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DECRETO Nº 0020/2023
Em 01 de fevereiro de 2023

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS
PARA ESCOLHA DE DIRETORES DE
ESCOLA PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº
2.666/2011, DA LEI DA GESTÃO
DEMOCRÁTICA DE BUTIÁ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Butiá, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º - Este Decreto regulamenta o processo de escolha de professor(a) para o cargo
de Diretor(a) Escolar nas unidades do Sistema Municipal de Ensino de Butiá/RS, de acordo com os Arts.
13 a 19 da Lei Municipal nº 2.666/2011 e a Meta 19 do Plano Nacional de Educação da LEI N°
13.005/2014.

Art. 2º - A seleção de diretores(as) de unidades educacionais da rede municipal de
ensino de Butiá deverá seguir as etapas abaixo, com procedimentos definidos em edital específico
publicado pela Secretaria Municipal de Educação - SMED.

CAPÍTULO I
DO PROCESSO DE SELEÇÃO, HABILITAÇÃO E ESCOLHA

SEÇÃO I
DO PROCESSO DE SELEÇÃO E HABILITAÇÃO

Art. 3º - O processo de seleção e habilitação de candidatos (as) a Diretores (as) de
unidades educacionais da rede municipal de ensino terá por objetivo a aferição da competência técnico-
pedagógica a partir de critérios de méritos e desempenho necessários ao exercício do cargo de Direção,
contando com a participação de segmentos da comunidade escolar, através dos conselhos municipais
de educação.

Art. 4º - A seleção e habilitação do (a) professor (a) para provimento do cargo de
Diretor(a) de unidades de ensino será realizada nas seguintes etapas:

I - 1º Etapa: Inscrição do candidato (a) com preenchimento de formulário e entrega de documentos de
acordo com os termos do edital de seleção e habilitação:
II - 2º Etapa: Análise do currículo e dos documentos comprobatórios pela comissão avaliadora;
III - 3º Etapa: Aplicação da prova de seleção que contará com 20 questões sobre a Gestão Escolar
organizada pela comissão de avaliação;
IV - 4º Etapa: Divulgação dos candidatos selecionados e habilitados;
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Parágrafo Único - O detalhamento das etapas acima fará parte do edital de seleção.
publicado pelo menos 30 (trinta) dias antes da prova de seleção.

SEÇÃO II .
DO PROCESSO DE ESCOLHA

Art. 5º - Os (As) professores (as) aprovados no processo de seleção e habilitação para
o cargo de Diretor (a) deverão, após receberem o certificado de habilitação:

I – 1º Etapa: Realizar a inscrição, juntamente aos conselhos escolares das escolas que pretende ser
diretor, entregando os seguinte documentos:

a) Currículo profissional;
b) Plano de Ação, alinhado ao PPP da escola.

II - 2º Etapa: Apresentação pública presencial do plano de ação pelo professor (a) em uma Assembleia
Geral do Conselho Escolar;

III – 3º Etapa: Avaliação pelo conselho escolar dos planos devem ser apreciados juntamente com a
capacidade de liderança, o conhecimento pedagógico, administrativo e prático de cada responsável
pelos Planos de Ação;

IV – 4º Etapa: Registro em ata da assembleia geral com a escolha de 2 (dois) ou 3 (três) planos e seus
respectivos autores;

V - 5º Etapa: Envio da lista dos escolhidos pelo conselho escolar com as devidas justificativas e ata
para que o Prefeito(a) Municipal possa fazer a escolha e a nomeação do (a) diretor (a).

Parágrafo Único - Somente será admitida a inscrição do proponente no processo de
escolha do Diretor(a) Escolar para até 3 (três) unidades escolares.

SEÇÃO II
DA COMISSÃO AVALIADORA DE SELEÇÃO E HABILITAÇÃO

Art. 6º - A Comissão Avaliadora Municipal de Seleção e Habilitação, nomeada por ato
do Executivo Municipal, será constituída por representantes da Secretaria Municipal da Educação, do
Conselho Municipal de Educação e dos Conselhos Escolares.

I - A Comissão tem por principal atribuição avaliar os documentos exigidos para a seleção e habilitação,
elaborar e aplicar a prova de seleção e habilitação, conforme as etapas definidas neste decreto;

II – Um (a) dos (as) representantes da Secretaria Municipal de Educação de Butiá presidirá a
Comissão de Avaliação Municipal;

III - A Comissão será única para todas as unidades de ensino do Município.

SEÇÃO IV
DA INEXISTÊNCIA DE INSCRITOS NO PROCESSO DE ESCOLHA

Art. 7º - Se a escola de Educação Infantil, Ensino Fundamental ou Educação Especial
apresentar menos de 02 (dois) inscritos no processo de seleção, será informado pelo Conselho
Escolar ao prefeito que não houve inscritos suficientes para a realização do processo de escolha,
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sendo que o prefeito poderá nomear qualquer membro estável do Magistério em exercício na rede,
habilitados no processo de seleção e habilitação, obedecendo aos critérios do art. 14, inciso I ao VIII
da Lei Municipal 2.666/2011.

Parágrafo Único - Sendo nomeado pelo Chefe do Executivo Municipal pelos motivos
expressos no caput deste artigo, o Diretor(a) Escolar terá o prazo de até 30 (trinta) dias para a
apresentação do seu Plano de Ação ao Conselho Escolar para análise, sendo que deverá ser alterado
o Plano se for necessário.

CAPÍTULO II
DO PLANO DE AÇÃO ALINHADO AO PPP

Art. 8º - O processo de análise do plano de ação observará os princípios de autonomia,
cidadania, dignidade da pessoa humana, gestão democrática do ensino público, pluralismo político,
igualdade perante a lei, valorização dos trabalhadores na educação, promoção da integração escola-
comunidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, participação, eficiência e melhoria
da qualidade social da educação básica pública.

Art. 9º - Deverão ser definidos no plano de gestão metas, objetivos. Competências
organizadas em dimensões, atribuições, práticas e ações que evidenciam o compromisso em garantir
o acesso, a permanência e a inclusão de crianças e estudantes na rede municipal de ensino, bem
como o percurso formativo destes com ênfase na aprendizagem e na perspectiva de formação integral,
em consonância com o PPP da escola e a legislação vigente, com o formato definido nos termos do
edital de seleção.

CAPÍTULO III
DA DESIGNAÇÃO, DO EXERCÍCIO, DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E DA

VACÂNCIA DO(A) DIRETOR(A) ESCOLAR

SEÇÃO I
DA DESIGNAÇÃO E DO EXERCÍCIO

Art. 10 - O professor selecionado para o exercício do cargo de Diretor(a) Escolar será
nomeado por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 11 - No ato da designação, o (a) Diretor (a) assinará o Termo de Compromisso,
comprometendo-se em exercer com eficácia e eficiência as atribuições específicas do seu cargo
conforme o Art. 12 deste decreto.

Art. 12 - Cabe ao (à) Diretor (a) a prática de todos os atos necessários à gestão da
unidade, em consonância com as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação de Butiá e em
conformidade com a Matriz de Competências do Diretor (a) Escolar, conforme texto aprovado pelo
Conselho Nacional de Educação, devendo ainda:

I - Coordenar a organização escolar na dimensão político-institucional:

a) Liderar a gestão da escola;
b) Engajar a comunidade;
c) Implementar e coordenar a gestão democrática na escola;
d) Responsabilizar-se pela organização escolar;
e) Desenvolver visão sistêmica e estratégica.

II - Coordenar a organização escolar na dimensão pedagógica:

a) Focalizar seu trabalho no compromisso com o ensino e a aprendizagem;
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b) Conduzir o planejamento pedagógico;
c) Apoiar as pessoas diretamente envolvidas no ensino e na aprendizagem;
d) Coordenar a gestão curricular e os métodos de aprendizagem e avaliação;
e) Promover clima propício ao desenvolvimento educacional.

III - Coordenar a organização escolar na dimensão Administrativo-Financeira:

a) Coordenar as atividades administrativas;
b) Zelar pelo patrimônio e pelos espaços físicos;
c) Coordenar as equipes de trabalho;
d) Gerir, junto com as instâncias constituídas, os recursos financeiros da escola.

IV - Coordenar a organização escolar na dimensão Pessoal e Relacional:

a) Cuidar e apoiar as pessoas;
b) Comprometer-se com o seu desenvolvimento pessoal e profissional;
c) Saber comunicar-se e lidar com conflitos.

V - Configurar a cultura organizacional com a equipe;

VI - Assegurar o cumprimento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o conjunto de
aprendizagens essenciais e indispensáveis;

VII - Valorizar o desenvolvimento profissional de toda a equipe escolar;

VIII - Coordenar a construção e implementação da proposta pedagógica da escola;

IX - Realizar a gestão de pessoas e dos recursos materiais e financeiros;

X - Buscar soluções inovadoras e criativas para aprimorar o funcionamento da escola;

XI - Integrar a escola com outros contextos, incentivando a parceria com as famílias e a comunidade;

XII - Exercitar a empatia, o diálogo e a mediação de conflitos e a cooperação;

XIII - Agir e incentivar pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência, abertura a diferentes opiniões e concepções pedagógicas.

SEÇÃO II
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 13 - O (A) Diretor (a) Escolar será avaliado (a) anualmente pelo Conselho Escolar,
devendo a referida avaliação ser enviada até o dia 15 (quinze) de março do ano subsequente ao
avaliado, quanto ao cumprimento do Plano de Ação e dos resultados da gestão administrativa da
unidade de ensino, em conformidade com o inciso VI do art. 5º da Lei Municipal 2.666/2011.

§ 1º - A avaliação tem por objetivo acompanhar os resultados da implementação do
Plano de Ação, bem como fornecer subsídios para aperfeiçoar o desempenho do(a) Diretor(a) no
desenvolvimento do seu trabalho;

§ 2º - O não cumprimento das disposições do Plano de Ação ou, com a configuração da
má gestão administrativa, devidamente apurada e avaliada, serão informadas ao Chefe do Poder
Executivo para as devidas providências.
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SEÇÃO III
DA VACÂNCIA

Art. 14 - A vacância do cargo de Diretor(a) Escolar ocorrerá por:

I - término da vigência do mandato;

II - renúncia ou desistência;

III – destituição;

IV – exoneração;

V - aposentadoria;

VI - morte.

Parágrafo Único - Em qualquer dos casos previstos no caput deste artigo. para
preenchimento do cargo, deverá ser observado o que está definido na Lei Municipal 2.666/2011:

Art. 15 - A destituição do(a) Diretor(a) de unidade educacional poderá ocorrer nos casos
definidos no Art. 11 da Lei Municipal 2.666/2011.

§ 1º - O Conselho Escolar poderá solicitar a apuração de possíveis irregularidades na
gestão do Diretor Escolar;

§ 2º - A apuração para a destituição dar-se-á conforme legislação municipal.

Art. 16 - Demais instruções e casos omissos no processo de seleção do Diretor (a)
Escolar, serão analisados e definidos pela Secretaria Municipal de Educação de Butiá, conforme art.
17 da Lei Municipal 2.666/2011.

Art. 17 - Este decreto entra em vigor na data de publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em, 01 de fevereiro de 2023.

DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Em, 01 de fevereiro de 2023.

VALMIR RIBEIRO PEREIRA
Secretário Municipal de Administração


