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CÂMARA  MUNICIPAL DE 

PIN DORETAMA  

DESPACHO 

Tendo em vista a aprovação da presente propositura, 

determino a Secretaria Geral da Mesa, que anexe a documentação 

necessária para, empós, seja encaminho o mesmo ao Executivo Municipal 

como determina o caput do Artigo 166 do Regimento Interno desta Casa, 

para que se tome as providencias legais que entender necessárias. 

Ademais determino a Secretaria da Câmara que tome as providencias 

contidas no Artigo 166 §10  do Regimento Interno desta Casa, quanto aos 

registros e arquivamentos das documentações. 

PROPOSITURA N°  AUTOR  

PLC i8/0)%a Gork Ç:xPc-07 100 

Pindoretama/CE, 	 de 2022. 

KC/IQ 
MARIA GORE TE CA ALCANTI BA 	SOBRINHA 

Presidente da amara Municipal de Pindoretama/CE. 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
Rua  Pe.  Antônio Nepomuceno, n° 56- CEP 62860-000 

CNPJ 02.960.694/0001-34- (85) 3375-1820 - gpindoretama@igmail.com  



4441 
CÂMARA MUNICIPAL DE 

PINDORETAMA 
AUTOGRAFO DE LEI N° 025/2022 

Dispõe sobre o processo de seleção 
técnica para constituição de banco de 
gestores escolares e indicação para o 
cargo de provimento em comissão para 
a função de Diretor Escolar das Escolas 
da Rede Municipal de Ensino, e dei 
outras providências 

A C 'AMARA MUNICIPAL DE PINDORETAMA/CE APROVOU.  

Art.  1°. 0 provimento do cargo em comissão de Diretor Escolar das Escolas Públicas 
Municipais será efetuado nos termos previstos nesta Lei; no inciso VIII do  art.  3° da Lei 
Federal n°9.394, de 20 de dezembro de 1996; nos Planos Nacional, Estadual e Municipal 
de Educação—PNE/2014-2024, Meta 19, Estratégia 19.2; no Inciso I,  art.  14, da Lei 
Federal n° 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o "NOVO" FUNDEB, 
de que trata o  art.  212-A da Constituição Federal e suas alterações.  

Art.  2°. 0 provimento do cargo em comissão de Diretor Escolar, no âmbito das Escolas 
Públicas Municipais, será efetuado nos termos previstos nesta Lei, mediante seleção 
pública simplificada, visando a composição do Banco de Gestores Escolares.  

Art.  3°. Compete à Secretaria da Educação e Juventude, por meio de seu corpo técnico, 
ou através de contratação, convênio e/ou parceria com instituições com habilitação 
técnica e experiência em seleções públicas, elaborar o Edital que regulamentará a seleção 
mencionada no artigo anterior e adotar todas as medidas necessárias à formalização do 
processo seletivo. 

Parágrafo único. 0 Edital da Seleção Pública Simplificada especificará as etapas e os 
procedimentos do certame, seguindo os parâmetros da presente Lei.  

Art.  4". A seleção descrita no artigo 2° desta Lei ocorrerá a cada 2 (dois) anos, sendo 
vedada sua realização no período compreendido entre os últimos três meses que 
antecedem as eleições municipais e a posse dos eleitos. 

§ 10 - Os candidatos aprovados serão nomeados para um período de 2 (dois) anos. 

§ 2° - A Seleção Pública Simplificada  sera  realizada em três etapas: 

I — Primeira Etapa: avaliação escrita, de caráter eliminatório; 

II — Segunda Etapa: exame de títulos, de caráter classificatório; 
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III  - Terceira Etapa: análise comportamental seguida de entrevista, de caráter 
classificatório. 

Art.  50. São requisitos para concorrer ao cargo de Diretor Escolar das instituições de 
ensino da educação básica, possuir formação de administração escolar nos termos do  art.  
64 da LDB, em curso de graduação em Pedagogia ou de pós-graduação em Gestão 
Escolar. 

I - 0 curso de graduação em Pedagogia, com aprofundamento de estudos na  area  de que 
trata o caput deste artigo, deve apresentar uma carga horária  minima  de 3.600 (três mil e 
seiscentas) horas; 

II - Os cursos de especialização lato sensu ou cursos de mestrado ou doutorado devem 
ser na mesma  area  de que trata o caput deste artigo.  

III  - Licenciatura  Intercultural,  cujos currículos tratem de gestão escolar, atendendo a 
carga horária do aprofundamento de estudos. 

a) 0 aprofundamento de estudos de que trata os incisos I e  III sera  correspondente a 400 
(quatrocentas) horas adicionais as 3.200 (três mil e duzentas) horas previstas para o curso 
de Pedagogia. 

b) Para o exercício profissional das funções relativas a essas  areas,  a experiência docente 
é pré-requisito, de no mínimo de 01 (um) ano, conforme a Resolução n°. 502/2022 do 
Conselho Estadual de Educação do Estado do Ceara.. 

IV - Estar em pleno gozo dos seus direitos  politicos;  

V - Não ter sofrido nenhuma penalidade por força de procedimento administrativo 
disciplinar ou condenação por ato de improbidade administrativa ou crime contra a 
Administração Pública; 

VI - Não ter contas de gestão escolar desaprovadas junto aos programas e projetos do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Secretaria da Educação do 
Estado do Ceara. e Secretaria Municipal da Educação e congêneres.  

Art.  6°. 0 candidato aprovado na Seleção Pública Simplificada integrará o 
Banco de Gestores Escolares da Rede Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, 
porém, não possui direito público subjetivo a nomeação, cabendo a Secretaria da 
Educação, observadas as necessidades do serviço público obedecendo a ordem de 

classificação decrescente do candidato e avaliando a oportunidade e conveniência da 
nomeação. 

§ 10 - Após a indicação da Secretaria Municipal da Educação, os candidatos aprovados 
serão nomeados pelo Prefeito Municipal para os cargos de provimento em comissão. 
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§ 2° - Durante o exercício do cargo em comissão, poderá ocorrer avaliações periódicas do 
Núcleo Gestor das Escolas Públicas Municipais, para fins de aferir a eficiência no 
desempenho do serviço público, bem como a observância das normas e princípios que 
regem a Administração Pública. 

§ 30  - 0 Prefeito Municipal poderá exonerar o ocupante do cargo em comissão por ato 
discricionário, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração Pública, 
desde que de forma fundamentada.  

Art.  7°. Ocorrendo a vacância no cargo de provimento em comissão, de Diretor Escolar, 
o substituto será indicado pela Secretaria da Educação, dentre os aprovados para o Banco 
de Gestores Escolares na ordem decrescente de classificação no prazo máximo de 30 
(trinta) dias. 

Parágrafo único. Quando o Banco de Gestores Escolares não dispuser de candidatos 
selecionados, poderá o Chefe do Poder Executivo Municipal nomear profissional do 
magistério, observados os critérios estabelecidos no artigo 5° desta Lei, para ocupar o 
cargo em comissão pelo período remanescente.  

Art.  8°. Todos os atos da Seleção Pública de que trata esta Lei serão publicados nos  sites  
oficiais da Prefeitura Municipal de Pindoretama.  

Art.  9°. 0 Poder Público Municipal poderá regulamentar o disposto nesta lei por meio de 
Decreto.  

Art.  10. As despesas decorrentes desta Lei correrão A. conta dos recursos orçamentários 
da Secretaria da Educação.  

Art.  11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrario. 

Apreciado e aprovado durante a 22" Sessão Legislativa Ordinária da 02" 

Sessão Legislativa da 9a Legislatura, realizada em 13 de setembro de 2022, 

sem emendas. 

Pindorekima/CE. 14 de setembro de 2022. 

Kak 
MARIA G 	TE CAVALCANT 	OS SOBRINHA 

Presidente a a  Camara  Municipal de Pindoretama/CE. 
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MENSAGEM N° 035/2022  

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDORETAMA/CE.  

Ao Excelentíssimo Senhor  
JOSE  MARIA MENDES LEITE 
Prefeito Municipal 
Gabinete do Prefeito 
Rua Juvenal Gondim, 221 -- Centro - Pindoretama/CE 
CEP: 62860-000. 

Assunto: Encaminhamento do Autógrafo de Lei de n° 025/2022 

Excelentíssimo Senhor Prefeito; 

Encaminho coadunado a esta Mensagem, o Autógrafb de Lei conseguinte da 

Aprovação do Projeto de Lei Ordinário no 028/2022 de Autoria do Poder Executivo 

Municipal, apreciado e aprovado durante a 22" Sessão Legislativa Ordinária da 02" 

Sessão Legislativa da 9" Legislatura, realizada em 13 de setembro de 2022, sem emendas. 

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, que se 

façam necessários, ao tempo que renovo meus votos de estima e elevada consideração. 

Pindoretama/CE, 14 de setembro de 2022.  

Kart 
MARIA GORE TE CA ALCANTI BA 	SOBRINHA 

Presidente da âmara Municipal de Pindoretama/CE 

Procuradoria Geral do Municipio 
de Pindoretama 

Recebido em:-Li 	dc?  
Vxtzti. 
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Pindoretama - CE, 12 de se mbro de 2022a 

•Anta-ct 

A Presidente da  Camara  Municipal de Pindoretama 

Ilma. Sra. Gorette Cavalcante 

ASSUNTO: Projeto de Lei para diretores escolares 

Prezada, 

Segue anexo informações mais detalhadas acerca do Projeto de lei que dispõe sobre o 

processo de seleção técnica para constituição de banco de gestores escolares e indicação para 

o cargo de provimento em função de diretor escolar das escolas da rede municipal de ensino 

enviado para análise e aprovação. 

No ensejo, renovo votos de estima e consideração. 

Paulo S- 	11. II • ueira 
Sccrc 	 cação 

Se inj a  
Portart 	• /2022 

Secretário 	(ação e Juventude 

PAULO SÉRGI  NOGUEIRA 

,t,5 
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As Secretarias de Educação tem até 15 de setembro de 2022 para apresentarem no Sistema Integrado 

de Monitoramento execução e controle - SIMEC as informações sobre o Processo de seleção dos 

diretores escolares para receberem a complementação do VAAR nos anos seguintes que serão: 

2023: 0,75% 

2024: 1,5% 

2025: 2 % 

2026: 2,5%  

Conforme o  Art.  14 da  LEI N2  14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020 citado abaixo:  

Art.  14. A complementação-VAAR  sera  distribuída as redes públicas de ensino que cumprirem as 

condicionalidades e apresentarem melhoria dos indicadores referidos no inciso  III  do caput do  art.  52  

desta Lei. 

§ 1° As condicionalidades referidas no caput deste artigo contemplarão: 

I - provimento do cargo ou função de gestor escolar de acordo com critérios técnicos de mérito 

e desempenho ou a partir de escolha realizada com a participação da comunidade escolar dentre 

candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho; 

II - participação de pelo menos 80% (oitenta por cento) dos estudantes de cada ano escolar 

periodicamente avaliado em cada rede de ensino por meio dos exames nacionais do sistema nacional 

de avaliação da educação básica; 

Ill - redução das desigualdades educacionais socioeconômicas e raciais medidas nos exames 

nacionais do sistema nacional de avaliação da educação básica, respeitadas as especificidades da 

educação escolar indígena e suas realidades; 

IV - regime de colaboração entre Estado e Município formalizado na legislação estadual e em 

execução, nos termos do inciso II do parágrafo único do  art.  158 da Constituição Federal  e do  art.  32 

da Emenda Constitucional n° 108, de 26 de agosto de 2020;  

V - referenciais curriculares alinhados a Base Nacional Comum Curricular, aprovados nos termos 

do respectivo sistema de ensino. 

Ressaltamos que para o ano 2022 a previsão de recurso para a Educação é de 34.000.000,000 (trinta 

e quatro milhões) esse percentual de 0,75 significa uma complementação de R$ 255.000,00 ( duzentos 

e cinquenta e cinco mil reais), para o município no ano de 2023. 

Esse procedimento cumpre também uma meta do (PNE — Lei n° 13.005/2014) e PME — Lei n° 

444/2015) 

Meta 19: 
........importância de assegurar condições, no prazo de dois anos, para 

a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios 

técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade 

escolar, nos âmbitos das escolas públicas, prevendo recursos e apoio 

técnico da União para tanto." 
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