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Leis

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
GABINETE DA PREFEITA
Praça Lomanto Junior nº 01 Centro – Cravolândia/BA
Fone: (73) 3545-2120
CNPJ - 13.763.396/0001-70

LEI Nº 083 DE 13 DE SETEMBRO DE 2022.
Dispõe sobre a gestão democrática e
normatiza o processo de escolha de
Diretor e Vice – Diretor que integram a
equipe gestora das unidades escolares
do Sistema Municipal de Ensino.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, aprovou e, eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

TÍTULO I
DA GESTÃO DEMOCRATICA DO ENSINO PÚBLICO
CAPÍTULO I

Art. 1º - A gestão democrática do ensino público, princípio inscrito no inciso VI,
Art. nº. 206 da Constituição da República Federativa do Brasil, Art. 249, § 1º da
Constituição do Estado da Bahia de 1989, no Art. 3º e art. 14 da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação de 1996 e da Lei Orgânica Municipal Art. nº 170 obedecerá
aos seguintes princípios:
I.

Autonomia gradativa dos estabelecimentos de ensino na gestão
pedagógica, administrativa e financeira em consonância com a
legislação específica;

II.

Livre organização dos segmentos da comunidade escolar;

III.

Participação dos segmentos da unidade escolar nos processos
decisórios em órgãos colegiados;

IV.

Transparência

dos

mecanismos

administrativos,

financeiros

pedagógicos;
V.

Garantia da descentralização do processo educacional;

VI.

Valorização dos profissionais da educação.
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CAPÍTULO II
DA EQUIPE GESTORA
Art. 2º - A equipe gestora é composta pelo Diretor e Vice-diretor.
§1º- O diretor e vice-diretor serão nomeados pelo Gestor Municipal após processo
democrático definido nesta Lei.
§2º- O Diretor será o coordenador da equipe gestora.
§3º- O mandato do Diretor e Vice-Diretor de estabelecimento de ensino será de 3
(três) anos, contados a partir da data de nomeação, permitida uma reeleição.
§4º - A posse do Diretor e do Vice-diretor ocorrerá no prazo de até 10 (dez) dias
após a proclamação do resultado, final do processo democrático com data definida
pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 3º - São atribuições do Diretor:
I.

Coordenar, acompanhar e avaliar, junto com a equipe gestora, a (re)

formulação e a implementação do Projeto Político - Pedagógico nos seus aspectos
pedagógicos, administrativo e financeiro, observadas as políticas da Secretaria
Municipal de Educação Cultura, Esporte e Lazer;
II.

Submeter e divulgar, periodicamente, a prestação de contas à Comunidade

Escolar;
III.

Coordenar a organização do quadro de pessoal priorizando as ações de

natureza pedagógica em consonância com as orientações da Secretaria Municipal
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer;
IV.

Coordenar o processo de avaliação interna, apresentar os resultados e

viabilizar propostas que visem a melhoria da qualidade do ensino e o alcance das
metas estabelecidas;
V.

Garantir ambiente propício ao processo de ensino e aprendizagem, cuidando

da disciplina;
VI.

Garantir a manutenção e limpeza do estabelecimento;

VII.

Adotar medidas de prevenção e controle da evasão escolar;

VIII.

Participar das reuniões e encontros com os pais.
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Art. 4º - São atribuições do Vice-Diretor:
I.

Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da Escola e também

em sua implementação, acompanhamento e avaliação;
II. Responsabilizar-se

pelo funcionamento da unidade de ensino em seu turno de

trabalho;
III. Colaborar

com o Diretor e substituí-lo no exercício de suas funções, no caso de

seu impedimento;
IV. Garantir

ambiente propício ao processo de ensino e aprendizagem, cuidando

da disciplina;
V. Garantir

a manutenção e limpeza do estabelecimento;

VI. Acompanhar

o desenvolvimento das tarefas da secretaria escolar e do pessoal

de apoio;
VII.

Controlar a frequência do pessoal docente e técnico-administrativo,

encaminhando relatório ao Diretor para providências;
VIII.

Assessorar direta ou indiretamente o Diretor no planejamento, execução,

avaliação de todas as atividades administrativas e pedagógicas da unidade de
ensino;
IX. Visar

os diários de classe dos professores do seu turno;

X. Adotar

medidas de prevenção e controle da evasão escolar;

XI. Participar
XII.

das reuniões e encontros com os pais;

Executar outras atribuições determinadas pela Direção;

Art. 5º O estabelecimento de ensino com 150 e até 250 alunos terá apenas
01 (um) vice-diretor, com carga horária de 20 (vinte) horas.

Art. 6º - o estabelecimento de ensino com menos de 150 (cento e cinquenta)
alunos não terá vice-diretor, e em caso de destituição do diretor a Secretaria indica
o substituto.
Parágrafo único – o disposto neste artigo não se aplica as escolas com
menos de 150 alunos que funcionem em Tempo Integral.
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Art. 7º o estabelecimento de ensino que tenha de 250 a 350 alunos contarão
com até 02 (dois) vice-diretores.
Art. 8º Os estabelecimentos de ensino com mais de 350 (trezentos e
cinquenta) alunos ou que funcione 3 (três) turnos, contarão com até 03 (três)
vice-diretoras (es) com carga horária de 20 (vinte) horas por turno de
funcionamento, independentemente do regime de trabalho a que estejam
vinculados.
Art. 9º - Compete ao Secretário (a) de Educação designar Diretor e ViceDiretor(es) dos estabelecimentos de ensino sem a realização de processo seletivo
de indicação, nos seguintes casos:
I.

Nucleação de Escolas do Campo;

II.

Escolas que tiverem em efetivo exercício apenas um membro estável
do Magistério Público Municipal;

III.

Escolas que possuam apenas servidores contratados em seu quadro.

IV.

Estabelecimentos de ensino nos quais não tiver havido membros
eleitos, mediante votação por ausência de candidatos;

V.

Estabelecimentos de ensino que tiver havido, vacância da função de
Diretor no primeiro ano de mandato.

TÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 10º - Será realizada através de processo democrático, secreto e direto, a
seleção para Diretores e Vice-Diretores do Sistema Municipal de Ensino de
CRAVOLÂNDIA/BA, abrangendo as escolas que funcionam a partir de 04 (quatro)
classes pelo menos em um turno de funcionamento.
Art. 11º - A seleção de que trata o artigo anterior serão convocadas mediante
Edital, publicado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
definindo as escolas que participarão do pleito, com a quantidade de vagas das
funções gratificadas para diretor e vice-diretores, respectivamente, bem como, os
turnos de funcionamento das escolas.
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Art. 12º - O edital será publicado no diário oficial do município e afixado em
local público, no quadro de avisos das Unidades Escolares deste Município e da
Secretaria Municipal de Educação, com antecedência de 40 (quarenta) dias da
realização do pleito.
Parágrafo Único: Deverão constar no Edital a relação das escolas que
participarão do pleito, a localização das mesmas, o número de salas, de classes
e de alunos, o turno de funcionamento, bem como, a designação das datas,
horários, local e prazos para o processo seletivo.

Art. 13º Quando faltar os 03 (três) meses para o término do mandato do diretor
e vice-diretor será iniciada o novo processo seletivo para escolha, ao qual terá
duração máxima até o fim do mandato anterior.
TÍTULO III
DO PROCESSO ELEITORAL
CAPÍTULO I
DO PROCESSO DE SELEÇÃO
Art. 14º o processo de seleção de diretores e vice-diretores de
estabelecimento de ensino público municipal será realizado em duas etapas:
1ª – a primeira constará da apresentação do Plano de Gestão;
2ª – a segunda constará da eleição por voto direto e secreto com a participação
da comunidade, conforme a definição de eleitores do art. 20, incisos I, II, III e
IV.
Parágrafo Único – a aprovação na primeira etapa é condição necessária para
a participação na segunda etapa.
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CAPÍTULO II
DAS COMISSÕES
Art. 15º – Para o Desenvolvimento do Processo Eleitoral será instituída uma
Comissão Eleitoral Central – CEC, cujos membros serão nomeados por ato do (a)

Secretário (a) Municipal de Educação no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após o
edital, que por sua vez nomeará uma comissão Eleitoral Escolar – CEE, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias após a sua nomeação.

Art. 16º – A Comissão Eleitoral Central será composta por 07 (sete) membros
titulares e 07 (sete) suplentes, sendo 02 (dois) representantes da Secretaria
Municipal de Educação, 02 (dois) da entidade de Classe dos Trabalhadores em
Educação, 01 (um) membro do Conselho Municipal de Educação, 01 (um) membro
da Procuradoria Geral do Município e 01 (um) membro do Conselho do
Cacs/Fundeb.
Art. 17º - São atribuições da Comissão Eleitoral Central – CEC:

I. Coordenar

o processo Eleitoral;

II. Estabelecer

procedimentos complementares omissos que julgue necessários

para execução e lisura do processo eleitoral;
III.

Efetivar as inscrições das chapas e respectivos fiscais, em 10 (dez) dias,

após publicação da nomeação da CEC, divulgando para a comunidade escolar,
aquelas que tiveram suas inscrições aceitas;
IV. Receber

dos candidatos, no ato da inscrição, os planos de Gestão Coletivo dos

candidatos da chapa, apresentados como proposta a serem desenvolvidas nas
respectivas unidades de ensino, á qual se candidatam;
V. Controlar

a quantidade de cédulas e urnas eleitorais para o pleito, e respectiva

distribuição para os locais de votação;
VI. Receber

os recursos interpostos, no prazo de 02 (dois) dias úteis após a

publicação da chapa e julga-los no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis;
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VII.

Analisar e emitir parecer sobre os resultados emitidos pelas Comissões
Eleitorais Escolares;

VIII.

Receber as urnas, mapas, atas, bem como, lacrá-las e repassar à Secretaria

Municipal de Educação, que responsabilizar-se-á pela guarda durante sessenta
dias;
IX. Apurar

X. Dar

resultados do pleito eleitoral;

publicidade ao resultado do processo eleitoral.

Parágrafo Único: Os candidatos, seus conjugues e parentes, até segundo grau
não poderão ser membros da CEC.
Art. 18º - A Comissão Eleitoral Escolar – CEE, será designada pela Comissão
Eleitoral Central – CEC, composta de 03 (três) membros titulares e 03 (três)
suplentes, que sejam membros do Conselho Escolar, representados por 01 (um)
professor, 01 (um) servidor da área de apoio escolar lotado na Unidade Escolar e
01 (um) pai de aluno matriculado e com frequência regular na respectiva escola,
escolhidos através da assembleia convocada para este fim.

Parágrafo Único: Os candidatos, seus Cônjuges e parentes, até segundo grau
não poderão ser membros da CEE.

Art. 19º - Compete á CEE organizar, orientar, registrar e encaminhar todo
processo eleitoral na Unidade Escolar.
Art. 20º - São atribuições da CEE:
I. Receber da C E C, na Secretaria de Educação, o material referente ao Processo

Eleitoral;
II. Divulgar

a composição do eleitorado da Escola;

III. Rubricar

as cédulas eleitorais;

IV. Providenciar
V. Identificar

e divulgar o local de votação;

cada eleitor, orientando a votação e a assinatura da folha eleitoral;
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VI. Proceder

á escrituração assim que terminar o prazo para votação ou que

o último eleitor tiver votado, considerando o prazo das 8:00 (oito) às 20:00
(vinte) horas;
VII.

Lavrar a Ata impressa e ocorrências da eleição;

VIII.

Encaminhar, a CEC, a documentação referente ao Processo: cédulas,

folha eleitoral, ata de urna, imediatamente após o término da votação.

CAPÍTULO II
DOS ELEITORES
Art. 21º - O Colégio Eleitoral para as eleições de Diretores e Vice – Diretores
será constituído por:
I. Professores e servidores públicos, que trabalharam na Unidade de Ensino
Municipal pelo menos seis meses antes do pleito;
II. Alunos com

idade mínima de 14 (quatorze) anos, matriculados e

frequentando regularmente;
III. Responsável legal dos alunos com menos de 14 (quatorze) anos, com direito
a 01 (um) voto, independentemente do número de filhos que possua na
Unidade Escolar;
IV. Professores ou servidores de outra rede que na época do pleito estejam
legalmente à disposição do município, lotados na unidade escolar.

Art. 22º - Os candidatos a Diretor e Vice - Diretor votarão na escola onde
estiverem concorrendo.

Art. 23º - Têm direito a votar em mais de uma Unidade Escolar, os eleitores
professores e servidores públicos que atuem em mais de 01 (uma) Unidade de
ensino.

Art. 24º - Tem direito a mais de 01 (um) voto, o professor ou servidor público
municipal que tiver filho menor de 14 (quatorze) anos matriculado e frequentando
a escola de sua lotação.
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Art. 25º – A CEE divulgará na Escola a lista dos eleitores habilitados, de acordo
com o previsto nesta Lei, em até 10 (dez) dias antes do pleito.

Art. 26º - Será garantido a todos os membros do Colégio Eleitoral o direito a voto
secreto.

CAPÍTULO III
DAS INSCRIÇÕES
Art. 27º - Poderão concorrer ás eleições, professores municipais que sejam
portadores de diploma de Licenciatura Plena, preenchendo os seguintes
requisitos:
I– estar três anos, no mínimo, em efetivo exercício na atividade de magistério no
Sistema Municipal de Ensino;
II

– concorrer apenas a 01(um) cargo de Diretor ou Vice-Diretor em apenas uma

unidade escolar, de acordo com o quadro de vagas constante no Edital de
Convocação;
III –

ser professor efetivo do Magistério Público Municipal;

– estar em pleno gozo dos direitos públicos;

IV

V– não estar respondendo processo administrativo disciplinar;
VI

– ter disponibilidade de 40 (quarenta) horas para Diretor e 20 (vinte) horas para

Vice-Diretor, e compatibilidade de turno em atividade de outro órgão ou instituição;
VII

–

não

ter

sido

comprovada

sua

participação

em

irregularidades

administrativas, financeiras ou atividades que afetam a moral e a ética
profissional;
VIII

– apresentar plano de gestão escolar que contemple os aspectos

pedagógicos, administrativos e financeiros a ser implementado na escola, em
consonância com o Projeto Político Pedagógico;
IX

– Participar de chapa completa a candidatos a direção, conforme porte da

escola, descrito no artigo 6º, artigo 7º e artigo 8º.
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X

– ter compatibilidade para com o serviço público nos termos do Art. 37, XVI da
CF/88;

XI –

não estar em processo de aposentadoria

XII

Não ocupar cargo eletivo regido pela Justiça eleitoral, em qualquer nível.

§1º: Verificado pela CEC que o candidato não satisfaz qualquer dos requisitos
exigidos nos incisos deste Artigo, será indeferida a inscrição do candidato na

chapa que compõe, podendo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ser
substituído, para um novo julgamento pela CEC.
§2º caso o candidato substituído não satisfaça os requisitos exigidos, a

candidatura da chapa será indeferia
Art. 28º- Os profissionais do quadro de magistério, integrantes da CEC e da
CEE não poderão compor chapa como candidato.
Art. 29º - No ato da inscrição da chapa, os candidatos deverão apresentar os
seguintes documentos, com as respectivas cópias
I - Plano de Gestão Coletivo com proposta pedagógica, técnica e administrativa
para a unidade de ensino a qual pleiteiam a função de Diretor ou Vice-diretor;
II -

Diploma do Curso de Licenciatura Plena;

III -

Contracheque recente, da Prefeitura Municipal de CRAVOLÂNDIA;

IV -

Preenchimento da ficha individual de inscrição;

V- Requerimento assinado conjuntamente com todos os candidatos a Diretor e Vice
Diretores;
VI - Comprovante de residência no município.
VII – Documentos pessoais de identificação: Registro Geral (RG) ou carteira de
Trabalho ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Cadastro de Pessoa Física
(CPF), Título de eleitor.
Art. 30º - A CEC publicará, no segundo dia útil, após o encerramento do prazo
de inscrição, o registro das chapas.
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Art. 31º - O voto dos segmentos que compõem o Colégio Eleitoral obedecerá a
seguinte proporcionalidade:
I- 50% (cinquenta por cento) para os votos dos professores e demais servidores
públicos do Executivo Municipal.
II - 50% (cinquenta por cento) para os votos dos alunos e respectivos pais ou
responsáveis legais.
Parágrafo Único: O quociente eleitoral é calculado pela soma de 50%
(cinquenta por Cento) do percentual de votos favoráveis obtidos no segmento de
professores e funcionários, e de 50% (cinquenta por cento) do percentual de votos
favoráveis, obtidos no segmento de alunos e respectivos pais ou responsáveis legais,
expressos pela fórmula seguinte:

QE=50 x (VVPF/ TVPF + VVPA / TVPA), onde:
VVPF = total de votos válidos de professores e funcionários;
TVPF = total de votantes do segmento de professores e funcionários;
VVPA = total de votos válidos de pais, representantes legais e alunos;
TVPA = total de votantes no segmento pais, representantes legais e alunos.
Art. 32º - Havendo duas ou mais chapas concorrentes, alcançando juntas o
percentual de 50% (cinquenta por cento) mais 01 (um), dos votos válidos, será
considerada vencedora aquela que obtiver maior quociente eleitoral.
Art. 33º – Tratando-se de chapa única, é necessária obtenção de 50%
(cinquenta por cento) mais um, dos votos válidos.
Parágrafo Único: Na hipótese deste Artigo, se a chapa não alcançar o
percentual de votos exigidos, serão designados pelo (a) Secretário (a) Municipal
de Educação, para os cargos de Diretor e Vice-Diretor, os professores que
exercerão a função de coordenadores escolares, até realização de pleito posterior.
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CAPÍTULO IV
DA CAMPANHA ELEITORAL
Art. 34º - Não será permitido o emprego de meios que evidenciem coerção ou
compensação, com vistas a influir no resultado da votação.

Art. 35º - É assegurada plena liberdade de contato com alunos e demais
eleitores, nos 15 (quinze) dias de campanha sendo permitido uso de cartazes,
panfletos e adesivos, sem prejuízo ao patrimônio público, e ao tempo pedagógico.

Parágrafo Único: Durante os 05 (cinco) dias finais de campanha, será

organizado um debate entre os candidatos, na unidade escolar, para apresentação
e discussão do plano de gestão, com a presença da Comissão Eleitoral Escolar.
Art. 36º - Cada unidade escolar deve zelar pela integridade das ações
pedagógicas e administrativas, pelo calendário escolar, não concedendo material
de expediente da Escola para fins de campanha.
CAPÍTULO V
DO PLEITO ELEITORAL
Art. 37º - Logo após o término da votação, a CEE lavrará ata de votação que
será encaminhada com as urnas para o local previamente definido pela CEC, onde
dar-se-á a apuração das urnas e elaboração da ata de resultados.

Art. 38º - As eleições acontecerão em único dia, nas Unidades Escolares da
Zona Urbana, relacionadas no Edital de convocação para o pleito.
Art. 39º - Após a apuração do resultado das eleições pela CEC, os candidatos
terão o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para requerer a recontagem dos votos
apurados da urna impugnada e a CEC, deverá julgá-los no prazo máximo de 02
(dois) dias úteis.
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Art. 40º - Após a proclamação do resultado final da eleição caberá a CEC, o
envio da ata com os resultados das eleições, no prazo máximo de 03 (três) dias
úteis para a Secretaria Municipal de Educação, que adotará as providências
necessárias à nomeação, pelo chefe do Executivo, dos candidatos eleitos, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias.
Art. 41º - Somente poderão permanecer no recinto da votação os membros
da CEE, os Fiscais designados e durante o tempo necessário à votação, o eleitor.
Art. 42º - O presidente e os membros da CEE chegarão no dia e local
designados, 30 (trinta) minutos antes da hora do início da votação, para verificar
se estão em ordem o material eleitoral e a urna, para que seja suprida eventual
deficiência.

Art. 43º - Na hora fixada no edital das eleições de que trata o artigo 12º, após
constatar que o recinto e o material para a realização do pleito estão em
condições, o Presidente da CEE declara iniciados os trabalhos.
Art. 44º - Iniciada a votação, cada eleitor pela ordem de apresentação à mesa
depois de identificado, assinará a folha de votantes e receberá a cédula única,
rubricada pelo Presidente e Mesários e na cabine, após assinalar no retângulo
próprio da chapa de sua preferência, dobrá-lo-á, dando visibilidade a CEE.
Art. 45º - São documentos válidos para a identificação do eleitor, carteira de
identidade, carteira profissional, carteira de habilitação e excepcionalmente para
os alunos, certidão de nascimento.
Art. 46º - Na hora determinada no edital para encerramento da votação,
havendo no recinto eleitores a votar, serão convidados em voz alta a fazerem a
entrega, ao Presidente da Mesa Receptora, do documento de identificação,
prosseguindo os trabalhos até que vote o último eleitor presente no local.
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Parágrafo Único: Encerrada a votação, o Presidente fará lavrar a Ata que
será também assinada pelos Mesários e Fiscais, registrando a hora do início e do
encerramento dos trabalhos e total de votantes.
Art. 47º - Iniciando o processo de apuração, o presidente da CEC verificará
pela lista de votação, se a maioria absoluta dos eleitores participou do pleito
eleitoral, procedendo-se, em caso afirmativo, a abertura de urna e contagem de
votos.
Art. 48º - Contadas as cédulas da Urna, o Presidente verificará se o número
coincide com a lista de votantes.

Art. 49º - Se o número de cédulas for igual ou inferior ao de votantes que
assinaram a respectiva lista, far-se-á a apuração.
Art. 50º – Se o excesso de cédulas for igual ou superior a diferença entre
os dois candidatos mais votados, a urna será anulada.

Art. 51º - Apresentando na cédula qualquer sinal de rasura, ou dizeres
suscetíveis de identificar eleitor ou tendo este, assinado duas ou mais chapas,
para a mesma vaga, o voto será anulado.
Art. 52º - Havendo ou não protesto, conservar-se-ão as cédulas apuradas
sob guarda do presidente da CEC, até a aclamação final do resultado, a fim de
assegurar eventual recontagem de votos.

Art. 53º - Finda a apuração, o presidente da mesa proclamará eleitos os
candidatos que obtiveram maioria simples de votos em relação ao total de
eleitores, em cada Unidade Escolar e fará lavrar a Ata dos Trabalhos Eleitorais.
§1º A ata é lavrada em formulário previamente impresso, em 03 (três) vias e
mencionará obrigatoriamente:
a.

Dia e hora da abertura e encerramento dos trabalhos, local em que
funcionam os mesmos, com os nomes dos respectivos componentes, total
de eleitores aptos a votar;
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b.

Resultado da urna apurada, especificando-se o número de votantes, cédulas
apuradas, votos atribuídos a cada chapa inscrita, em branco e votos nulos;

c.

Resultado geral da apuração;

d.

Apresentação, ou não, de protesto, fazendo-se, em caso afirmativo, resumo
de cada protesto formulado perante a Mesa;

e.

Todas as demais ocorrências relacionadas com a apuração.
§2º A Ata será assinada pelo Presidente, demais Membros da mesa e Fiscais,

esclarecendo-se o motivo da eventual falta de qualquer assinatura, sendo
encaminhada uma via para Secretaria Municipal de Educação, a outra para o
Conselho Municipal de Educação e a outra via ficará arquivada na Escola.

Art. 54º - Em caso de empate dos candidatos mais votados, será eleita a
chapa cujo candidato a Diretor
I - tenha o maior tempo em exercício efetivo na Unidade Escolar;
II – Tenha mais tempo de exercício carreira do Magistério Público Municipal;
III – Tenha maior idade.

CAPÍTULO VI
DA NOMEAÇÃO E POSSE
Art. 55º - Os Diretores e Vice-diretores das unidades escolares do Sistema
Municipal de Ensino de CRAVOLÂNDIA serão nomeados por ato do Chefe do
Executivo Municipal, no prazo de 02 (dois) dias da data da divulgação dos resultados
pelas Comissões Eleitorais, após processo democrático de eleição Direita e secreta.

Art. 56º - A posse do eleito ocorrerá no prazo de até 03 (três) dias úteis
subsequentes à nomeação, pelo Chefe do Executivo.

Parágrafo Único: Ao término do mandato, o Diretor e o Vice-diretor
permanecerão na Unidade de Ensino até o início do exercício dos novos titulares.
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CAPÍTULO VI
DA VACÃNCIA

Art. 57º – Verificando-se a exoneração prevista no artigo 40º, ou na hipótese
de ocorrência de vacância, os cargos serão providos por ato do (a) titular da
Secretaria Municipal de Educação, designado 01(um) professor (a), coordenador (a),
até que surja novo processo eleitoral do sistema de ensino.

Art. 58º -

A

vacância da função do diretor ocorrerá por conclusão da gestão,

renúncia, destituição, aposentadoria ou morte.
Parágrafo único - A decisão final desfavorável ao candidato, em recurso sobre
impugnação de registro de candidatura e o seu afastamento por período superior a 2
(dois) meses, excetuando-se os casos de Licença Saúde, Licença gestante e licença
saúde família, implicarão na vacância da função.
TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 59º O primeiro processo de eleição de diretores das escolas públicas
municipais a realizar-se após a publicação desta lei mediante a aprovação do plano
de gestão apresentado pelo candidato.
Art. 60º o Poder Executivo estabelecerá datas e prazos especiais para a
realização do primeiro processo de indicação de diretores de escolas públicas
municipais conforme calendário a ser definido, com a instalação da comissão
eleitoral.
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Art. 61º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições contrárias.

Gabinete da Prefeita, em 13 de setembro de 2022.

Ivete Soares Teixeira Araújo
Prefeita Municipal
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