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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

CNPJ:13.654.421/0001-88

DECRETO Nº 0523, de 06 de novembro de 2020 

“Regulamenta os arts. 122 a 141 da Lei Complementar nº 012/2020, que 
dispõem sobre a gestão democrática e escolha dos gestores escolares, e 
dá outras providências.” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGICAL, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais previstas no 
Art. 75, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,  

CONSIDERANDO a situação de emergência em saúde pública internacional em decorrência da contaminação 
humana pelo Novo Coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde declarou situação de emergência em saúde pública no Brasil, 
conforme a Portaria n° 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde classificou em 11 de março de 2020 a contaminação 
humana pelo Novo Coronavírus como pandemia; 

CONSIDERANDO a edição, no Estado da Bahia, do Decreto n° 19.529, de 16 de março de 2020, que 
regulamentou, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do Coronavírus;  

CONSIDERANDO a edição, no Município de Angical, do Decreto n° 0496 de 20 de abril de 2020, que declarou 
Estado de Calamidade Pública no âmbito do município; 

CONSIDERANDO o Parecer CNE n° 11, de 07 de julho de 2020, que estabeleceu orientações para realização de 
atividades presenciais e não presenciais no processo de reorganização dos calendários escolares e replanejamento 
curricular;

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabeleceu normas educacionais 
excepcionais a serem adotadas durante o Estado de Calamidade Pública; 

CONSIDERANDO a validação no Conselho Nacional de Educação, em 06 de outubro de 2020, de novo parecer 
que permite a junção dos anos letivos de 2020 e 2021 e vale para todas as instituições do país, desde a Educação 
Básica até o Ensino Superior; 

CONSIDERANDO a demanda emergente de reorganização do ano letivo de 2021, bem como da reestruturação 
das unidades escolares; 

CONSIDERANDO que a partir de janeiro de 2021 haverá nova gestão municipal e, portanto, os diretores e vice-
diretores deverão estar empossados em suas devidas funções para melhor reorganização da Rede Municipal de 
Ensino. 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
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Art. 1° Este Decreto orienta e define o Processo de Eleição 2020 para as funções de Diretor e Vice-Diretor de 
Unidades Escolares, integrantes da Rede Pública Municipal de Ensino de Angical, conforme a Lei Complementar 
nº 012 de 19 de agosto de 2020, data de sua publicação. 

Art. 2° A Eleição Direta para a escolha de Diretor e Vice-Diretor ocorrerá, de forma simultânea, nas Unidades 
Escolares, integrantes da Rede Pública Municipal de Ensino de Angical, conforme Edital que será publicado pela 
Secretaria Municipal de Educação de Angical. 

CAPÍTULO II 
DA ELEIÇÃO 

Art. 3° O pleito para escolha dos diretores e vice-diretores das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de 
Angical/BA será realizado no dia 12/12/2020, com início às 8:00 horas e término às 12:00 horas, nas Unidades 
Escolares participantes. 

§ 1º As cédulas serão confeccionadas pela Secretaria Municipal de Educação do município de ANGICAL/BA, 
mediante modelo aprovado pela Comissão Organizadora Municipal, e serão rubricadas pelo Presidente da 
Comissão Organizadora Escolar, pelo presidente da mesa receptora e pelo mesário no dia da eleição. 

§ 2º O eleitor poderá votar em 01 (um) candidato a Diretor e 01 (um) candidato a Vice-Diretor. 

§ 3º Na cabine de votação será fixada lista com nomes dos candidatos concorrentes por cada cargo. 

§ 4º Qualquer marcação fora do espaço reservado para a votação, assim como, qualquer outro tipo de sinal, além 
do citado no parágrafo anterior, acarretará nulidade do voto. 

Art. 4° No dia da eleição, não será permitido ao candidato ou a qualquer pessoa: fazer qualquer tipo de 
propaganda eleitoral; conduzir eleitores se utilizando de veículos públicos ou particulares; e realizar propaganda 
em carros de som ou outros instrumentos ruidosos. 

Parágrafo único. Em caso de descumprimento das normas indicadas no caput, o candidato terá sua candidatura 
cassada e seus votos não serão computados por ocasião da apuração. 

Art. 5° A fiscalização de todo o processo eleitoral (inscrição, votação e apuração) estará a cargo da Comissão 
Organizadora Municipal, a ser instituída após publicação de edital regulamentador do presente Decreto. 

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 6° Após a publicação do resultado final das eleições, a Secretaria Municipal de Educação encaminhará à 
Prefeitura Municipal a lista dos servidores eleitos para que sejam empossados nos cargos e passem a exercer as 
novas funções gratificadas a partir de janeiro de 2021. 

Parágrafo único. Os Diretores e Vice-Diretores a que se refere o caput do presente artigo, exercerão mandato por 
4 (quatro) anos, salvo não haver nada que desabone a avaliação das suas funções. 

Art. 7° Ocorrendo vacância no cargo a qualquer tempo, assumirá o próximo colocado que houver recebido o 
maior número de votos. 

Parágrafo único. Em caso de não haver candidatos para a substituição indicada no caput, haverá nomeação direta 
pelo Sr. Prefeito Municipal, independentemente de estar ou não vinculado a escola. 
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Art. 8° Os Diretores e Vice-Diretores das Unidades Escolares, empossados, submeter-se-ão a permanente 
processo de avaliação quanto à capacidade de implementar o Plano de Trabalho da Gestão Escolar que 
apresentaram, levando-se em conta os seguintes fatores: 
I. Conhecimento e habilidade de liderança; 
II. Conhecimento técnico e capacidade de trabalhar em equipe com os profissionais da educação, comunidade 

e demais colaboradores; 
III. Habilidade para promover mudanças e construir uma visão compartilhada por todos; 
IV. Habilidade para promover e articular a prática pedagógica na escola; 
V. Competência para promoção de um bom clima organizacional entre os profissionais da sua equipe escolar; 
VI. Conhecimento e habilidade para lidar com recursos financeiros públicos e prestação de contas; 
VII. Competência para zelar e se responsabilizar pelos bens públicos disponíveis na Unidade de Ensino; 
VIII. Atenção cotidiana ao pleno funcionamento da Unidade Escolar no que tange aos aspectos administrativos e 

pedagógicos. 

Parágrafo único. O processo de avaliação de que trata este artigo será objeto de normatização por ato do Titular 
da Secretaria responsável pela Educação no Município. 

Art. 9° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, Angical, 06 de novembro de 2020.  

GILSON BEZERRA DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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