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ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
GABINETE DO PREFEITO

Regulamenta o processo de escolha
e nomeagao dos cargos de Diregao
Escolar e da outras providencias.

PROJETO DE LEI N /2 0 2 2

O Prefeito Municipal de Salgadinho, Estado da Paraiba, no uso de
suas atribuigoes, conferidas pela Lei Organica do Municipio. propoe para
apreciagao do Poder Legislative, o seguinte Projeto de Lei:

Capitulo I
Disposigoes Gerais

Art. 1° Regulamenta, nos termos da Constituigao Federal, art. 206, Lei n°
14.113/2022 e Lei n° 9.394/96, a forma e os criterios de escolha e nomeagao dos
ocupantes dos cargos ou fungao de Diregao Escolar das instituigoes de ensino da rede
municipal de ensino.

§ 1° Para os efeitos desta Lei, os cargos ou fungoes de Diregao Escolar sao
diretor escolar e diretor escolar adjunto.

§ 2° Assim, nos termos desta Lei, sempre que se referi a diretor escolar
refere-se tambem a diretor escolar adjunto.

Art. 2° Os diretores escolares das instituigoes de ensino da rede municipal
serao escolhidos e nomeados de acordo com criterios tecnicos de merito e
desempenho, nos termos desta Lei.

Capitulo II
Dos Requisitos para ocupar a Diregao Escolar

Art. 3° O ocupante do cargo de diregao escolar deve atender pelo menos
urn dos requisitos abaixo:

I - graduagao em pedagogia com habilitagao em administragao ou gestao
escolar;

II - graduagao em pedagogia ou licenciatura especifica com pos-graduagao
em administragao ou gestao escolar; ou

§ 1° Alem de atender um dos requisitos acima, tambem sera necessario urn
tempo minimo de 3 (tres) anos de experiencia docente, seja na rede publica ou
privada.
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S 2* Para ot tint dot moao» I a II do caput dalle artigo. idserdo vdlidas as

pamraduaUo com nconhtamtnlo peto Mimilddo da Educa^o

Caprtulo HI
Oat Danenidet . Compact..a A.Hbulc*..da G«tio Eacolar

A,« a* A ncolw organized* am dtmensdes, Qua por sue vaz

orvan̂ am »* competences a Mlw as raspactivas atnbuiqdes do ocupante do cargo

ou hy\+o da Orator Eacolar

Art 5* A oestAo eacolar terA como pitares as segumtes dimensdes

I - PoAtoco-lnsWuoonal qua considara a mstotuiqAo escoter am seu PJP«
•oodl dando retovAnoa As competAnoes do Oretor Escoter na Idararga da escola.

ns d**9*o da gersnbs do drneto fundamental A educat^o.
o

_ _ .
II - Pedagogics qua dastaca a fuogfio pnrrwra e aspaciflca da escola a

oonaidarando o papal do Orator Escoter na efetnraqAo da spnodnagans da

III - Admmrstrativo-Flnancarra. qua aborda os requisites tAcmcos a

oparaoionats qua vtatekzam a reafcza^Ao do trabatw escoter . .

IV • Pessoal a ReteaonaJ. qua define mais do qua urn parfll esperedo. uma

referAnus da atitudet a posroonamentos qua favoragam o trabalho do Dirator Escoter

Art fl* 0 ocupania do cargo da dirator eacolar lam as saguintaa

competencies
I •na DtmensAo Polibco-lnsUtucional
a) Ildarar a gastAo da escola.
b) engajar a uxnumdade
c ) implementor a coordenar a gasteo damocrAbca na escola.
d) responsabiAzaf-ee pete orgamzâ Ao escoter.
e ) dosonvulvef uma vtsAo sistemica e estratagica

II * na OmensAo Padagogica
a) focahzar seu irabalw no comprormsso com o ansino a a aprendizagem.
b) conduzir o ptenejamento pedagbgico
c) apoiar as pessoas diretamente envoAtdas no ansino a na apcendtzagem.
d) coordanar a gesteo cumcular a os matodos de aprendizagem e

avalie^Ao
e) promo*** um cAma propiao ao desenvofcimenlo educational,

f ) desenveilve# a mcluaAo a oqutoade a aprendizagem ao longo da vida e

a culture coteburaliva
III * na OenensAo Admmtsirativo-Fmancaea
a) LOOTdenar as alindade* ddnemstratwas da escola
b) /«Har polo patnm6reo e pete* espa^oe lisicos.
t) Coordenar as eqmpes de uabatoo
dj Ganr. junto com as mstenoas constituidas, os racursos hnancarros da

II •na OmensAo Pessoal e ReteaonaJ
a) ujtdar e apoar as petsoas
0 ) age democraecamenle
c) Desenvulvef aAertdade ornpabe e respetlo as pessoas.
d ) Ag»» unentado por pnnupnos ebcu*. cum eqmdade e jusbva
a) Saber contuiecar sa e bdar corn confktos
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f) Ser proativo:
g) Comprometer-se com o seu desenvolvimento profissional.

Art 7° As atnbuigoes do ocupante do cargo de diretor escolar estao
contidas no anexo unico desta Lei.

Capitulo FV
Dos Criterios Tecnicos do Mertto e do Desempenho da Gestao Escolar

Art. 8° Os cnterios tecnicos de merito para a escofia e nomeagao do
ocupante do cargo de diretor escolar sao:

I - a fonmagao. baseada na habilitagao e na titulagao conforme art 3°, I e
II desta Lei;

II - o aperfeigoamento continuado;
III - obtengao de nota minima de 50% em prova objetrva a ser aplicada pela

gestao municipal, ou quern por esta for delegado para tal fim :
IV - entrevista, realizada pela Secretaria de Educagao ou quern por esta for

delegado para tal fim. para avaliar as habilidades do candidato sobre os dispositivos
contklos nos arts. 4° a 7° e anexo unico desta Lei.

Art. 9° O processo de escolha do ocupante do cargo de diretor realizar-se-
a em 3 etapas

1 - 1* etapa; prova escrita dassificatoria, para availagao de conhecimentos
necessarios a gestao de escolar, na qual os candidates devem obter nota minima de
50% da pontuagao total;

II - 2* etapa; entrevista eliminatoria, para avaliar as habilidades do
candidato sobre os dispositivos dos arts. 4° a 7° e anexo unico desta Lei, onde os
candidates devem ser aprovado - nota igual ou maior que 50 pontos. ou nao
aprovados - nota menor que 50 pontos, para ocupar o cargo ou fungao de diretor
escolar, onde serao atribuidos os seguintes conceitos e notas:

a) otimo: nota maior ou igual que 85 pontos
b) bom; nota igual ou maior que 70 pontos e menor que 85 pontos;
c) suficiente; igual ou maior que 50 pontos e menor que 70 pontos;
d) insufidente: nota menor que 50 pontos.
III - 3a etapa: prova de tftulos, onde serao apresentados os titulos. os quais

terao a seguinte pontuagao
a) Doutorado na area de gestao escolar - 50 pontos;
b) Mestrado na area de gestao escolar - 35 pontos;
c) Espeaalizagao na area de gestao escolar - 20 pontos;
d) Curso de aperfeigoamento na area de gestao escolar com carga horaria

minima de 180h - 10 pontos;
e) Curso de aperfeigoamento na area de gestao escolar, com carga horaria

minima de 40h e menor que 180 horas- 5 pontos;

§ 1° Para o processo de escolha para a Gestao Escolar os candidates
devem atender aos requisitos do art. 3° desta Lei.

§ 2° So serao contados os pontos de 1 titulo para cada uma das alineas a.
b e c do inciso III do caput deste artigo

§ 3° Serao contados os pontos de at6 2 titulos para cada uma das alineas
dee do inciso III do caput deste artigo

Digitalizado com CamScanner



ssSSSSSESS?®*
„KSSS=*SSS«SSS8
,#«da ad"**«*««*>M*»
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ten mm hatetdada para a *Up« a modafcSadt da anamo daa 4raaa da aluagio do
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|r Caau arena a damidocta ou afaaUmanio eta algum ocupartla da

•*ute» w>lrwnaado urn tutoalteto. noa termoa do pardgrafo antartor para
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|4* Na NpOtaaa da ndo havar c*n4date aprovadoa no pcocaaao da qua
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mandatea ua nawiui »teu naoaaadam M tufcmalar ao procaaao da qua traia u art
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II - os resultados de aprendizagem obtidos pelos alunos de sua instituigao
de ensino nos exames do sistema estadual de avaliagao da educagao basica;

III - os resultados de aprendizagem obtidos pelos alunos de sua instituigao
de ensino nos exames do sistema municipal de avaliagao da educagao basica;

IV - os resultados de aprendizagem obtidos pelos alunos de sua instituigao
de ensino nos exames em sistemas e/ou avaliagoes externas nao oficiais, em que o
municipio fizer a adesao;

V - os resultados das taxas de rendimento oficiais dos alunos de sua
instituigao de ensino, auferidos e divulgados pelo Ministerio da Educagao, atraves do
INEP;

VI - as taxas de participagao dos alunos de sua instituigao de ensino nas
avaligoes educacionais;

VII - as taxas de distorgao idade-serie dos alunos de sua instituigao de
ensino;

VIII - a aplicagao e a prestagao de contas dos recursos financeiros de
acordo com as normas vigentes;

IX - o cumprimento dos objetivos e metas do Plano de Gestao Escolar -
PGE.

§ 1° A pontuagao de cada urn dos itens citados neste artigo sera
disciplinada no Sistema de Avaliagao e Desempenho dos ocupantes dos cargos da
Gestao Escolar.

§ 2° Os resultados de aprendizagem obtidos pelos alunos nos exames
nacionais do sistema nacional de avaliagao da educagao basica terao preponderance
sobre os exames estaduais e estes sobre os municipais no Sistema de Avaliagao de
Desempenho dos ocupantes dos cargos de Gestao Escolar.

§ 3° As metas dos resultados de aprendizagem dos alunos de cada unidade
da rede municipal de ensino, nos exames nacionais do sistema nacional de avaliagao
da educagao basica, terao como parametros iniciais os resultados obtidos em 2019
no IDEB, tendo como objetivo alcangar a nota minima ate 2025 de 6,0 para os anos
iniciais, e 5,5 para os anos finais do ensino fundamental,

§ 4° As metas dos resultados de aprendizagem dos alunos de cada unidade
da rede municipal de ensino, nos exames estaduais e municipais de avaliagao da
educagao basica, terao como parametros iniciais os resultados obtidos em 2019 no
IDEB, tendo como objetivo alcangar a nota minima, ate 2025, de 7,0 nos anos iniciais,
como nos anos finais do ensino fundamental.

§ 5° As metas dos resultados das taxas de rendimento oficiais dos alunos
de cada unidade da rede municipal de ensino tera como parametros iniciais os
resultados obtidos em 2019, sendo que:

I - para o ano de 2023:
a) para a taxa de aprovagao, aumentar em 5 pontos percentuais, o

resultado obtido em 2019;
b) para a taxa de reprovagao, diminuir em 5 pontos percentuais, o resultado

obtido em 2019;
c) para a taxa de abandono, diminuir em 5 pontos percentuais, o resultado

obtido em 2019;
d) para a taxa de distorgao idade-serie, diminuir em 10 pontos percentuais,

o resultado obtido em 2019;
II - a partir de 2024 ate 2026:
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#») pare * lav* do epmvegAo aumentar A (AKA do Aro antenor. at* alcangar
pm 7026 o percerrfual da 97% noa ano* n»c.i*i<i a 94*% noa aroa finals do ensino
fundamental

b) para a lava da r*prov*gAo (brntnu* a tava do ano antanor at* alcangar
am 2076 o parcantfuai da 2% noa ano* mtc>*»* a 4% no* anoa rtnais do ensino
M«MHM

c) para a leva da abandono. damn/* a lava do ano antenor at* /arar am
7076 noa anoa nr>w a 1% noa anoa Anars do ensmo \mdamantat.

d) para a uwa da datorgdo idade-s*n* d»m»nuir a taxa do ano anterior am
5 panto* parcontua** da ta«a A eoslente

IN - a oarV da 2027 meftorar as taxas do ano anterior

|6* No caso da EducagAo Infantrt. serA usado como parAmetro para a
AvakagAo da Dasempanho doa ocupantes dos cargos da gestio ascoiar. oa
reatAado* atcangado* pates sues ntMu^es da ensino nos aixos a campos da
anpandnoas dasta etapa da aducagAo bdsica

1 7* A nAo apicagAo doa racursoa Inancairos ou apMcagAo dos masmos
am dosacordo com as norma* vtgantas a a dasaprovagAo das contaa implied am
avahapAo negebva naata enterto na AvabagAo da Oasampanho

f B* Na AvabagAo da Oasampanho sarA avaliado o cumpnmanto doa
tagutntes ubfativo* a mates do Plano da GestAo Escoter - PGE

I dtscussAo. ataboragAo. aprovagAo a axacugAo do ragimento ascoiar;
II - ataboragAo aprovagAo a axacugAo do Prolate Polltico-padaybgico do

ostahalecimooto da ensmo.
III •©laborar a e*ocular piano da apronduagem doa alunos;
IV • elaborer a axacutar ©strategies da racuparagAo para oa alunos da

manor rondimonlo.
V - cumprtr o catendano do ano lattvo
VI • cumpnr as aovtdades da arttcutagAo da oscola com at familiaa a a

oumufwdad® eatabeteodas
VII • ©laborer pr ©anchor executat ooo monrtorar oa program©* a sistamaa

mfurmatuadus am axacugAo ou qua o mumopro venh* a adanr eVou imptantar .
VIII - apmar o funcionamenlo do consatio ascoiar

§ 9* A Souoiana da EducagAo barxara hnatrugAo Normative do Sistama da
AvabagAo e Dosontpanho doa ocupantae dos cargos da GestAo Escoiar no prazu da
90 dies

Capnuto V
Disposed** Finals

Art 12 O Podar Executive puttera JABJM at« 30% (trmla por canto) dos
lacuisos da uanplamantagAo da UrsAo VAAR da qua trata o art 5° III, da Lai n4

14 113/2020 cum a burahcagAo uu prerixagAo bnancaira a/ou material da profissionais
da adwcagAo baste* tuu Atenu* da rade mursapet da ensmo. das araas da aluagAo
pnuritaaa do rnumctpK) qua UArvaram rosoJUdu* axprasawos nas avaliagdas do
dasampenttos do qua bale ost*l©•

§ 1* Lunsidara -so cumo rasortadus axprassrvoa na* avaliagdas da
(latampanhos OS losullodo* ubbdo* nas avabagOa* axiom** obuais ou nAo oficiais.
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que tenham expressflo nacional. regional e/ou estadual, exceto para as avaliagoes da
Educagflo Infantil, nas quais serflo utilizados os resultados obtidos de acordo com §
6° do art. 12 desta Lei.

§ 2° A bonificagdo ou premiag3o financeira aos profissionais da educagao
de que trata este artigo nflo sera considerada remuneragao, e, portanto, nao se
tncorpora ao vencimento ou remuneragao mensal dos provaveis beneficiados, sendo
paga uma unica vez por ano, sem nenhum tipo de vinculagao.

§ 3° Em caso de bonificagao ou premiagao material, fica o municipio
autonzado a (azer a doagao dos prSmios aos beneficiados, obedecidos as normas da
administragSo pubiica. entre as quais sejam o regulamento e a relagao dos premiados
e a publiadade destes atos para conhecimento de todos.

Art . 13. O Poder Executivo editara, no prazo de 90 dias, o regulamento do
disposto nesta Lei, dando publicidade ao Poder Legislative local, ao Conselho do
FUNDEB. ao Tribunal de Conta do Estado da Paralba e ao Ministerio Publico do
Estado da Paralba.

Art . 14 . As despesas decorrentes desta Lei correrao a conta das dotagdes
orgamentArias vigentes.

Art . 15. Esta Lei entrar£ em vigor na data de sua publicag3o.

Art. 16. Revogam-se as disposigoes em contrario.

Gabinete do Prefeito de Salgadinho/PB, em 12 de setembro de 2022.

MARCOS ANTONIO ALVLS
Prefeito
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