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A Câmara Municipal de laEuaruana

Exmo. Sr. Presidente,

Ilustres EDIS,

MENSAGE§{z-5/2022.

ENCAMINFTAMENTO COM PEDIDO DE URGÊNCIA

Dirijo-me a Vossas Excelências pata encaminhar o incluso Ptoieto de Lei que

dispõe sobte o processo de escolha e indicação pafi o cârgo de Diretot Escolat e

Cootdenadot Pedagógico junto as escolas da rede municipal de ensino de Jaguaruana.

À Lei rf 14.1.1.3, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento da EducaçáoBâsica e de Yalodzzçáo dos Ptofissionais

da Educação §UNDEB), estabelece, no aÍt. 14, que a complementação do Valor

Aluno/Ano por Resultado (VÂÂR) será distribúda às redes públicas de ensino que

cumprfuem as condicionalidades e apresefltarem meihoria dos indicadores referidos no

inciso III do caput do at. 5o dessa Lei e que, pata o ptovimento do cargo ou função de

diretot escolaÍ, deve-se considetar cdtérios técnicos de mérito e desempenho ou a partiÍ

de escolha rcalizada com a participação da comunidade escolar dentte candidatos

aptovados, prer.iameflte, em avaltaçào de mérito e desempenho;

O Conselho Estadual de Educação (CEE) emitiu a Resolução n" 502/2022, gue

visa disciplinar o exercício do cargo de direção de instituição de ensino da educação

básica no estado do Ceatâ.

Paraa função de .liretor escolar, será exigida a formação em administação escolar

por curso de graduação em Pedagogia ou de pós-gmduação em Gestão Escolar.

À norra legislação determina, únda, que o diretot escolat setá

nomeado/designado ou contratado peia entidade mantenedora da unidade escolar e, ao

assumir o exetcício da função, o fato deverá set comunicado, oficialmente, com a devida
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documentação comprobatôna, ao CEE- Âlém disso, o diretor escolar só poderá exercer

suas funçôes em uma única unidade de ensino.

Ocorre que o Ministério da Educação, pot meio da resolução n" 1, de 27 deiulho

de 2A22, fixou datas pata afedção das condicionalidades pata recebimento do VÂÂR,

dentre elas a condicionalidade I que tata do processo de escolha dos cargos de gestão

escolar, objeto desta I*i, atê 15 de setembro de 2022.

Âssirn, protestamos pela atenciosa âiúlise dessa Edilidade pffa que o Projeto de

Lei ota apresentado seja apreci e pelos demais Seahotes

Vereadores, EM art.29 da Lei Oryàrucz

Jaguaruana-CB,09 de setembro de
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PROJETO DE LEr N" 025/2022,D8 09 DE SETEMBRO DE 2022.

DISPÔE SOBRE O PROCESSO SELETIVO

PARA FORMAçÃO DE BANCO DE

GESTORES ESCOI.ARES PARA

PROVTMENTO DOS CARGOS/FUNÇÔES

DE DIRETOR ESCOI-AR E COORDENÂDOR

PEDAGÓGICO ESCOLAR DA REDE

MT]NICIPÂI DE ENSINO DO MUNICÍPIO

DEJAGUARUÂNA.

O PREFEITO MUNICIPAL DEJAGUÂRUANIÂ, Estado do Ceará,José

Elias de Oliveira, Ílo uso de suas atribuições legais que lhe confere o ârt. 49, inciso

III, da Lei orgânica do Município.

Fttz saBER que a cÂuena MUNICIPAL de JAGUÂRUÂI§A
APROYOIJ, e eu, SÂNCIONO E, PROMULGO a seguinte lei:

CAPITULO I

DISPOSI ÇOES PRELIMINARES

Art. 1" - O pteenchimento dos catgos de Diretor Escolar e Coordenador

Pedagógico das Escolas Públicas Municipais de Jaguaruàna, serâ efetuado nos termos

previstos nesta Lei, na Lei Municipal N" 774/2008, de 31 de dezembro de 2008, alterada

por meio da Lei Municipal n" 917 /2022, de 11 de março de 2022, nos Planos Nacional,

Estadual e Municipal de Educação--PNE/2074-2024, Meta 19, Estatég;ta1.9.2;no Iociso

I, art 14, da Lei Federal n" 74.113, de 25 de dezembro de 2A20, que regulamenta o

"NOVO" FUNDEB, de que üata, o art.272-A da Constituição Federal.
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Art. 2" - Fica institúdo o pÍocesso seletivo simplificad o para formação de Banco

de Gestotes Escolates e ptovimento dos cargos/funções de Di-tetor Escolar e

Coordenador Pedagógico Escolar, de acordo com cdtérios técnicos de mérito e

desempenho, no âmbito das Escolas Públicas Municipais da Educação Infantil e Ensino

Fundamental deste Município.

Art. 30 - Compete à Secretaria da Educação, colr:, autorizaçào do chefe do

executivo, reahzar Processo Seletivo Público SimpliÍicado, elabotando o edital que

regulamentarâ a seleção mencionada no aÍÍ7go anteriot e adotar todas as medidas

necessárias à formahzação e conclusão do procedimento.

§ 1" - O edital da seleção pública simplificada especificatâ as etâpâs e os

procedimentos do certame, seguindo os parâmetos da ptesente Lei.

§ 2" - O Município deJaguaruana podetá se utilizat de processo seletivo rcalizado

no âmbito do Governo do Estado do Ceará, com a mesma finalidade prevista no caput.

CAPÍTULO III

DÂS ETAPAS DO PROCESSO SELETTVO

Aft. 40 - Â seleção descdta no atigo 2" desta Lei ocorerâ a cada 2 (dois) anos,

sendo vedada sua reahzação no pedodo compteendido entre os últimos üês meses que

antecedem as eleições municipais e a posse dos eleitos.

§ 1" - Os candidatos aprovados serão nomeados para um período de 2 (dois)

anos.

§ 2" - Durante o exercício do catgo, devetá ocotter avaliações anuais, do Núcleo

Gestor das Escolas Públicas Municipais, por meio de comissão instituída pela Secretaria

da Educação, pata fins de afem a eficiência no desempenho do serviço público, bem

como a observância das nornas e princípios que regem a Âdministração Pública.
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ÂÍt. 5" - Â Seleção Pública Simplificada será realaada em tÍês etapas:

a) Primeira etapà apÍesentação de plano de tabalho alinhado ao PPP (Plano Político

Pedagógico) e a BNCC @ase Nacional Comum Curricuiar) de carâter eleminatório;

b) Segunda etapa; análise comportamental seguida de entrevista, de catâtet eliminatório;

c) Terceira etapa: exame de útulos, de caráter classificatório.

CAPÍTULO IV

DOS REQUTSTTOS pÂRA PÀRTTCIPAçÃO DO PROCESSO SELETTVO

AÍt. 60 - São reqúsitos pàra cor,correr âos cârgos de Diretot Escolat e

Cootdenador Pedagógico:

I) ser brasileiro nato ou naturz.ltzado:'

II) estar em pleno gozo dos seus riireitos políticos;

m) não ter sofrido nenhuma penalidade poÍ força de procedimento

administtativo disciplinar deste Município ou condenação por ato de improbidade

adminisftativa ou crime conta a Âdministração Pública;

fD Dfuetor Escolat - possuir graduação em licenciaaxa plena em pedagogia,

com comprovação em histórico escolar das disciplinas cursadas rtz' árca de

gestão/administração escolat, totalizando, no mínimo, duzentas e quarenta horas-aulas

ou ter graduação em oufta licenciatura, com pós-graduação rta arca de

gestão/adminisüação escolar;

V) tet experiência comprovada de, pelo meflos, 2 (dois) anos de efetivo

exetcício de docênci\pata o cargo de Diretor Escolar;

YI) Cootdenador Pedagógico Escolar - possuir licenciatura plena em pedagogra,

ou coordenaçáo pedagócica ou áteas afins;

VID não estat suspenso do exercício profissional, flem cumpdndo qualquer

outra penalidade disciplinat aplicada pelo órgão de fiscalizaçáo da profissão, em nível

fedeml ou estaduâl;
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\ruII) não ter contâs de gestão escolar desaptovadas junto aos prografiurs e

proietos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação flNDE), Secretaria da

Educação do Estado do Ceatá e Secretaria Municipal da trducação e congêÍreres.

CAPÍTULO V

DANOMEAÇÃO

Att. 7" - O candidato aprovado ta seleção simplificada integrurâ o Banco de

Gestores Escolates da Rede Municipai da Educação Infantil e Ensino Fundamental,

porém, não possú direito público subietivo à nomeação, cabendo a Sectetaria da

Educação indicar a unidade escolar a qual os aprovados irão exeÍcer suas funções,

seguindo a otdem de classificação, pot meio de nomeação rcahzada pelo Chefe do

Executivo Municipal, observadas as necessidades do serviço público, avahando a

opottunidade e conveaiêacia.

§ 1" - O diretor escolat só podetá exercet suas funções em uma única unidade

escolat.

§ 2" - Â escolha dos coordenadores será rea"hzada pelo c{i.etor escolar nomeado

na fotma deste attigo, desde que estejam na lista de aprovados na seleção pública de que

tnta estaLet.

Art. 8". Âs atribuições e competências do gestor escoiat são aquelas definidas na

Resolução f 502/2022 de 13 de iulho de 2022 do Conselho Estadual de Educação

(CEE), sem ptejuízo de outras que venham a ser definidas peio referido ótgào ou por

regulamento.

CAPÍTULO VI

DA ESTRUTURAçÂO DA ESCOLA

Art. 9 - As Unidades Educacionais da Rede Pública Municipal de Ensino

subdividem-se em:

a)Panunidades de ensino com um turÍro de funcionameoto ou matdcula inferior

a 60 alunos, haverá designação de apenas um diretor escolar;
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b)Pan unidades de ensino com dois turnos de funcionamento e no mínimo 60

alunos, haverá designação de um clitetor e uÍn cooÍdenador pedagogico;

c) -Pata unidades de ensino com tês turíros de funcionamento ou tempo tntegral

ou com matÁcrila superior a 400 (quaüocentos) alunos,havetâ designação de um diretor

e dois cootdenadotes pedagógicos.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIçÕES FINAIS

Art. 10 - Â primeim seleção pública para composição do Núcleo Gestor das

Unidades de Ensino da Rede Municipal de Ensino serâ tealizada em até um ano da

aptovação desta lei.

Art. 11- Ocorendo avacància de Diretot Escolar ou Cootdenadot Pedagógico,

o substituto será indicado pela Secetaria da educação, seguindo a otdem de classificação,

nomeado pelo Prefeito Municipal, dentre os aprovados para o Banco de Gestores

Escolares, rn prazo máximo de 30 (trinta) dias.

PatágrafoÚnico. Havendo vacância e não havendo candidatos selecionados Íro

Banco de Gestotes Escolares, o Chefe do Poder Executivo Municipal, poderá flomeâÍ

livtemente o ptofissional que atenda os tequisitos do an. 6,panpreenchimento da vaga

e conclusão do petíodo remanescente.

Art. tr2. As despesas decomentes desta Lei cometão por conta dos recursos

oÍçamentários da Secretaria da educação.

Ârt. 13. O Poder Executivo Municipal podeú regulamentar esta Lei por meio de

Decteto, atendidos todos os seus termos.

Art. 14. Esta Lei entrâ em vigor na daâ de sua publicação, revogadas as

disposições em contráÍio.

Paço da Prefeitura Municipal deJaguaruana*CB,O9 de setembro de 2022.
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Prefeito Municipal de Jaguaruana
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