados protempore pelo
chefe do Poder Executivo Municipal, atendidos os requisitos constantes do Art.igo 5º deste
Decreto.
Parágrafo único - A vacância do cargo de Diretor e de Vice-Diretor ocorrerá pelo término do
período de que trata o Art.. 35, por renúncia, aposentadoria, falecimento ou destituição.
Art.. 36. Serão providos, mediante livre designação do Chefe do Poder Executivo Municipal,
sem submissão ao processo seletivo, os cargos em comissão de Diretor e Vice-Diretor, das
Unidades Escolares, atendidos os requisitos constantes do artigo 4º deste Decreto, nas
seguintes situações:
I - unidades escolares instaladas após o término do calendário do processo seletivo;
II - onde não haja candidatos inscritos.

Art.. 37. A promulgação dos resultados das eleições será feita 12 horas após a conclusão das
eleições e a homologação ocorrerá 72 horas após a promulgação e será publicado no Diário
Oficial do Município.
Art.. 38. O Chefe do Poder Executivo Municipal nomeará os candidatos eleitos, no prazo de
30 dias após a publicação da homologação.
Art.. 39 - O processo seletivo obedecerá ainda ao Regulamento a ser publicado pela
Secretaria da Educação e Cultura.
Art.. 40. Os casos omissos neste Decreto serão objeto de apreciação pela Comissão Eleitoral,
cuja deliberação deve ser submetida à homologação do Secretário Municipal da Educação.
Art.. 41. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.. 42. Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se,
Registre-se,
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pau Brasil, Estado da Bahia, em 18
de outubro de 2013.

José Alberto dos Santos Rocha
Prefeito
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Resoluções
Conselho Municipal de Educação de Pau Brasil – CME
Lei nº. 142/2001

RESOLUÇÃO/CME Nº. 001/2013.
Cria o Regimento para Eleição de Diretor e Vice-Diretores da
Unidade de Ensino Centro Educacional Maria Santana
pertencente a Rede Municipal.
O Conselho Municipal de Educação de Pau Brasil, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a deliberação do
Conselho Pleno, o que dispõem a Lei Orgânica (artigo 177), Leis 248 e 249/07, e da Lei 142/2001 e a Lei 181/03,
resolve criar os dispositivos do Regimento da Eleição de Diretor e Vice-Diretores da Unidade de Ensino Fundamental
II da Rede Municipal de Pau Brasil, através da Resolução 001/2013 de 22 de agosto de 2013.
CAPITULO I
DAS FINALIDADES DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL
Art. 1º - A Unidade Escolar Centro Educacional Maria Santana pertencente à Rede Municipal de Ensino realiza
eleição para a escolha de Diretor e Vice-diretores.
Art. 2º - Para efetivar a eleição, será constituída uma comissão eleitoral com os seguintes membros:
I.
II.
III.
IV.
V.

01 (um) representante dos professores, escolhido em Assembléia:
01 (um) representante da Entidade representativa dos professores,(APLB) por ela indicado;
01 (um) representante da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, por indicação;
01 (um) representante do Conselho Municipal de Educação;
01 (um) representante do Conselho Escolar;

§ 1º. O representante da Unidade Escolar deverá ser definido em assembleia de cada segmento, convocadas pela
Direção Escolar, devidamente comprovada mediante encaminhamento da Ata respectiva para o CME.
§ 2º. O Conselho Municipal de Educação – CME de posse da Ata encaminhada pela Unidade Escolar fará convocação
de assembleia para escolha dos representantes de cada segmento titular e suplente (2º mais votado), atendendo a
maioridade.
CAPITULO II
DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS E DAS CHAPAS
Art. 3º - Poderão concorrer aos cargos de Diretor e Vice-Diretor da Unidade Escolar de Educação Básica da Rede
Municipal, Centro Educacional Maria Santana, qualquer servidor publico municipal em exercício, lotado na
Secretaria da Educação que atenda aos seguintes critérios:
I.

Para a Escola do Ensino Fundamental do 6º ao 9º Ano:

a) Ser ocupante de cargo efetivo de professor ou coordenador pedagógico municipal;
b) Ter habilitação em Nível superior em curso de licenciatura plena ou graduação em pedagogia;
c) Contar, com no mínimo 02 (dois) anos de efetiva atividade de magistério na rede de ensino do município de
Pau Brasil-BA.
d) Que habite no Município há mais de 03 (três) anos onde está situada a Unidade de Ensino para a qual
pretenda candidatar-se;
e) Que não exerça simultaneamente cargos de comissão ou de confiança;
f) Estar lotado há pelo menos 02 (dois) anos na Unidade de Ensino onde se dará a eleição.
Art. 4º - As funções gratificadas de Diretor e Vice-Diretor e do Secretário Escolar , estão estruturadas na organização
administrativa de Unidade de Ensino de acordo com seu porte, na forma a seguir indicada:
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Grande Porte – assim compreendida a Unidade de Ensino que possua mais de 9 (nove) classes por turno,
contará com um (01) Diretor e três (03) Vice-Diretores e um (01) Secretário (a) Escolar;
II. Médio Porte – assim compreendida a Unidade de Ensino que possua no mínimo 5 (cinco) e no Maximo 9
(nove) classes por turno, contará com um (01) Diretor e dois (02) Vice-Diretores e um (01) Secretário (a)
Escolar;
III. Médio Pequeno – assim compreendida a Unidade de Ensino que possua até 4 (quatro) classes por turno,
contará com um (01) Diretor e um (01) Vice-Diretores e um (01) Secretário (a) Escolar;
IV. Escola do Campo – assim compreendida a Unidade de Ensino da Educação do Campo, pertencerá a uma
nucleação administrativa, pedagógica e escolar de ensino, terá um (1) Diretor da Nucleação um (01)
Secretário (a) Escolar;
I.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL
Art. 5º - As eleições serão convocadas pela Secretaria Municipal da Educação.
Art. 6º - Para concorrer à eleição, as chapas deveram ser inscritas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da
data da publicação do Edital pela Secretaria da Educação, acompanhados de original e cópia autenticada do diploma
especifica na área de educação e proposta pedagógica.
§ 1º. A substituição de algum nome ou chapa, por impugnação, poderá ser feita até 48 horas antes da data da eleição,
após o deferimento pela Comissão Eleitoral.
§ 2º. As chapas inscritas deverão conter candidatos em número suficiente para assumir cargos de Diretor e ViceDiretor, correspondentes aos turnos.
Art. 7º - A Comissão Eleitoral poderá impugnar as chapas ou candidaturas escritas, antes de serem publicadas.
Art. 8º - As Chapas deverão fazer apresentações da propostas pedagógica na Unidade Escolar a que concorrem, sendo
vetada à propaganda no horário de aula.
Parágrafo Único – As apresentações das propostas pedagógicas serão limitadas a 02 (dois) dias antes das eleições.

CAPITULO IV
DA COMISSÃO ELEITORAL
Art. 9º - A Comissão Eleitoral é constituída conforme o Art. 2º incisos I, II, III, IV e V do Regimento Eleitoral e desta
Resolução.
Parágrafo Único – É vetado que entre os membros da Comissão Eleitoral estejam candidatos e seus parentes ainda que
por afinidade, até o 3º grau, inclusive o cônjuge;
Art. 10 - A Comissão Eleitoral escolherá entre os seus membros, os Presidente, o Vice-Presidente e Secretário na
primeira reunião.
Art. 11 - A Comissão Eleitoral julgará os recursos apresentados e dará parecer às chapas no prazo de 48h (quarenta e
oitos horas).
Art. 12- Compete a Comissão Eleitoral:

2

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6XAZNAQT0TZPRWOHK64CLG

Esta edição encontra-se no site: www.paubrasil.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
e no site www.paubrasil.ba.gov.br

Terça-feira
22 de Outubro de 2013
24 - Ano VII - Nº 641

Pau Brasil

Conselho Municipal de Educação de Pau Brasil – CME
Lei nº. 142/2001

a)
b)
c)
d)

Nomear mesários e escrutinadores;
Supervisionar e gerir todo processo Eleitoral;
Publicar com no mínimo 08 (oito) dias de antecedência, local de urnas, votação e horário.
Impugnar chapas que não atendam as exigências desta Resolução.
CAPITULO V
DA VOTAÇÃO

Art. 13 - A Comissão Eleitoral no prazo de 05 (cinco) dias antes da eleição, designará os membros de cada mesa
receptora de votos.
I.
II.
III.
IV.
V.

01 (um) Presidente;
01 (um) Vice-Presidente;
01 (um) Secretário;
01 (um) Primeiro Mesário;
01 (um) Segundo Mesário.

Art. 14 - A votação é pelo voto direto e secreto nas Unidades Escolares, em que esteja havendo o pleito.
Parágrafo Único – É vetado o voto por procuração.
Art. 15 - A Unidade de Ensino, comportará uma mesa receptora de votos ou a critério da Comissão Eleitoral
observando seu porte.
Art. 16 - Não podem ser nomeados para as mesas receptoras de votos:
I. Os candidatos e seus parentes ainda que por afinidade, até o 3º grau, inclusive o cônjuge;
II. Os membros da Comissão Eleitoral;
III. Os servidores no desempenho de cargos ou funções de confiança do Executivo.
§ 1º. Os membros das mesas receptoras de votos serão escolhidos, preferencialmente, entre eleitores da Unidade
Escolar.
§ 2º. Os mesários que não declararem a existência de qualquer dos impedimentos previstos nesta resolução ficarão
inelegíveis no pleito subseqüente, bem como os candidatos que tenham vinculo com os mesmos.
Art. 17 - Cada chapa inscrita poderá indicar 02 (dois) fiscais para acompanhar as eleições e apuração, devendo, ser
credenciados pela Comissão Eleitoral, com antecedência de 02 (dois) dias da data das eleições.
Art. 18 - No caso de chapa única, serão considerados eleitos, os candidatos que obtiverem a maioria absoluta dos
votos válidos, ou seja, 50% (cinqüenta por cento), mais um.
Parágrafo Único - O Especialista ou Professor que serve em mais de uma Unidade Escolar só poderá candidatar-se
para uma delas, for o caso, na que maior carga horária ou onde tiver maior tempo de serviço.
Art. 19 - A votação será em cédulas oficias de acordo com o modelo aprovado pela Comissão Eleitoral e Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes, especificas para aquele fim, rubricadas pelo presidente da mesa e mesários, e a ordem
dos candidatos na cédula feita por sorteio.
Art. 20 - O eleitor, deverá no dia da votação, apresentar um documento de identificação com foto.
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CAPITULO VI
DOS ELEITORES
Art. 21 - Poderão votar:
I. Os candidatos às funções de Diretor e Vice-Diretor do estabelecimento de ensino;
II. Os professores e especialistas que pertençam ao quadro efetivo da Unidade Escolar;
III. Os funcionários que pertençam ao quadro efetivo da Unidade Escolar;
IV. Votará uma só vez um dos pais e/ou responsáveis por alunos matriculados do 6º ao 9º Ano freqüentando a
Unidade escolar ainda que tenha mais de um filho;
V. Os alunos do 6º ao 9º Ano, matriculados e freqüentando a Unidade escolar.
VI. A Comissão Eleitoral decidirá em primeira instancia quaisquer irregularidades verificadas, cabendo direito de
recursos ao Conselho Municipal de Educação, em segunda instância.
Parágrafo único – Não participará como eleitor:
I. Professor, especialista que não pertençam ao quadro efetivo da Unidade Escolar;
II. Ex-alunos e seus respectivos pais;
III. Funcionários contratados que não pertençam ao quadro efetivo da Unidade Escolar;
CAPITULO VII
DA PROCURAÇÃO E RESULTADOS
Art. 22 - A urna que, sem justificativa da mesa receptora, apresente diferença entre o número de votantes e o de
cédulas, será impugnada para decisão posterior da Comissão Eleitoral.
Art. 23 - A apuração será feita pela mesa receptora acompanhada por um fiscal de cada chapa, imediatamente após o
encerramento do horário das eleições, em local previamente determinado pela Comissão Eleitoral.
Parágrafo Único- Em caso de irregularidades, a Comissão Eleitoral decidirá em primeira instância e convocará se
necessário, o Conselho Municipal de Educação.
Art. 24 - Todo o material utilizado no processo eleitoral, inclusive na apuração, será encaminhado a Comissão
Eleitoral, findo os serviços, ao Conselho Municipal de Educação.
Art. 25 - A promulgação do resultado da eleição da Unidade Escolar será feita até 24 horas depois de terminada a
apuração, e, caso haja recurso, após o julgamento do mesmo.
§1º. O voto será vinculado.
§2º. As impugnações só poderão ser feitas por escrito e fundamentadas as razões.
Art. 26 - A mesa Eleitoral divulgará os resultados de eleição, logo após a apuração.
CAPITULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 27 - O preenchimento dos cargos de Diretor e Vice-Diretor do Centro Educacional Maria Santana da Rede
Municipal, atende o que se estabelecem a Lei Municipal 248 e 249/07 de 23 de abril de 2007 e a esta Resolução.
Art. 28 - O mandato de Diretor e Vice-Diretor, terá a duração de 02 (dois) anos, cabendo apenas uma reeleição para
diretor e no caso de vice-diretor a possibilidade de candidatar-se a diretor na eleição subsequente.
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Parágrafo Único: A duração do mandato de 02 (dois) anos se dará por conta da eleição 2012 ter sido anulada.
Art. 29 - O voto do professor será proporcional a 05 (cinco) votos de pais, alunos e o voto dos demais servidores da
Unidade Escolar proporcional a 03 (três) de pais e alunos.
§1º. Os pesos de que trata o caput deste artigo ficam estabelecidos na seguinte proporção, para cada segmento:
I.
II.
III.
IV.

Pais ou responsáveis – 01 (um);
Estudantes – 01 (um);
Servidores do Magistério – 05 (cinco);
Demais servidores da Educação – 03 (três).

Art. 30 - A nomeação e a posse dos eleitos será realizada pela Secretaria da Educação e ocorrerá em até 30 dias após a
eleição.
Art. 31 - As cédulas sem as assinaturas dos mesários serão impugnadas.
Art. 32 - Só poderá candidatar-se a Diretor das Unidades de Ensino da Rede Municipal, professor ou especialista com
disponibilidade e exclusividade para quantidade de turnos que o estabelecimento funciona.
Art. 33 - Não poderão candidatar-se os professores ou especialistas com período igual ou inferior a 02 (dois) anos,
para requerer aposentadoria.
Art. 34 - Não poderá candidatar-se a Diretor e Vice-Diretor, servidores que por quaisquer motivo tenham que se
afastar da Unidade de Ensino por um período mínimo de 05 (cinco) dias úteis mensalmente.
Parágrafo Único- O professor com carga horária de 20 horas quando eleito a Diretor passará a ter direito a 40 horas
durante o período de sua gestão. Findo o seu mandato voltará sua carga horária normal.
Art. 35 - Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pelo Conselho Municipal de Educação.
Art. 36 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Conselho Municipal de Educação, em 22 de agosto de 2013.

_________________________________
Gideval da Costa Santos
Presidente
_______________________________
Erlon Santos de Souza
Secretário Executivo

Conselheiros:
_________________________________
Adália Alves Muniz
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(suplente)

_________________________________
Dilma Barbosa dos Santos
(titular)
_________________________________
Joelson Libarino dos Santos
(titular)

__________________________________
Valdinea Matos de Oliveira
(titular)

_________________________________
Walter Lima Reis
(titular)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL - BAHIA
____________________________________________

Transparência e Sustentabilidade.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 010/2013
22 de Outubro de 2013

Convoca Eleições para Diretores e Vice-Diretores
da Unidade de Ensino Centro Educacional Maria
Santana da Rede Pública Municipal de Pau BrasilBahia, biênio 2014/2015 e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do
Município de Pau Brasil-Bahia, no uso de suas atribuições e competências que
lhe confere a Lei Municipal nº 248/2007, A Resolução do CME nº 001/2013 de
22 de agosto de 2013 e o Decreto Municipal Nº 2068/2013, de 18 de Outubro
de 2013, torna público o presente EDITAL que regulamente a Eleição para
Diretor(a) e vice_ Diretores da Unidade de Ensino Centro Educacional Maria
Santana da Rede Pública Municipal, biênio 2014/2015.
I – DA INSCRIÇÃO E DA ELEIÇÃO.
As eleições serão convocadas pela Secretaria Municipal da Educação, Cultura,
Esporte e Lazer e as inscrições serão realizadas na Sala da Secretaria, situada
no Centro Administrativo Municipal Luís Nogueira de Souza, Praça Juracy
Magalhães, nº 184. Centro. CEP: 45.890-000, nesta cidade, no horário das
07:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h de segunda a sexta-feira, com o
prazo final para as inscrições no dia 05/11/2013.
2 – DO REGIMENTO DAS ELEIÇÕES DE DIRETOR(A) E VICE-DIRETORES
DO CENTRO EDUCACIONAL MARIA SANTANA, UNIDADE DE ENSINO
FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
3 – DAS FINALIDADES E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESO ELEITORAL.
Art. 1º A Unidade Escolar Centro Educacional Maria Santana, pertence à Rede
Municipal de Ensino onde será realizada eleição para escolha de seu Diretor
(a) e Vice-Diretores.
§ O mandato do Diretor (a) e Vice-Diretores terá duração de 02 (dois) anos,
cabendo a reeleição.
Art. 2º Para efetivar a eleição, será constituída uma Comissão Eleitoral com os
seguintes membros:
I – 01 (um) representante dos professores, escolhidos em Assembléia;
Praça Juracy Magalhães, 184 – CEP 45.890-000 – Pau Brasil - Bahia
CNPJ. 13.682.299/0001-53
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II – 01 (um) representante da Entidade representativa dos Professores, (APLB)
por ela indicado;
III – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação, Esporte,
Cultura e Lazer, por indicação da SEDUC;
IV – 01 (um) representante do Conselho Municipal de Educação;
V - 01 (um) representante do Conselho Escolar do CEMS.
§1º A Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer de posse
das declarações encaminhadas pelas Instituições nomeará a Comissão
Eleitoral com objetivo de organizar e coordenar as eleições para Diretor(a) e
Vice-Diretor(es) do CEMS.

CAPITULO II
DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS E DAS CHAPAS

Art. 3º - Poderão concorrer aos cargos de Diretor e Vice-Diretor da Unidade
Escolar de Educação Básica da Rede Municipal, Centro Educacional Maria
Santana, qualquer servidor publico municipal em exercício, lotado na Secretaria
da Educação que atenda aos seguintes critérios:
I. Para a Escola do Ensino Fundamental do 6º ao 9º Ano:
a) Ser ocupante de cargo efetivo de professor ou coordenador pedagógico
municipal;
b) Ter habilitação em Nível superior em curso de licenciatura plena ou
graduação em pedagogia;
c) Contar, com no mínimo 02 (dois) anos de efetiva atividade de magistério
na rede de ensino do município de Pau Brasil-BA.
d) Que habite no Município há mais de 03 (três) anos onde está situada a
Unidade de Ensino para a qual pretenda candidatar-se;
e) Que não exerça simultaneamente cargos de comissão ou de confiança;
f) Estar lotado há pelo menos 02 (dois) anos na Unidade de Ensino onde
se dará a eleição;
g) Ter disponibilidade para atendimento à demanda de carga horária de 40
(quarenta) horas semanais, quando concorrer para o cargo de diretor;
h) Residir no Município onde está situada a Unidade de Ensino para a qual
pretenda candidatar-se;
i) Não exercer simultaneamente cargos de comissão ou de confiança;
j) Possuir conduta compatível e reputação ilibada para o exercício de
cargo.
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Art. 4º - Só poderá candidatar-se Diretor da Unidade de Ensino da Educação
Básica – CEMS, professor ou especialista com disponibilidade para a
quantidade de turnos que o estabelecimento funciona.
Art.5º. Não poderá candidatar-se a Diretor e Vice-Diretor, servidores que por
motivos alheios ao processo de formação e/ou especialização educacional
tenham que se afastar da Unidade Escolar por um período de 05 (cinco) dias
úteis mensalmente.
Art. 6º - Não poderão candidatar-se os professores ou especialistas com
período igual ou inferior a 02 (dois) anos, para requerer aposentadoria.
Art.7º. No ato da Inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos originais acompanhados com as respectivas fotocópias:
a) Duas fotos 3X4;
b) Cópia do R.G ( cédula de identidade)
c) Cópia do CPF;
d) Cópia do comprovante de residência;
e) Cópia do titulo de eleitor;
f) Cópia autenticada de diploma de conclusão do curso em nível superior;
g) Certidão Negativa da Justiça Criminal Comum;
h) Antecedentes criminais, admitindo-se certidão eletronicamente emitida
através da rede mundial de computadores.

Art. 8º O professor com carga horária de 20 horas quando eleito a diretor
passará a ter direito ao registro de 40 horas durante o período de sua gestão.
Findo o seu mandato voltará a sua carga horária normal antiga.
Art. 9º. As funções gratificadas de Diretor e Vice-Diretor e do Secretário
Escolar , estão estruturadas na organização administrativa de Unidade de
Ensino de acordo com seu porte, na forma a seguir indicada:
I. Grande Porte – assim compreendida a Unidade de Ensino que possua
mais de 9 (nove) classes por turno, contará com um (01) Diretor e três
(03) Vice-Diretores e um (01) Secretário (a) Escolar;
II. Médio Porte – assim compreendida a Unidade de Ensino que possua no
mínimo 5 (cinco) e no Maximo 9 (nove) classes por turno, contará com
um (01) Diretor e dois (02) Vice-Diretores e um (01) Secretário (a)
Escolar;
III. Médio Pequeno – assim compreendida a Unidade de Ensino que possua
até 4 (quatro) classes por turno, contará com um (01) Diretor e um (01)
Vice-Diretores e um (01) Secretário (a) Escolar;
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IV. Escola do Campo – assim compreendida a Unidade de Ensino da
Educação do Campo, pertencerá a uma nucleação administrativa,
pedagógica e escolar de ensino, terá um (1) Diretor da Nucleação um
(01) Secretário (a) Escolar;

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL
Art. 10. As eleições serão convocadas pela Secretaria Municipal da Educação,
Cultura, Esporte e Lazer – SEDUC.
Art.11. Para concorrer às eleições, as chapas serão inscritas no prazo máximo
de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação do Edital expedido pela
Secretaria da Educação, Esporte, Cultura e Lazer, em conformidade com os
dispositivos do artigo 6º do presente regimento eleitoral.
§ 1º. A substituição de algum nome ou chapa, por desistência ou impugnação,
poderá ser feita até 48 horas antes da data da eleição, após o deferimento pela
Comissão Eleitoral.
§ 2º. As chapas inscritas deverão conter candidatos em número suficiente para
suprir os cargos de Diretor e Vice-Diretor, correspondentes aos turnos e ou ao
porte da Unidade escolar.
Art. 12 - A Comissão Eleitoral poderá impugnar as chapas ou candidaturas
escritas, antes de serem publicadas.
§ 1º Publicado o edital de habilitação dos candidatos, qualquer eleitor ou
candidato terá o prazo de 48 horas para impugnações.
§ 2º A comissão eleitoral decidirá a respeito de eventuais impugnações no
prazo de 24 horas.
§ 3º As impugnações poderão ser instruídas com documentos e testemunhos.
§ 4º As impugnações fundadas no Art. 3º, inciso VIII autorizam a notificação do
candidato impugnado para manifestação em 24 horas, seguida de julgamento
pela comissão, com recurso, para o colegiado em igual prazo.
Art. 13 – As chapas deverão fazer a apresentação do Plano de Gestão,
informando à comunidade escolar seu projeto para a Unidade escolar a que
concorrem, sendo vedada a propaganda no horário das aulas.
Parágrafo Único – As Plataformas e propostas deverão ser entregues no ato da
inscrição.
CAPITULO IV
DA ORGANIZAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO ELEITORAL
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Art.14. – A Comissão Eleitoral será constituída nos termos da Resolução/CME
Nº 001/2013 e deste Edital.
Parágrafo Único – É vetado que entre os membros da Comissão Eleitoral
estejam candidatos e seus parentes ainda que por afinidade, até o 3º grau,
inclusive o cônjuge;
Art. 15 - A Comissão Eleitoral escolherá entre os seus membros, o Presidente,
o Vice-Presidente e Secretário na primeira reunião.
Art. 16 - A Comissão Eleitoral julgará os recursos apresentados e dará parecer
às chapas no prazo de 48h (quarenta e oitos horas).
Art. 17- Compete a Comissão Eleitoral:
a) Nomear mesários e escrutinadores;
b) Supervisionar e gerir todo processo Eleitoral;
c) Publicar com no mínimo 08 (oito) dias de antecedência, local de urnas,
votação e horário.
d) Impugnar chapas que não atendam as exigências desta Resolução.

CAPITULO V
DA VOTAÇÃO

Art. 18 – A eleição acontecerá no dia 29 de novembro de 2013, no Centro
Educacional Maria Santana das 08:00h às 17:00h (ver cronograma abaixo)
ATIVIDADES
DATA
Publicação do Decreto e Edital
22 de outubro de 2013
Formação da Comissão Eleitoral
28 de outubro de 2013
Inscrição das chapas
De 22/10/13 à 05/11/13
Homologação das chapas/candidaturas 12 de novembro de 2013
Eleições/votação
29 de novembro de 2013
Apuração da votação
29 de novembro de 2013
Homologação
e
Publicação
dos 08 de Dezembro de 2013
resultados finais.
Posse da Direção e Vice-Direção
03 de Janeiro de 2014
Art. 19 - A Comissão Eleitoral no prazo de 05 (cinco) dias antes da eleição
designará os membros de cada mesa receptora de votos.
I. 01 (um) Presidente;
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II. 01 (um) Vice-Presidente;
III. 01 (um) Secretário;
IV. 01 (um) Primeiro Mesário;
V. 01 (um) Segundo Mesário.
Art. 20 - A votação é pelo voto direto e secreto nas Unidades Escolares, em
que esteja havendo o pleito.
Parágrafo Único – É vetado o voto por procuração.
Art. 21 - A Unidade de Ensino comportará uma mesa receptora de votos ou a
critério da Comissão Eleitoral observando seu porte.
Art. 22 - Não podem ser nomeados para as mesas receptoras de votos:
I. Os candidatos e seus parentes ainda que por afinidade, até o 3º grau,
inclusive o cônjuge;
II. Os membros da Comissão Eleitoral;
III. Os servidores no desempenho de cargos ou funções de confiança do
Executivo ou Legislativo Municipal.
§ 1º. Os membros das mesas receptoras de votos serão escolhidos,
preferencialmente, entre eleitores da Unidade Escolar.
§ 2º. Os mesários que não declararem a existência de qualquer dos
impedimentos previstos nesta resolução ficarão inelegíveis no pleito
subsequente, bem como os candidatos que tenham vínculo com os mesmos.
Art. 23 - Cada chapa inscrita poderá indicar 02 (dois) fiscais (que pertença a
Unidade escolar) para acompanhar as eleições e apuração, devendo, ser
credenciados pela Comissão Eleitoral, com antecedência de 02 (dois) dias da
data das eleições.
Art. 24 - No caso de chapa única, serão considerados eleitos, os candidatos
que obtiverem a maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, 50% (cinqüenta
por cento), mais um.
Parágrafo Único - O Especialista ou Professor que serve em mais de uma
Unidade Escolar só poderá candidatar-se para uma delas, se for o caso, na
que maior carga horária ou onde tiver maior tempo de serviço.
Art. 25 - A votação será em cédulas oficias de acordo com o modelo aprovado
pela Comissão Eleitoral e Secretaria da Educação, Esporte, Cultura e Lazer,
especificas para aquele fim, rubricada pelo presidente da mesa e mesários, e a
ordem dos candidatos na cédula feita por sorteio.
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Art. 26 - O eleitor deverá no dia da votação, apresentar um documento de
identificação com foto (opcional para os alunos).
CAPITULO VI
DOS ELEITORES
Art. 27 - Poderão votar:
I. Os candidatos às funções de Diretor e Vice-Diretor do estabelecimento
de ensino;
II. Os professores e especialistas que pertençam ao quadro efetivo da
Unidade Escolar;
III. Os funcionários que pertençam ao quadro efetivo da Unidade Escolar;
IV.
Votará uma só vez um dos pais e/ou responsáveis por alunos
matriculados do 6º ao 9º Ano frequentando a Unidade escolar ainda que
tenha mais de um filho;
V. Os alunos do 6º ao 9º Ano, matriculados e frequentando a Unidade
escolar.
VI.
A Comissão Eleitoral decidirá em primeira instancia quaisquer
irregularidades verificadas, cabendo direito de recursos ao Conselho
Municipal de Educação, em segunda instância.
Parágrafo único – Não participará como eleitor:
I. Professor, especialista que não pertençam ao quadro efetivo da Unidade
Escolar;
II. Ex-alunos e seus respectivos pais;
III. Funcionários contratados que não pertençam ao quadro efetivo da
Unidade Escolar.

CAPITULO VII
DA PROCURAÇÃO E RESULTADOS
Art. 28 - A urna que, sem justificativa da mesa receptora, apresente diferença
entre o número de votantes e o de cédulas, será impugnada para decisão
posterior da Comissão Eleitoral.
Art. 29 - A apuração será feita pela mesa receptora acompanhada por um
fiscal de cada chapa, imediatamente após o encerramento do horário das
eleições, em local previamente determinado pela Comissão Eleitoral.
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Parágrafo Único- Em caso de irregularidades, a Comissão Eleitoral decidirá em
primeira instância e convocará se necessário, o Conselho Municipal de
Educação para segunda e última instância, analisar o recurso e dá parecer.
Art. 30 - Todo o material utilizado no processo eleitoral, inclusive na apuração,
será encaminhado a Comissão Eleitoral, findo os serviços, a Secretaria
Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer e por sua vez o encaminhará
para o Arquivo Público.
Art. 31 - A promulgação e Homologação do resultado da eleição da Unidade
Escolar será feita até dia 08 de dezembro de 2013, depois de terminada a
apuração, e, caso haja recurso, após o julgamento do mesmo.
§1º. As impugnações só poderão ser feitas por escrito e fundamentadas as
razões.
§2º As cédulas sem as assinaturas dos mesários serão impugnadas.
Art. 32 – A Comissão Eleitoral divulgará os resultados de eleição, logo após a
apuração.
CAPITULO VII
DA VACÂNCIA DO CARGO
Art.33 – A Vacância do cargo de diretor ocorrerá:
I – Por término do mandato;
II – Por renúncia;
III – Por falecimento;
IV – Por exoneração;
V – Por demissão.
§ 1º Em caso de vacância de ambos os cargos, serão estes designados
protempore pelo chefe do Poder Executivo Municipal.
§ A exoneração do Diretor ou vice-diretor ocorrerá nos seguintes casos:
I – falta de idoneidade moral, disciplinar, assiduidade e dedicação ao serviço,
ou qualquer outra infração administrativa apurada em sindicância ou processo
administrativo disciplinar;
II – condenação em processo judicial com sentença transitado e julgado;
III – descumprimento do Termo de Compromisso (Anexo I);
IV – Não prestação de contas da gestão dos recursos financeiros alocados
para a Unidade Escolar da qual é responsável, ou a sua prestação de contas
com irregularidades, desde que conte 03 (três) advertências da Secretaria de
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Educação, Cultura, Esporte e Lazer por não observação do que ora se
prescreve; ou
V – em outros casos que sejam disciplinados pela Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
CAPITULO IX
DO TERMO DE COMPROMISSO
Art.34 – Os diretores e vice-diretores eleitos assinarão o TERMO DE
COMPROMISSO DA GESTÃO ESCOLAR, conforme ANEXO I.

CAPITULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 35 - O preenchimento dos cargos de Diretor e Vice-Diretor do Centro
Educacional Maria Santana da Rede Municipal, atende o que se estabelecem a
Lei Municipal 248 e 249/07 de 23 de abril de 2007 e a esta Resolução.
Art. 36 - O mandato de Diretor e Vice-Diretor, terá a duração de 02 (dois) anos,
cabendo apenas uma reeleição para diretor e no caso de vice-diretor a
possibilidade de candidatar-se a diretor na eleição subsequente.
Parágrafo Único: A duração do mandato de 02 (dois) anos se dará por conta
da eleição 2012 ter sido anulada.
Art. 37 - A nomeação e a posse dos eleitos será realizada pela Secretaria da
Educação, Esporte, Cultura e Lazer e ocorrerá dia 03 de janeiro de 2014.
Art. 38 - Os casos omissos neste EDITAL serão resolvidos pela Secretaria da
Educação, Esporte, Cultura e Lazer.
Art. 39 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E
LAZER, Pau Brasil-Bahia, 22 de outubro de 2013.
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Cleison Nascimento dos Anjos
Secretário Mun. da Educação
Decreto - 1948/2013
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ANEXO I
TERMO DE COMPROMISSO DA GESTÃO ESCOLAR ENTRE SI CELEBRAM O
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAU BRASIL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E A INSTITUIÇÃO
EDUCACIONAL, REPRESENTADA POR SEU DIRETOR E VICE-DIRETOR.
TERMO DE COMPROMISSO
Pelo presente instrumento celebram este termo de compromisso, de um lado a Prefeitura de Pau
Brasil, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer no CNPJ sob o
nº 13.682.299/0001-53, com sede na Praça Juracy Magalhães nº 184 – Centro – Pau Brasil,
representada neste ato pelo Secretario Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Sr.
CLEISON NASCIMENTO DOS ANJOS, com o diretor..............................................................,
matricula ............................................., nomeados pelo Decreto de........................ publicado no Diário
Oficial Nº............ de....... de........ de 2014, com o objetivo de redimensionar e disciplinar o exercício
de suas funções administrativas, financeiras e pedagógicas, em conformidade com a Lei nº 9.394 de
20 de dezembro de 1996 e demais legislação referentes à gestão educacional, estabelecendo:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
DO OBJETO – O presente Termo de Compromisso tem por objetivo estabelecer as obrigações dos
partícipes, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e as Unidades Escolares e,
por finalidade, garantir os meios para efetivação de uma Proposta Pedagógica na Instituição
Educacional, que assuma o desenvolvimento de um currículo por competências, que pressupõe a
centralidade nos estudantes e, portanto, na aprendizagem dos mesmos, cujo foco é, a qualidade, a
autonomia e a prática pedagógica diversificada.
DA FINALIDADE – Para o alcance da finalidade assinalada, o presente instrumento especifica as
obrigações e as responsabilidades dos partícipes – SEDUC e Equipe Gestora. Estabelece, ainda, as
condições para execução e os critérios par ao monitoramento e avaliação do desempenho, a partir da
definição de indicadores que permitirão observar índices educacionais, gestão de pessoal,
administrativa e financeira, conforme disposto neste Termo de Compromisso.

CLÁUSULA SEGUNDA:
I- A Gestão Escolar será o meio pelo qual todas as Políticas Educacionais da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Pau Brasil e a legislação pertinente em vigor ou que serão
implementadas;
II - Resgatar a missão da Instituição Educacional, por meio da Gestão Compartilhada, instrumento de
apoio e à atuação de professores em sala de aula e de articulação entre a Instituição Educacional e a
comunidade, na busca da qualidade, eficiência e equidade do ensino público;
III – Assegurar à construção coletiva da Proposta Pedagógica, da Instituição Educacional, cujo eixo é
a inclusão educacional, com participação dos segmentos, inclusive, Conselhos Escolares
indispensáveis para que se favoreça a aprendizagem efetiva e significativa dos alunos, bem como a
construção de valores, por meio de práticas pedagógicas, que propiciem o exercício da cidadania;
IV – Favorecer, no ambiente da Instituição Educacional, a cultura de participação e de
comprometimento, mediante redimensionamento dos papéis, tradicionalmente vivenciados, a
aprimorar a qualidade de ensino e de preservar bens públicos;
V – Gerenciar recursos materiais, financeiros e humanos, observados os ditames da lei, com
transparência, de modo a garantir o avanço no processo pedagógico.

Centro Administrativo Luiz Nogueira de Souza - Praça Juracy Magalhães, 184- Centro
CEP: 45890-000 Pau Brasil Bahia Fone/Fax: (73) 3273- 2175
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6XAZNAQT0TZPRWOHK64CLG

Esta edição encontra-se no site: www.paubrasil.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
e no site www.paubrasil.ba.gov.br

Pau Brasil

Terça-feira
22 de Outubro de 2013
39 - Ano VII - Nº 641

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL
Transparência e Sustentabilidade
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,
ESPORTE, CULTURA E LAZER.
I - Cumprir e fazer cumprir as diretrizes e os preceitos estabelecidos na Constituição Federal, na Lei
Orgânica do Município e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional e em Legislações
vigentes.
II – Apoiar a Equipe Gestora das Unidades Escolares, na elaboração e ou na atualização da Proposta
Pedagógica, bem como, na implementação de ambos, por meio da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer;
III – Acompanhar sistematicamente as ações pedagógicas, administrativas, administrativas e
financeiras da Instituição Educacional;
IV – Monitorar e acompanhar o cumprimento do presente Termo de Compromisso;
V – Cumprir o presente Termo de Compromisso em todas as suas cláusulas.

CLÁUSULA QUARTA – DAS ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE GESTORA:
I - Cumprir e fazer cumprir as diretrizes e os preceitos, estabelecidos na Constituição Federal, na Lei
Orgânica do Município, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na Política Educacional
do Município, nas orientações da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e em
Legislações decorrentes;
II – Liderar o processo de construção coletiva e participativa do projeto Político Pedagógico – PPP e
do Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE, coordenando à elaboração, a execução e a
avaliação do Regimento Interno da Escola, observadas as determinações da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer;
III – Submeter ao Conselho Escolar, para aprovação, o Projeto Político Pedagógico – PPP e o Plano
de Desenvolvimento da Escola PDE, neles incluídos os planos de aplicação dos recursos financeiros;
IV – Implantar ou Implementar o Conselho Escolar, fortalecendo-o;
V – Divulgar à comunidade escolar, o relatório de atividades, tendo como referencia O PROJETO
Político pedagógico – PPP e o Plano de Desenvolvimento Escolar – PDE, incluídos as respectivas
prestações de contas, os dados de avaliação interna e externa e, as propostas medidas visando à
melhoria de qualidade do ensino, bem como, das condições de funcionamento da escola;
VI – Manter arquivo atualizado e à disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer, o Estatuto do Conselho Escolar, o projeto político pedagógico – PPP, o Plano de
Desenvolvimento Escolar – PDE, os Diários de Classe, os Livros de Ponto, os dados das Avaliações
internas e externas, do cumprimento de dias letivos/ hora-aula de cada mês letivo por turma, da
frequência dos alunos e dos professores, do número de estudantes de cada turma, das transferências
recebidas e expedidas, da movimentação dos estudantes nas turmas, da evolução de níveis de
leitura, escrita e produção de textos dos estudantes, do rendimento dos estudantes em todas as
disciplinas, e do horário de trabalho da equipe gestora e demais funcionários;
VII – Organizar o quadro de pessoal da escola, respeitadas as determinações da Secretaria Municipal
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, mantendo o cadastro atualizado, assim como os registros dos
servidores lotados no estabelecimento;
VIII – Divulgar á comunidade escolar à movimentação financeira e os resultados de aprendizagem
dos estudantes, preferencialmente a cada bimestre;
IX – Manter atualizado o tombamento de bens públicos, zelando por sua conservação, em conjunto
com todos os segmentos da comunidade escolar;
X – Cumprir e dar conhecimento à comunidade escolar das diretrizes e normas emanadas da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SEDUC;
XI – Acompanhar diariamente a frequência dos alunos;
XII – Acompanhar diariamente a frequência dos professores e tomar as providencias cabíveis, em
tempo hábil, para garantis o cumprimento dos dias letivos e carga horária mínima, definida na LDB nº
9.394/96;
XIII – Garantir a legalidade, a regularidade e a autenticidade de toda documentação relativa à vida
escolar dos estudantes;
XIV – Fornecer todos os dados requeridos pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer, bem como os dados referentes ao Censo Escolar e ao Gerenciamento dos Indicadores de
Sucesso, dentro dos prazos estabelecidos;
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XV – Estimular o envolvimento dos pais, da comunidade, de voluntários e parceiros que contribuam
para a melhoria do ambiente escolar, do atendimento aos estudantes e da qualidade de ensino, bem
como, o desenvolvimento de iniciativas de educação integral que envolvam os estudantes dentro e
fora do estabelecimento escolar;
XVI – Assegurar a troca de informações relativas ao funcionamento do turno sob a responsabilidade
da Equipe Gestora.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES DO TERMO DE
COMPROMISSO:

O presente Termo de Compromisso vigorará durante o mandato, a contar da data de sua assinatura.

Pau Brasil-Bahia, ......... de ............................... de 2014
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