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RESUMO 

 

Esta pesquisa apresenta um estudo de perspectiva legal e natureza teórico-metodológico sobre 

o papel desempenhado pelos gestores das escolas da rede pública municipal de Santo Amaro, 
que atuam em escolas de ensino fundamental do 1º ao 5º ano. A pergunta de pesquisa indaga 

acerca das atribuições definidas legalmente e efetivamente desempenhadas pelo diretor 
escolar do município de Santo Amaro. Neste estudo foram analisadas as práticas da gestão 

escolar na perspectiva do paradigma multidimensional da gestão educacional de Benno 
Sander (2002), a organização do sistema educacional, os campos da gestão educacional e 

escolar, além da função pedagógica, administrativa e organizacional do gestor escolar. O 
estudo buscou analisar as informações construindo um conhecimento a respeito do modelo de 

gestão escolar desenvolvido, explicitando os fatores que interferem ou condicionam a gestão 
das escolas pesquisadas para a compreensão do problema. Para isto foram investigados a 

normatização municipal do gestor da rede pública e o processo de efetivação das dimensões 
pedagógica, política, econômica, cultural, além de explorar o papel do diretor na 

contemporaneidade e as múltiplas funções a serem desenvolvidas pelo profissional. Como 
resultado, tem-se um relatório técnico (diagnóstico) do cenário das práticas normatizadas, 

percebidas e efetivadas pelos diretores da rede escolar do município de Santo Amaro e, suas 
conexões com os pressupostos teóricos apresentados, resultando em uma proposta teórico-

metodológica socialmente referenciada para elaboração de regimento que futuramente possa 
nortear as práticas desses gestores escolares. 

 
Palavras chave: Papel do diretor. Gestão escolar. Administração escolar. Escola pública. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This research presents a study of legal perspective and theoretical and methodological nature 
on the role played by the managers of the municipal public schools of Santo Amaro, who 

work in elementary schools from 1st to 5th year. The research question inquires about the 
assignments legally defined and effectively performed by the school director of the 

municipality of Santo Amaro. In this study, the school management practices were analyzed 
from the perspective of the multidimensional paradigm of educational management by Benno 

Sander (2002), the organization of the educational system, the fields of educational and school 
management, as well as the pedagogical, administrative and organizational function of the 

school manager. The study sought to analyze the information by building a knowledge about 
the school management model developed, explaining the factors that interfere or condition the 

management of the schools studied to understand the problem. In order to do so, the 
municipal regulation of the public network manager and the pedagogical, political, economic 

and cultural dimensions of the project were investigated, as well as exploring the role of the 
director in contemporary times and the multiple functions to be developed by the professional. 

As a result, there is a technical report (diagnosis) of the scenario of practices normalized, 
perceived and carried out by the directors of the school network of the municipality of Santo 

Amaro and their connections with the theoretical assumptions presented, resulting in a 
socially-referenced theoretical-methodological proposal for the elaboration of a regiment that 

in the future may guide the practices of these school managers.  
 

Keywords: Role of the director. School management. School administration. Public school. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A administração educacional passou por um desenvolvimento teórico do seu campo de 

estudo. As suas concepções, construídas a partir de uma lógica administrativa e técnica, 

influenciaram profundamente a forma de organização das escolas públicas brasileiras. 

Em relação a isso, destacamos que os estudos sobre a administração educacional 

passaram por três períodos. De acordo com Barroso (1995), o primeiro período, do início do 

século XX, foi marcado pelas influências americanas da teoria da administração de empresas, 

baseadas nas obras de Taylor (1917), cujas maiores produções científicas foram construídas 

por administradores de indústrias, os quais sistematizaram seus conhecimentos práticos em 

teorias.  

Portanto, inicialmente, as teorias da administração educacional seguiam conceitos 

usados nas teorias da administração e das organizações em geral, haja vista não existir 

naquele momento histórico um arcabouço teórico específico para a administração 

educacional, sendo, portanto, a única opção a seguir. 

Nesse contexto, o administrador escolar, numa visão mais ampla, assumia funções de 

organizar, controlar e analisar os resultados obtidos. Seu trabalho concentrava-se na execução 

das políticas públicas estabelecidas pelas esferas governamentais (União, estados e 

municípios), dando cumprimento assim às políticas e metas de cuja discussão ele nunca 

participou. Percebe-se o jogo e a separação de funções administrativas neste esquema, nos 

quais caberia ao órgão político definir os objetivos, e à administração, aplicá-los (SILVA 

JÚNIOR, 2002; BARROSO, 1995). 

Administrar a escola admite também uma dupla dimensão, na qual, em muitos casos, 

nota-se uma sobreposição entre a função do administrador com a função do chefe, ou seja, a 

direção assume, não raro, o caráter de administração. O estudo da administração escolar 

brasileira, de acordo com Silva Júnior (2002), teve colaborações de autores tais como José 

Querino Ribeiro, estudioso da temática que afirma que a administração da escola deveria 

focar-se em três problemas: a compreensão da filosofia da educação, o conhecimento sobre a 

política educacional e as contribuições da ciência para a administração. Nessa perspectiva, os 

conhecimentos filosóficos e a política educacional não seriam alvo de discussão e análise, 

sendo assim desnecessário o estudo e construção de seus próprios conceitos. 

Outro aspecto importante a ser notado diz respeito à diferença entre as concepções 

quanto aos termos “direção” e “gestão escolar”. Nesse sentido, deve ser observado que a 

distinção entre essas expressões ocorre a partir do teor político dado à função de direção, 
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baseada em valores e orientações, e a função técnica e a capacidade de organização atribuída 

ao conceito de gestão. Logo, a gestão escolar, de fato, envolve tanto uma ação política quanto 

organizacional e teórica. 

Além disso, um importante elemento a ser destacado é a influência da forma 

organizacional embasada no modelo empresarial no que se refere ao processo de construção 

dos currículos e na estruturação da organização escolar, que tinham como foco a busca pela 

eficiência e eficácia. Sendo assim, a partir das necessidades das empresas ou organizações, o 

currículo escolar deveria preparar o indivíduo para adquirir as habilidades e competências 

relacionadas aos conhecimentos e práticas exigidos para atuar no mercado de trabalho.  

Nessa primeira fase dos estudos administrativos, havia uma grande obsessão pela 

eficácia, classificação dos processos da gestão e prescrição de modelos de gestão profissional 

aplicados no mercado, e que deveriam ser utilizados nas organizações educacionais. Tornava-

se perceptível, então, uma grande influência do mercado de trabalho na escola, a qual deveria 

adaptar-se a ele, selecionando e preparando os estudantes de acordo com as funções que estes 

iriam desenvolver no futuro nas organizações empresariais das quais fariam parte. De fato, a 

administração educacional era tradicionalmente vista como uma administração de uma 

empresa, sem diferenças de qualquer outra organização (BARROSO, 1995). 

Naquele período, observava-se a tendência em reproduzir na escola a estrutura 

organizacional e as funções desenvolvidas numa empresa, visualizando-se neste local uma 

“corporação” voltada para a geração de mão de obra para as organizações, com seleção de 

estudantes de acordo com o perfil solicitado e buscado pelo mercado. As funções escolares 

seriam, assim, análogas às empresarias, ignorando-se as relações estabelecidas no ambiente 

escolar. 

A insistência de atribuir à gestão um caráter extremamente técnico recai numa 

concepção taylorista, focada num processo de seleção de meios para atingir fins e objetivos 

preestabelecidos. Portanto, a defesa do ‘profissionalismo’ do gestor escolar estava 

reproduzida na adoção taylorista de princípios e técnicas de administração gerencialista, 

voltada a uma noção que valoriza os aspectos técnicos da gestão em detrimento das 

concepções ideológica, política e social (BARROSO, 1995). 

No segundo período, numa segunda etapa dos estudos sobre a administração escolar, a 

partir dos anos 1950, temos um período chamado de New Moviment, defendido por autores 

como Halpin e Greenfield, no qual se estabelece uma crítica a esse modelo escolar puramente 

administrativo. Nessa concepção, buscou-se uma análise das relações estabelecidas entre os 

atores participantes do processo de gestão e a construção de uma teoria própria para a 
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administração escolar. Dessa maneira, a teoria seria construída a partir da contribuição de 

outras áreas do conhecimento, tais como as ciências sociais, que foram aplicadas ao estudo 

das organizações e da administração empresarial (BARROSO, 1995).  

A administração escolar passou então a ser vista como um campo diferenciado em 

relação às demais instituições, pois possuía peculiaridades que a distinguia destas, tais como a 

natureza da ação educativa, a presença dos conselhos e a comunidade escolar, além da própria 

dupla função do diretor como educador nato e administrador educacional. 

Entretanto, a busca por uma ciência da administração educacional, instituída por uma 

única teoria, foi abandonada, dando lugar à procura por algo mais modesto, o que acabou 

ocorrendo na década de 1970, com o surgimento de críticas ao New Moviment. Como 

resultado, engendrou-se a necessidade de criação de teorias alternativas que buscassem 

fundamentar a administração educacional. 

Uma das principais críticas estava embasada no excessivo teor técnico dado à 

administração escolar, que estava voltada mais para a metodologia, ignorando-se os valores e 

os resultados alcançados. Logo, uma teoria não poderia dissociar valores, ética e ambiente em 

relação às teorias e concepções às quais aquela administração estava sendo aplicada. 

A partir dessa discussão, Greenfield (apud BARROSO, 1995) apresenta novas 

formulações e ideias pautadas em aspectos do ambiente no qual se desenvolve a 

administração escolar, constituindo assim o terceiro período. Em um primeiro plano, essa 

nova concepção defendia que as organizações são constituídas por pessoas e, por conta disso, 

refletem ideias e aspirações desses indivíduos. Além disso, as organizações são produtos de 

convenções sociais, frutos de relações e acordos estabelecidos nos ambientes sociais, e nelas 

observamos também as relações de poder, que são construídas pelas pessoas que assumem e 

gerenciam tais instituições, possuindo valores nos quais baseiam suas relações. 

Logo, a administração educacional convive com organizações constituídas por 

pessoas, as quais, em si mesmas, detêm valores, relações sociais e estruturas organizacionais 

diversas, que refletem o ambiente organizacional, caracterizado por uma diversidade de 

teorias e metodologias. 

Essas instituições podem passar por desestruturações, tornando-se alvo de 

modificações complexas. Tais mudanças de parâmetros sociais provocaram uma quebra dos 

modelos sociais já conhecidos, fazendo com que as instituições escolares estejam em 

constante processo de construção de concepções e valores, de acordo com o ambiente na qual 

estão inseridas. 
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Atualmente, face às questões do pluralismo de dimensões administrativas no campo 

escolar, observamos a ocorrência de uma série de fatores que influenciam as novas formas de 

trabalho e o estabelecimento de relações no ato de administração educacional. 

Nesse sentido, as atuais políticas públicas educacionais, elaboradas a partir da década 

de 1980 e 1990, num contexto de ideologia neoliberal, legitimam o processo de reestruturação 

produtiva, de competitividade global. Cabe destacar que essas políticas públicas se 

materializam no âmbito da Reforma do Estado ocorrida naquele período, com a argumentação 

de modernizar a administração pública que já apresentava sinais de obsolescência. 

Logo, as estruturas de poder partem de grandes centros de poder do Estado, reforçando 

mecanismos de controle social, a partir da definição de papéis, normas, valores e estrutura das 

organizações públicas. Em tal contexto, vemos que essas ações tentam inserir nas práticas dos 

trabalhadores concepções alinhadas ao sistema (MAIA, 2008). 

Para Peroni (2011), na última década o capitalismo influenciou a reformulação do 

papel do Estado, principalmente na esfera social. As políticas neoliberais redefiniram a 

concepção do Estado a respeito do público, racionalizando recursos, diminuindo sua 

participação e estimulando a lógica do mercado, da competição e da reorganização dos 

processos de gestão, princípios preconizados pela ideia de “estado mínimo”1. O Estado 

passou, então, a definir as principais normas de controle educacional a serem executadas, 

pautadas em critérios de eficiência, qualidade e produtividade, advindos das teorias de 

administração. 

O processo de evolução teórica do campo da administração educacional e da gestão 

escolar experimentou no Brasil modificações semelhantes às ocorridas no contexto 

internacional 

Apesar de ser estabelecida a autonomia nas escolas a partir da Lei de Diretrizes de 

Bases da Educação Nacional (LDB – BRASIL, 1996), essas instituições não possuem 

autonomia de fato, uma vez que passam a administrar recursos e seguir políticas pré-

estabelecidas por instâncias superiores, cabendo-lhe como ação autônoma apenas a construção 

do projeto político pedagógico e participação da comunidade nos conselhos.  

A autonomia passa também a ser controlada e analisada, uma vez que o controle é 

reforçado nas próprias estruturas escolares, que reproduzem as expectativas do mercado de 

trabalho (MAIA, 2008).  

                                              
1 Política neoliberal que propõe a participação mínima do Estado, com estímulo à limitação dos gastos 

governamentais e promoção das privatizações. 
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No campo da gestão escolar, é fundamental analisarmos se a autonomia acontece de 

fato ou se apenas são definidas metas a serem alcançadas para atender a demandas 

estabelecidas por esferas de controle público, que são criadas a partir de programas 

governamentais.  

Sobre a gestão escolar, notamos que, atualmente, ainda não existe um modelo de 

gestão fundamentado nas experiências escolares reais e efetivas. Em vez disso, o que temos 

são referenciais fundamentados a partir das experiências da administração privada, adaptados 

à gestão pública.  

Sendo assim, a transferência dessas experiências para o campo da gestão escolar é 

carregada de significados e valores oriundos do ambiente privado. Segundo Barroso (1995), 

quando as organizações passam a ser vistas como produto das organizações humanas, e os 

objetivos organizacionais são múltiplos, surge a necessidade de uma reforma da gestão 

educacional. 

A partir dos estudos sobre gestão escolar, Sander (2002) propõe uma sistematização do 

processo de construção histórica do campo da gestão educacional, especialmente na América 

Latina, considerando as influências dos outros campos científicos. Para o autor, são vários os 

estudos empíricos sobre a prática da administração educacional, porém, nenhum deles é 

inovador.  

Percebe-se, porém, que na administração escolar há uma prevalência de uma 

perspectiva multidimensional no trabalho dos diretores escolares. De fato, a concepção do 

paradigma multidimensional Sander (1995) nos permite refletir a educação e a administração 

como realidades globais constituídas por dimensões múltiplas e articuladas, pois no sistema 

educacional existem preocupações ideológicas, de natureza cultural e política, além de 

questões de caráter técnico, pedagógico e econômico.  

Tais questões se relacionam na gestão educacional, variando de acordo com os 

princípios e concepções políticas e administrativas da realidade, e são dimensionadas e 

estruturadas a partir do sistema administrativo. 

O paradigma multidimensional da administração da educação (SANDER, 2002) 

propõe uma reflexão de que as teorias administrativas citadas são cíclicas, em épocas ora 

sobrepondo-se o caráter gerencial, ora critérios voltados para a qualidade e efetividade das 

ações de forma profissional. 

Notamos, então, que o gestor no seu cotidiano possui uma agenda repleta de funções 

de caráter financeiro, quando administra as contas da escola, realizando compras a partir de 

recursos e na gestão cotidiana desse controle contábil, baseando-se em capital e custeio da 



19 

escola; ele acumula também funções pedagógicas, ao organizar junto a sua equipe o projeto 

político pedagógico da instituição de ensino e as demais necessidades de organização da 

aprendizagem dos estudantes. Age diretamente no campo político, quando articula a 

comunidade escolar na convivência da instituição e ao construir a ligação política com seus 

membros. Assim, as variadas teorias e influências também podem estar sobrepostas, 

convivendo lado a lado e constituindo a realidade da gestão escolar. 

A partir do foco deste trabalho realizamos uma análise documental da legislação 

vigente no município de Santo Amaro, conhecendo e compreendendo os documentos que 

normatizam a ação do gestor escolar, e até que ponto tais documentos organizam e orientam 

essa ação e se eles possuem no seu corpo indícios que identificam as diversas funções a serem 

desempenhadas pelo gestor no seu cotidiano profissional. 

Notamos que a normatização municipal está baseada em dois documentos oficiais, o 

plano de carreira e o estatuto do magistério municipal de Santo Amaro. Além disso, temos o 

Regimento Escolar Unificado, que não foi publicado como lei e sim como documento 

orientador para a rede municipal. 

Portanto, essa perspectiva foi adotada como referência na construção do estudo 

voltado à gestão escolar dos diretores da rede municipal de educação do município de Santo 

Amaro, BA, haja vista que as análises sobre como essas dimensões ocorrem, se estruturam e 

são abordadas, dentro das instituições de ensino pelos gestores, têm implicações evidentes 

para a gestão escolar, pois os gestores estabelecem critérios, metas e ações a partir dessas 

competências para desenvolverem sua atuação administrativa, em alguns casos distinguíveis 

e, em outros, articulados e dialéticos. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A proposta deste trabalho busca apresentar um estudo sobre como vem sendo 

desenvolvida a gestão escolar das escolas pertencentes à rede pública do município de Santo 

Amaro, que atuam com o ensino fundamental do 1º ao 5º ano, localizadas na sede/zona 

urbana da cidade, tomando como referência teórica o arranjo dos pressupostos teóricos do 

paradigma multidimensional (SANDER, 2002) para identificação do modelo de gestão 

revelado pelas práticas dos gestores escolares pesquisados.  

Nessa perspectiva, indicamos a seguinte questão norteadora: Como estão articuladas 

político-normativamente as orientações relacionadas às práticas de gestão do diretor escolar 

no âmbito das escolas da sede/zona urbana da rede municipal de educação de Santo Amaro, 
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Bahia? 

Construímos, portanto, um estudo de natureza legal, documental, exploratória e 

descritiva acerca das normas, regimentos, entendimento dos sujeitos e suas práticas referentes 

à gestão escolar do município de Santo Amaro (BA), bem como suas aproximações e 

distanciamentos da compreensão multidimensional do fenômeno da gestão escolar em suas 

dimensões econômica, política, pedagógica e cultural. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Identificar de que maneira está articulado o papel do diretor escolar no âmbito das 

escolas da sede/zona urbana da rede municipal de educação de Santo Amaro (BA), sob a 

perspectiva teórica do paradigma multidimensional de Sander (2002). 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

- Investigar a legislação municipal relativa ao papel do gestor da rede pública de 

ensino de Santo Amaro (BA) inserido na sede do município, para identificação dos aspectos 

subjacentes do modelo de gestão escolar proposto; e 

- Elaborar um relatório técnico do contexto da gestão escolar, evidenciando aspectos 

normativos acerca do papel dos gestores escolares da zona urbana de Santo Amaro (BA) sob 

as perspectivas pedagógica, política, econômica e cultural. 

Neste estudo, portanto, teremos como referencial teórico um estudo sobre o campo da 

gestão educacional; a gestão escolar; o papel do diretor escolar e a rede municipal de Santo 

Amaro. A partir dos resultados da pesquisa exploratória, baseada na análise documental, 

buscaremos inferir acerca do cotidiano do gestor escolar sob as perspectivas pedagógica, 

política, econômica e cultural na gestão da escola pública, resultando em um plano de 

intervenção de natureza político-administrativa, para um possível alinhamento das práticas 

profissionais dos gestores escolares da zona urbana de Santo Amaro (BA). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O CAMPO DA GESTÃO EDUCACIONAL 

 

Atualmente, são diversas as teorias de administração educacional, pautadas em 

perspectivas humanistas, interacionistas, culturais e de teoria de emancipação, logo, existe um 

pluralismo de concepções que abordam a administração educacional (BARROSO, 1995). 

Todas essas concepções colocam como discussão a ideia de que o individuo é o 

resultado de suas ações na sociedade, sendo um ser ativo, que constrói e organiza as 

instituições. É necessário, então, que analisemos as relações estabelecidas na sociedade para a 

compreensão das estruturas educacionais, a fim de verificarmos se as práticas desenvolvidas 

nas escolas refletem os interesses da sociedade.  

Nos dizeres de Barroso (1995), a sistematização e eficácia de uma construção teórica 

do campo da gestão/administração educacional deverão considerar o propósito e a finalidade 

pedagógica do processo, a perspectiva democrática como norteadora e a escola como objeto.  

O estudo da administração da educação tem consonância com a evolução das teorias 

da administração que ocorreram na Europa e Estados Unidos, baseadas em concepções 

jurídicas e normativas provenientes da teoria da administração e direito administrativo, 

presentes no período colonial, tendo como escopo a escola Clássica da Administração 

desenvolvida na França (Fayol) e a Administração Científica, nos Estados Unidos (Taylor). 

Nesse aspecto,  enfoque estava na efetividade administrativa, redução de custos e 

produtividade, princípios os quais estavam amplamente difundidos nas empresas (SANDER, 

1995). 

O conceito de gestão eficaz surgiu a partir da década de 1920, baseado nos princípios 

funcionalistas e de comportamento, tendo como autores Mayo e Simon. Nessa concepção, é 

necessária uma intermediação entre os elementos constituintes do ambiente, buscando assim 

uma integração entre os agentes da administração para o alcance de metas ou objetos 

propostos. 

O critério de eficácia, de acordo com os adeptos da teoria de administração 

psicossociológica (Barnard), estaria num patamar superior ao da eficiência, uma vez que 

somente se tem eficiência (satisfação das motivações pessoais) se a eficácia (alcance de 

objetivos educacionais) é obtida.  

Nessa concepção, a eficácia da administração da educação é pautada no desempenho 

pedagógico, em que a administração está voltada para alcançar os fins e objetivos da prática 
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educacional. Aqui, os administradores eficazes assumem uma função essencialmente 

pedagógica, buscando assim alcançar eficazmente os objetivos específicos das instituições 

educacionais (SANDER, 1995). 

A administração efetiva, por sua vez, baseia-se em diversas teorias contemporâneas de 

administração. Tal concepção defende que as organizações e instituições de ensino são 

estruturas abertas e suscetíveis às influências externas e culturais. Em tal panorama, as 

relações estabelecidas no ambiente escolar devem efetivar as expectativas e resolver as 

questões mais amplas da comunidade. 

A responsabilidade social adquire um papel importante, uma vez que a gestão escolar 

deve estabelecer prioridades, as quais são focadas no desenvolvimento social e econômico e 

na consequente melhoria socioeconômica dos seus envolvidos. 

Concluímos que os conceitos de eficácia e efetividade na administração educacional 

estão relacionados ao alcance de objetivos educacionais propriamente ditos e a efetividade ao 

alcance de objetivos sociais mais amplos. Porém, é importante notarmos que na gestão 

educacional não há uma neutralidade, uma vez que existe uma realidade habitada por 

objetivos sociais e com o atendimento das demandas políticas da comunidade. 

Nos anos 1960 surge um enfoque diferenciado, preocupado com os aspectos sociais da 

gestão escolar e com o compromisso na formação da cidadania. Atualmente temos o enfoque 

cultural com preocupação na gestão educacional, uma vez que a cultura é vista como reflexo 

da sociedade, e a grande necessidade de estímulo à participação social dos autores do 

processo educacional. 

Sander (1995) considera que foram criados 4 (quatro) conceitos na América Latina a 

respeito da gestão escolar, com concepções relacionadas aos critérios de: eficiência, eficácia, 

efetividade e relevância. Todas essas concepções herdaram critérios que vieram tanto de 

concepções clássicas (Taylor, Fayol) quanto de concepções comportamentalistas (Simon). 

A administração eficiente é um conceito oriundo da escola clássica de administração, 

baseada num contexto econômico e racionalista, no qual a ação administrativa está focada na 

eficiência, sendo uma capacidade voltada para a produção de resultados com baixos recursos. 

Na escola, haveria então a produção de conhecimentos com baixos investimentos, sempre 

focada na eficiência humana, excluindo-se aí aspectos humanos e políticos presentes na 

gestão escolar (SANDER, 1995). 

Dessa forma, fica claro que: 

As preocupações relacionadas com a produtividade e a racionalidade na utilização 

de instrumentos e procedimentos operacionais constituem elementos básicos para 

definir a eficiência como critério de desempenho econômico da administração da 
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educação. Como critério de desempenho econômico, medido em termos de 
capacidade administrativa para alcançar um elevado grau de produtividade, a 

eficiência acentua a dimensão extrínseca e instrumental da administração da 

educação. Nesse sentido, os protagonistas de uma construção de administração 

eficiente pautam suas concepções e ações pela lógica econômica, pela racionalidade 
instrumental e pela produtividade material, independentemente do conteúdo humano 

e da natureza política da prática educacional. (SANDER, 1995, p. 3). 

 

Percebemos então que a eficiência deve se submeter a critérios éticos, além das 

exigências e compromissos pedagógicos e educacionais da sociedade. 

A partir da década de 1980 surge uma nova concepção da administração e gestão 

educacional, voltada ao atendimento da necessidade da organização de experiências locais, 

com possibilidades de novos modelos de gestão, mais participativos, em que os membros da 

comunidade escolar possam de fato colaborar com a gestão e não apenas participem de 

reuniões pontuais de conselhos de classe, por meio de ações frequentes que construam uma 

rotina de colaboração na gestão, permeada pela inserção de valores e experiências desses 

membros (ROSAR, 1999). 

Para Sander (1995), a metodologia participativa promove a abertura à participação da 

comunidade, ou seja,  

Esses elementos permitem definir a efetividade como critério de desempenho 

político da administração da educação. Como tal, o grau de efetividade da 
administração da educação mede-se em termos de sua capacidade real e verdadeira 

para responder às exigências sociais e demandas políticas da comunidade. 

Considerando a importância substantiva dessas exigências sociais e demandas 

políticas, o critério de efetividade se desenvolveu como alternativa superadora dos 
critérios instrumentais de eficácia e eficiência. Preocupados prioritariamente com as 

demandas e exigências político-ideológicas da sociedade, os protagonistas de uma 

construção de administração efetiva adotam uma orientação essencialmente política 

e, à luz dessa orientação política dominante, utilizam os critérios de eficácia e 
eficiência na gestão da educação. (SANDER, 1995, p. 5). 

 

A administração relevante exalta os aspectos culturais e valores éticos necessários para 

o desenvolvimento humano e a qualidade na educação. Sendo assim, todas as esferas da 

administração educacional devem estabelecer possibilidades para ações que estimulem 

maiores oportunidades de autonomia dos gestores de escolas públicas, com a definição dessas 

práticas. 

Apesar dessa perspectiva, não podemos nos esquecer da influência da política 

neoliberal adotada por muitos países, que estimula as privatizações e a redução dos gastos 

públicos e das políticas sociais. Nessa cultura, a racionalização dos serviços e a concorrência 

são parâmetros a serem seguidos também pelo governo. 

Portanto, devemos analisar os perigos trazidos pelo neoliberalismo, o qual estabeleceu 

estratégias administrativas no setor público apenas para priorizar critérios relacionados 

também à produtividade do sistema educacional. Nesse sentido: 
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Em muitos ambientes, especialmente nas agências internacionais de crédito, as 
palavras-chave que definem a orientação intelectual no campo da organização e da 

gestão da educação são eficiência e produtividade. Esses critérios são hoje definidos 

à luz de uma filosofia alimentada na competitividade própria de modelo neoliberal 

que preside o mundo da economia e dos negócios no âmbito internacional. 
(SANDER, 2002, p. 61). 

 

Segundo Sander (2002), a partir da Segunda Cúpula das Américas (1998) foram 

assumidos compromissos educacionais pautados em princípios de eficiência, relevância, 

equidade e qualidade. É necessário lembrar que esses compromissos se estribam nas 

exigências políticas e econômicas do mercado internacional. Por isso, precisamos considerar 

que todas as exigências feitas à escola pela administração pública possuem um teor de pressão 

política do governo e dos efeitos da globalização e do avanço da circulação das informações. 

Sobre esses estudos, a concepção de gerencialismo atribuiu valores de gerenciamento 

de empresas ao sistema público das escolas, que é influenciado pela lógica empresarial 

privada, a qual, por meio da utilização de mecanismos da gestão empresarial, realiza a análise 

e medição da qualidade da educação, tornando o volume de resultados dos estudantes uma 

mercadoria, uma vez que a lógica empresarial influencia a gestão. Nota-se nesse enfoque 

gerencial, portanto, uma retomada das teorias da gestão administrativa relativas à gestão 

educacional. 

Em relação a isso, Silva Júnior (2002, p. 203) comenta: 

A penetração de mecanismos e critérios de mercado no setor público não obriga seus 

postulantes e adeptos a uma utilização plena dos princípios empresariais de gestão. 

Selecionam-se aqueles convenientes aos objetivos de momento e desconsideram-se 

outros princípios integrantes da mesma lógica. O exemplo mais expressivo no caso 
brasileiro é o da fragmentação da jornada de trabalho docente com a consequente 

multiplicação dos locais de trabalho diários, o que dificilmente seria admitido na 

gestão de qualquer empresa de serviços no setor privado preocupada com a 

racionalização de suas atividades.  
 

Trata-se aqui de uma lógica em que se estimula a competição entre as escolas públicas, 

ignorando-se o perfil e cultura local das instituições, as quais, por serem únicas, nunca 

poderão competir igualmente, sendo fortes em aspectos diversos e pouco comparáveis, pois 

cada uma possui uma identidade. 

A lógica empresarial, baseada no gerencialismo, estimula o gestor a realizar uma 

manutenção da política educacional, não criando espaços de discussão e crítica ao modelo de 

gestão aplicado à rede que, em alguns casos, não estimula a autonomia. 

Essa autonomia pode ser construída a partir do estímulo à construção nas escolas de 

“empreendedores sociais”, termo utilizado por Barroso (1995) para caracterizar o perfil de 

gestão capaz de promover mudanças e processos individuais e coletivos de formas de gerir a 

escola, permitindo a participação e socialização de saberes e propostas coletivas.  
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O termo “gerencialismo” foi criado tendo por base a lógica da iniciativa privada para a 

administração pública, em que são focadas as metas da educação no alcance da racionalização 

de recursos, terceirização de atividades, redução de pessoal e de gastos, tornando assim os 

processos mais flexíveis. O objetivo é gerar, nos três níveis da federação (federal, estadual e 

municipal), uma economia de recursos, promovendo, com isso, a modernização exigida pelo 

mercado capitalista. 

Nota-se que o gerencialismo vem sendo utilizado para reestruturar a gestão do setor 

público, inclusive a do setor educacional, por meio do estabelecimento das relações de poder 

e influenciando a forma como são feitas as políticas sociais, criando assim, também no 

ambiente da escola pública, uma competitividade empresarial. 

Para Peroni (2011), há atualmente uma crise que não se encontra só no Estado, mas 

também na estrutura do capitalismo. Por isso, visando superar os obstáculos, são propostas 

estratégias como o neoliberalismo e a terceira via. Vejamos: 

As duas teorias têm em comum o diagnóstico de crise, de que o culpado é o Estado, 

mas propõem estratégias diferentes de superação: o Neoliberalismo defende a 

privatização e a terceira via, o Terceiro Setor. Nos dois, o Estado não é mais o 

responsável pela execução das políticas sociais: um repassa para o mercado e o outro 
para a chamada sociedade civil sem fins lucrativos. (PERONI, 2011, p. 3). 

 

Logo, para o neoliberalismo, a estratégia seria reformular o Estado ou diminuir sua 

atuação para superação da crise. O mercado assumiria assim o dever de superar as falhas do 

Estado, tornando-o mais eficiente e produtivo. Essa ideia surge porque os teóricos da terceira 

via, assim como os neoliberais, acreditam que a crise está no Estado, que gasta muito com 

políticas sociais, gerando a crise fiscal, surgindo assim as propostas de privatização dos 

neoliberais e a organização e estímulo ao Terceiro Setor para a terceira via.  

Portanto, o neoliberalismo incentiva a menor participação do Estado nas políticas 

sociais, enquanto a terceira via defende a reformulação do Estado, transferindo tarefas para a 

sociedade civil, sem fins lucrativos. Ambos buscam a racionalização de recursos, o controle 

dos gastos do Estado com o social, além da redução das instituições públicas. 

Outro aspecto importante é a respeito da concepção de democracia para a política 

neoliberal, a qual acredita que ela atrapalharia o desenvolvimento do mercado, pois para 

atender políticas sociais é necessário agregar novos gastos públicos. Entretanto, para a terceira 

via, que se baseia nas organizações sociais, a democracia precisa se fortalecer para que a 

sociedade assuma tarefas do Estado e se responsabilize na execução de algumas delas.  

A democracia, baseada na visão capitalista, teria uma nova forma, não mais baseada na 

luta por direitos e por políticas sociais, construída para a concretização desses direitos. Ela 
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estaria pautada na incorporação de funções e responsabilidades que até então eram do Estado, 

fazendo com que o governo cada vez mais se distancie e se isente dessa responsabilidade. 

Portanto, influenciada pelo gerencialismo, a partir da década de 1990, surgiu a 

concepção de educação com lógica de mercado, baseada na eficácia, eficiência e 

descentralização das responsabilidades do Estado mediante terceirização de serviços 

educacionais, além da autonomia da escola. A partir dessa lógica, o Estado transfere para a 

escola e seus atores (professores e gestores) toda a responsabilidade pelo efetivo sucesso 

educacional ou pelo fracasso da instituição em alcançar metas.  

Com isso, ao descentralizar as responsabilidades da esfera administrativa, também se 

insere a cobrança de novos comportamentos, de responsabilidades que passam a ser 

individuais e não de um grupo ou política educacional ampla e discutida pela comunidade 

(BALL, 2005). O grande problema encontra-se que, na transferência dessas ações há também 

a transferência da responsabilidade inerente a elas. 

Para Peroni (2011), é importante analisarmos que essas novas políticas modificam a 

questão social de forma perigosa, pois, ao transferir a responsabilidade do Estado para o 

indivíduo, os grupos sociais só contam com apoio precário, uma vez que, com a transferência 

de competência, não há necessariamente a transferência dos recursos correspondentes e 

necessários para executá-las. Nesse contexto, os serviços educacionais passam a ser 

mercadorias, visto que são descentralizados da responsabilidade universal do Estado para a 

responsabilidade de pequenos grupos que os administram de forma diversificada e temporária.  

Além disso, a participação da sociedade civil não está de fato na escolha das políticas 

e volume dos recursos aplicados e sim na responsabilização de administração de poucos 

recursos. Logo, o Estado assume o papel de financiador, mas não de executor. 

Cabe aqui enfatizarmos que a autonomia da escola e do gestor é prejudicada, pois, 

apesar da garantia em Lei da gestão democrática como princípio constitucional (BRASIL, 

1988, art. 205) e da responsabilidade dos profissionais da educação pela construção do projeto 

político pedagógico da escola (BRASIL,1996, Art. 14), o que vemos é o crescente aumento 

das demandas e encargos impostos por esse novo contexto social e a consequente 

precarização do trabalho docente e ausência de condições materiais e de formação específica. 

A produtividade do gestor passa a ser medida e programada para o alcance de metas, e 

os resultados de aprendizagem dos estudantes são avaliados e parametrados conforme escalas 

estabelecidas para auferir capacidades técnicas, comparados com outras escolas públicas, 

como, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), ignorando-se 

o ambiente particular e sociocultural da escola (BALL, 2005). 
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Nessa perspectiva gerencial, os professores são produtores de serviços educacionais, 

sendo técnicos, tendo seu desempenho constantemente comparado a outros docentes e 

transformado em percentuais de estimativas; os gestores, por sua vez, tornam-se executores de 

uma política planejada, em cuja produção nunca participaram efetivamente.  

Portanto: 

Significativamente, portanto, as tecnologias da política de reforma do setor público 

não são meros veículos para as mudanças técnica e estrutural das organizações, mas 

são também mecanismos para reformar os profissionais do setor público, como os 

professores, ao mudar o significado do que é ser professor, assistente social ou 
enfermeiro. (BALL, 2005, p. 8). 

 

É evidente que há um grande interesse pela circulação do conhecimento e avanço 

tecnológico e, nesse contexto, os países economicamente mais desenvolvidos e 

industrializados podem financiar e buscar, por meio das empresas e instituições de ensino, a 

criação de estratégias de fomento à produção de tecnologias, estimulando assim uma classe de 

novos pesquisadores nas áreas de informática e ciência da informação, por exemplo. 

Infelizmente, essa ação não é democrática, pois as nações que não possuem 

investimento são apenas consumidoras, e não produtoras intelectuais dessas tecnologias. 

Sobre a prioridade para o estímulo da pesquisa na área da educação, notamos que: 

Esses fatos levam-se a destacar duas preocupações na América Latina. Primeiro, os 

governos e a sociedade em geral não atribuem a devida prioridade política e 
econômica à educação, em particular à formação dos professores, pesquisadores e 

administradores educacionais. Segundo, enquanto os países mais desenvolvidos 

investem maciçamente em pesquisa e desenvolvimento nas instituições de ensino 

superior, é preocupante assistir ao abandono da universidade pública no Brasil e em 
outros países na América Latina. (SANDER, 2002, p. 58). 

 

Frente a essa sociedade globalizada, temos um novo papel da gestão educacional, que 

assume um ambiente com inúmeras possibilidades e riscos, bem similar às condições 

impostas pela globalização à sociedade, pois o contexto social sempre irá oferecer uma 

perspectiva geral diversa, com oportunidades de sucesso e fracasso diversas.  

Segundo Dourado (2007), a gestão educacional é mediada pelo contexto sociocultural, 

pelas formas como se constrói e se efetiva o processo ensino-aprendizagem, por agentes e 

fatores organizacionais que constituem a organização da gestão da educação básica. Portanto, 

a gestão educacional pode ser analisada a partir de diversos planos, mas é fundamental 

compreendê-la a partir das relações sociais constituídas nessa política. 

Nesse contexto é importante verificar que as regras criadas pelo sistema para orientar e 

regular a ação da escola e dos seus atores são apropriadas e sofrem adaptações conforme são 

apropriadas e interpretadas. 
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Nesse aspecto, o sistema educacional apresenta as concepções político-pedagógicas, 

propõe programas, ações e estratégias de políticas educacionais direcionadas para a gestão da 

educação básica, porém, diversas relações, compreensões e apropriações acontecem nesse 

processo. 

A gestão educacional possui uma dinâmica própria, visto que não está baseada na mera 

aplicação de métodos, princípios e técnicas da administração empresarial. Isso se dá porque 

ela possui especificidades e por ser uma instituição social, apresentando princípios e fins 

políticos pedagógicos que vão além de questões financeiras. Deste modo, o planejamento e 

desenvolvimento da educação devem propiciar processos de participação e de tomadas de 

decisão nos âmbitos nacional, nos sistemas de ensino e nas escolas. 

Neste panorama, é necessário que as políticas de gestão educacional considerem as 

realidades e possibilidades de adequação aos projetos políticos pedagógicos da escola, e que 

permitam uma participação mais efetiva dos membros da comunidade, proporcionando certa 

autonomia nas escolhas e decisões, possibilitando assim a articulação de projetos de diversas 

esferas 

Outro aspecto a ser valorizado nas políticas diz respeito à necessidade de formação 

profissional como ação imprescindível à gestão educacional, para uma efetiva atuação desses 

gestores. Isso ocorre pois, ao considerar a formação dos gestores, devem ser criadas políticas 

que motivem a construção coletiva de conhecimento, valorizando experiências e as 

diversidades vivenciadas nos municípios, além de considerar as especificidades dos processos 

formativos baseados na cultura escolar e gestão educacional.  

Sobre as políticas e normatizações do processo de financiamento da educação, para 

Conceição (2013), temos a Constituição Federal de 1988, a Lei de estabelecimento do Fundef 

e Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação) e a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

Lei nº. 9.394/96. 

A partir dessas legislações são firmados acordos entre a União, Estados e Municípios 

para que os programas de apoio e assistência financeira do Fundo Nacional de Educação 

Básica, sejam realizadas as transferências financeiras necessárias. No âmbito estadual e 

municipal temos as leis orgânicas, as quais complementam a legislação que define a 

vinculação das receitas dos governos, com gastos e receitas destinados à educação básica. 

Ao refletirmos sobre o contexto dos processos da gestão educacional, deparamo-nos 

sobre como são influenciados por políticas de financiamento e regulação da educação. Nesse 

sentido, 
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Tais indicadores situam a gestão educacional margeada por fatores intra e extra-
escolares. Assim, a democratização dos processos de organização e gestão deve 

considerar as especificidades dos sistemas de ensino, bem como os graus 

progressivos de autonomia das unidades escolares a eles vinculados, e buscar a 

participação da sociedade civil organizada, especialmente o envolvimento de 
trabalhadores em educação, estudantes e pais. (DOURADO, 2007, p.925). 

 

O processo das políticas de gestão da educação básica é marcado por descontinuidade 

de ações, ausência de planos de longo prazo e desarticulação entre os sistemas de ensino 

(DOURADO, 2007). 

A partir da Constituição de 1988, surgiram mudanças importantes, que garantiram a 

concepção de educação, que passou a ser vista com direito social, tendo sua responsabilidade 

compartilhada entre os governos e ganhando a garantia constitucional de recursos. 

Na década de 1990 ganham ênfase modelos de gestão baseados em critérios de 

racionalidade, eficiência e produtividade, alicerçados na cultura capitalista. Apesar das 

tentativas, essas políticas não conseguiram grandes alterações, pois permaneceram 

estimulando uma gestão centralizadora e com poucas proposições de mudanças pedagógicas 

nos sistemas de ensino, não incorporando novos formatos de organização e gestão. Surge 

então um cenário, segundo Dourado (2007), de hibridismo no plano das concepções e das 

práticas educacionais que, historicamente no Brasil, resultam numa realidade educacional 

excludente e seletiva. Dessa forma, 

Vivencia-se, no país, um conjunto de ações, de modo parcial ou pouco efetivo, sob a 

ótica da mudança educacional, mas que, de maneira geral, contribui para 

desestabilizar o instituído, sem a força política de instaurar novos parâmetros 

orgânicos à prática educativa. (DOURADO, 2007, p. 926). 
 

No quadro das políticas da gestão educacional, durante a década de 1990 até 2001, 

surgiram programas federais voltados para estados e municípios, dentre eles o PDE – Plano de 

Desenvolvimento da Escola, PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola, e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN. Além disso, foi instituída uma política de avaliação 

centralizada, indiferente às especificidades e particularidades regionais, sem colaboração dos 

avaliados no seu processo de construção, como a Prova Brasil. 

A centralização de políticas na esfera federal foi causada devido à ausência de lei 

complementar que constituísse como seria o regime de colaboração entre os entes federados e 

a não adoção do Plano Nacional de Educação como referencial para as políticas educacionais 

(CURY, 2002). Notamos, portanto, que essa centralização das políticas de educação básica 

não permitiu uma melhor adequação e articulação entre os diversos sistemas de ensino. 

Nesse sentido, destacamos que, atualmente, ainda se verifica a ausência de 

reciprocidade de políticas mais amplas, pois: 
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Essa lógica e dinâmica política é, ainda, uma realidade no cenário educacional 
brasileiro, na medida em que não se elaborou a lei complementar que definiria o 

regime de colaboração recíproca entre os entes federados, manteve-se a indução de 

políticas, por meio de financiamento de programas e ações priorizadas pela esfera 

federal, e não se adotou o Plano Nacional de Educação (PNE) como referência base 
para as políticas educacionais. Adicione-se a isso, mais recentemente, a apresentação 

pelo MEC de um Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que não contou, 

na sua elaboração, com a participação efetiva de setores organizados da sociedade 

brasileira, de representantes dos sistemas de ensino e de setores do próprio 
Ministério. (DOURADO, 2007, p. 928). 

 

Apesar dessas políticas, faz-se necessária uma análise dos sistemas de ensino, escolas, 

e principalmente uma mediação e consideração das demandas da sociedade e necessidades 

dos estados e municípios.  

As políticas e programas federais constituem-se um processo fragmentado, 

desarticulado, focado em políticas centralizadas, haja vista que, apesar das propostas 

democráticas, ainda há muita centralização no controle e criação desses projetos, com total 

desconsideração às desigualdades sociais. 

O nosso país, a partir das receitas tributárias, arrecada recursos para o financiamento 

dos serviços públicos, dentre eles a educação. O direcionamento desses recursos é feito a 

partir do vínculo constitucional, garantindo assim a existência e normatização de tal direito 

social previsto na Constituição. 

Para Conceição (2013), tanto a gestão quanto o financiamento da educação são 

marcados por confrontos entre diferentes perspectivas. De um lado temos a função social do 

Estado no que se refere à presença e atuação no financiamento, oferta e regulação da 

educação e dos serviços educacionais, e de outro temos a perspectiva neoliberal, que estimula 

cada vez mais a desvinculação desses recursos públicos das receitas dos governos.  

O autor destaca que, apesar de transcorridas duas décadas da promulgação da 

Constituição Federal e de mais de uma década da criação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB, o panorama da educação ainda não superou os problemas da 

articulação do sistema educacional público, portanto, ainda não tivemos o alcance de fato na 

qualidade da educação, pois não há um trabalho de acompanhamento da execução das 

políticas educacionais nos sistemas de ensino, por meio das instâncias de controle social, 

proposto pela LDB. 

A Constituição de 1988 instituiu um pacto federativo, por meio do qual o governo 

federal, estados e municípios seriam responsáveis pela oferta da educação básica no país, com 

a criação dos fundos do Fundef e posteriormente Fundeb. Ocorreu, portanto, uma 

descentralização com responsabilização dos estados e municípios na captação, 

monitoramento, inspeção e cumprimento das metas federais e estaduais.  
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Além disso, a Lei nº. 11.492/2007 do FUNDEB instituiu a Comissão 

Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, que deve 

realizar o acompanhamento da aplicação dos recursos na educação e sua complementação 

pela União, por meio dos programas da educação básica.  

Também foram instituídos os conselhos de Acompanhamento e Controle Social, que 

possuem a responsabilidade de fiscalização dos recursos nos âmbitos federal, estadual e 

municipal. 

Nos Estados e Municípios temos as constituições estaduais, as leis orgânicas dos 

municípios, que também constroem a legislação a respeito das vinculações financeiras e 

gastos em educação, transferindo para essas esferas a responsabilidade na captação de 

recursos. Portanto, a responsabilização desses entes construiu a descentralização proposta 

pelo governo federal, em vista do fato de que os municípios passaram a ser diretamente 

responsabilizados pela captação e acompanhamento das regras federais e estaduais da 

educação. 

Além disso, o financiamento da educação possui um caráter misto, pois há uma 

variedade de origens de recursos, de oferta de bens e de serviços, sendo que os financiamentos 

possuem variações no volume de recursos e na composição dos percentuais dos fundos 

públicos federais, estaduais e municipais.  

Todo o sistema foi constituído na premissa de um financiamento controlado pelos 

níveis superiores do governo sobre os recursos arrecadados nos municípios, algumas 

transferências de recursos federais e na intensa normatização e centralização da União e 

Estados sobre os Municípios, com grande concentração de recursos das receitas municipais, 

algo injusto, pois muitas prefeituras ainda não dispõem de recursos suficientes para realizar 

uma eficiente autogestão. 

Diante dessas dificuldades, foram criados pelo governo federal programas de apoio e 

assistência técnica e financeira instituídos pelo FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação. Dentre eles, temos: PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar; PNBE, 

Programa Nacional Biblioteca na Escola; PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola; PAED, 

Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado à Pessoas 

Portadoras de Deficiências; PNTE, Programa Nacional de Transporte Escolar; Programa 

Brasil Profissionalizado; Programa Caminho da Escola; Programa Formação Pela Escola; 

PNLD, Programa Nacional do Livro Didático; PAR, Plano de Ações Articuladas; Brasil 

Carinhoso; Brasil Profissionalizado; Caminho da Escola; Formação pela Escola; PAR, Plano 

de Ações Articuladas; ProInfância, Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 
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Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil; ProInfo, Programa Nacional 

de Tecnologia Educacional. 

Apesar da importância de algumas dessas ações, essa variedade de programas gera a 

dispersão de propostas que, na maioria dos casos, não atendem às demandas específicas e às 

necessidades dos municípios, além de se constituírem como ações patrimonialistas, nas quais 

o programa é pensado nos gabinetes e não na realidade objetiva das escolas. 

Nesse contexto, é importante notarmos que a gestão deve priorizar não apenas o papel 

de gerir recursos, antes, estimular a discussão e criação de políticas que fortaleçam questões 

como o acesso, permanência, valorização dos profissionais, que também colaboram para a 

qualidade no ensino das instituições. 

Notamos, portanto, uma necessidade de reformulação da concepção de gestão pautada 

na administração mecânica e burocrática para uma gestão contextualizada aos seus ambientes, 

a partir de suas particularidades e não apenas voltada para a execução financeira ou de 

cumprimento de políticas. 

Os planos estaduais e municipais de educação (PEE e PME), apesar de serem planos 

de Estado, não redimensionam as políticas de gestão e financiamento da educação básica e, 

portanto, do orçamento público. 

O Plano Plurianual é um auxiliar fundamental do orçamento público, assim como a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, porém, o Plano Nacional de 

Educação sequer foi efetivamente integrado a esse plano, logo, o PNE não obteve viabilidade 

orçamentária para sua efetivação. Vale destacar nesse cenário o Programa Nacional de 

Fortalecimento de Conselhos Escolares, contribuindo para o processo de democracia na 

escola. 

 

2.2 A GESTÃO ESCOLAR 

 

A gestão escolar requer uma visão inclusiva da comunidade e relação social existente 

entre escola e comunidade, exigindo, portanto, uma participação ampla e desenvolvendo 

estratégias de estímulo à socialização das ações tomadas pela gestão, buscando 

instrumentalizar a comunidade escolar. 

Para Conceição (2013), a gestão educacional refere-se aos aspectos gerais do sistema 

educacional, estando voltada para questões de financiamento, manutenção, oferta e avaliação 

das ações educacionais (programas e planos), envolvendo as melhores estratégias para o 

aperfeiçoamento dos procedimentos da gestão escolar, a partir da elaboração de instrumentos 
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normativos. 

Por sua vez, a gestão escolar está num campo menor, e corresponde às ações de 

promoção do ensino e aprendizagem no âmbito das instituições de ensino, envolvendo vários 

aspectos organizacionais da escola, como calendário escolar, horário, planejamentos, etc., 

sendo, portanto, um campo da administração das escolas. 

O ambiente escolar é visto como campo multicultural, e a gestão, como ação política. 

Logo, as experiências e vivências que ocorrem no ambiente escolar são importantes para a 

efetivação da participação dos cidadãos na escola e sociedade.  

Nesse aspecto, torna-se necessário esclarecermos alguns princípios: 

A escola é uma instituição social que apresenta unidade em seus objetivos 

(sociopolíticos e pedagógicos), interdependência entre a necessária racionalidade no 

uso dos recursos (materiais e conceituais) e a coordenação do esforço humano 

coletivo. Qualquer modificação em sua estrutura ou em suas funções projeta-se 
como influência benéfica ou prejudicial à instituição. (LIBÂNEO, 2008, p. 141). 

 

Numa perspectiva humanista, a cultura e identidade local influenciam a cultura e ações 

da escola, pois esta é o produto da cultura e interações tecidas nas relações estabelecidas com 

os partícipes dessa instituição. Ademais, temos concepções que consideram a educação como 

meio para a emancipação humana e ascensão social, além da concepção da ética como base 

para a construção de uma administração educacional. Sendo assim, há uma relação entre a 

direção e a participação dos membros da equipe escolar na gestão.  

Portanto: 

De acordo com esse conceito mais abrangente da administração, a mediação a que se 

refere não se restringe às atividades meio, porém perpassa todo o processo de busca 

de objetivos. Isso significa que não apenas direção, serviços de secretaria e demais 
atividades que dão subsídios e sustentação à atividade pedagógica da escola são de 

natureza administrativa, mas também a atividade pedagógica em si – pois a busca de 

fins não se restringe às atividades meio, mas continua, de forma ainda mais intensa, 

nas atividades – fim (aquelas que envolvem diretamente o processo ensino-
aprendizado. (PARO, 2010, p.765). 

 

Nessa visão filosófica da educação, defendida por Hodkinson (1983, apud 

BARROSO, 1995), a administração educacional age a partir de dois aspectos: um processo 

administrativo e um processo de gestão. 

No “processo administrativo” (que é essencialmente um ‘processo abstrato, 

filosófico, qualitativo, estratégico e humanístico’) são definidos os valores da 

organização que devem ser traduzidos num projeto ou plano escrito, de maneira a 
ser comunicável, sendo em seguida objeto de um processo de persuasão política, 

pelo qual se passa do campo das “ideias”, para o das “pessoas”. (BARROSO, 1995, 

p. 47). 
 

Sendo assim, essa etapa é marcada por decisões políticas, as quais exigem estratégias 

filosóficas, de planejamento e de decisões políticas. 
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Para Parente (2017), é importante notar que temos uma contradição nos ambientes da 

gestão escolar; primeiro, há uma predominância da cultura da administração empresarial, 

baseada na racionalização da educação, controle da aplicação de recursos cada vez mais 

escassos e valorização dos resultados de caráter estatístico, que são pontos comuns da 

administração que vem sendo implementada na estruturação da educação nacional. Essa 

cultura prioriza a avaliação do trabalho do gestor, que se torna um técnico responsável pela 

manutenção técnica e administrativa da escola. 

Em segundo, temos a perspectiva da implantação da gestão democrática nas escolas 

públicas e nos sistemas de ensino, o que requer o aumento de recursos e investimentos, com 

melhoria de toda a infraestrutura e da formação dos profissionais e a criação de possibilidades 

de ampliação do poder de tomadas de decisão. Nessa concepção, o gestor tem o papel de 

assumir a qualidade da escola, principalmente no aspecto pedagógico e do processo de 

aprendizagem. 

O autor complementa que: 

A consequência da adoção de medidas associadas à administração empresarial pode 

ser observada com frequência nas escolas públicas, que não desenvolvem 

adequadamente os processos de aprendizagem, para concentrar-se na gestão de 
recursos, no estabelecimento de metas e nos resultados da avaliação em larga escala.  

Dessa forma, a escola perde a sua identidade em detrimento da busca pela eficiência 

e pela maximização dos resultados, que nem sempre podem ser mensurados de 

forma tão técnica como desejam os órgãos gestores. (PARENTE, 2017, p. 30). 
 

O processo de gestão constitui-se de um momento de tomada de decisões mais 

práticas, concretas, baseado no levantamento e aplicação de recursos para a efetivação dos 

objetivos. 

É necessário perceber a necessidade da inter-relação dos elementos constituintes nessa 

concepção filosófica, que exige a articulação entre o planejamento, a ação e as pessoas 

envolvidas no processo da gestão, fomentando uma ação integrada e participativa.  

A confirmação dessa concepção na prática pode ser notada quando ações gerenciais 

são realizadas com o objetivo de tornar o gestor um executor de ações, quando, por exemplo, 

sua função se torna algo extremamente seletivo, submetendo-o a um processo de qualificação 

e seleção profissional específico para a atividade executiva e operacional, com viés totalmente 

“profissional”. Assim, busca-se a qualidade e eficiência da função, tornando-a normativa e 

executora, com foco na neutralidade, não havendo criatividade na gestão, compromisso com 

valores e ideais do grupo. 

O termo “gestão”, portanto, pode assumir uma função simbólica, vejamos: 

Segundo Hoyle, independentemente das estruturas e processos de gestão que estão 

subjacentes à sua adoção, o que está em causa na utilização da palavra 
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‘management’ (gestão) são também funções simbólicas. Uma primeira função pode 
ser induzir os professores que estão mais interessados no ensino do que na 

administração a aceitarem funções de gestão. (BARROSO, 1995, p. 46). 

 

Dessa forma, esse termo vem sendo utilizado numa perspectiva de separá-lo da 

concepção administrativa empresarial, dando-lhe uma roupagem mais educacional. Por 

conseguinte, busca-se livrar a gestão escolar de um caráter puramente técnico, por meio da 

intervenção de órgãos colegiados para participação da tomada de decisões, tornando o gestor 

um executor de ações, que venha a conduzir a escola a uma dimensão ética.  

Para Licínio Lima (1996) um modelo de gestão escolar, de qualquer escola, é 

construído no imaginário coletivo dos seus integrantes, e geralmente é elaborado tendo como 

pressuposto uma definição formal a partir da legislação em vigor e dos órgãos hierárquicos 

que regulam e fiscalizam a escola. Por outro lado, existe também um modelo informal 

construído pelos atores da gestão escolar, elaborado a partir de suas vivências e experiências 

proveitosas no ambiente escolar, que não estão presentes em legislações, mas que foram 

aprendidos a partir da dinâmica da prática da gestão escolar. 

Nota-se, porém, que, haverá sempre uma priorização dos aspectos formais e 

formalmente definidos na realização das práticas, havendo, portanto, a necessidade de 

validação pela normatização oficial. O gestor tem sempre a necessidade de seguir o que está 

formalizado, priorizando a realidade normativa, regulamentada, oficial, e não a realidade de 

fato vivenciada no cotidiano escolar. 

Neste modelo de gestão escolar, a visão escolar parte de uma perspectiva normativa e 

legalista, pois nele a escola deve se esforçar em seguir um padrão definido e formalizado pela 

legislação dos documentos oficiais, um exemplo rigoroso prescrito pelas leis 

regulamentadoras. Nesse modelo, as realidades, as experiências da organização e da 

administração escolar deveriam se limitar a um rigor técnico e burocrático. 

Pensando num outro modelo, temos os que organizam a escola a partir da diversidade 

de orientações e influências externas e internas, das práticas do contexto organizacional e dos 

atores envolvidos. Nessa ação de gerir a escola são inúmeras as orientações e práticas, que 

vão além das disposições formais e legais. 

Verificamos um modelo de gerir e estruturar a escola ideal, baseado em critérios 

hierárquicos, com um conjunto articulado de preceitos legais e normativos, pautado num 

conjunto estruturado de princípios e regras, com foco em gerir racionalmente os recursos da 

escola. Nota-se que temos uma escola mais plural, que ainda está subordinada a essas 

dimensões normativas e que tende a ignorar o cotidiano e realidade, e que resiste em 
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fortalecer as dimensões formais e homogêneas. 

Pensando assim notamos que, além das prescrições legais e formais na ação de 

administrar e gerir a escola, existem também estruturas menos rígidas e estáveis coexistindo 

no ambiente escolar, as experiências e relações sociais na escola, que estão em constante 

construção e que fazem parte deste modelo de gestão escolar. Pois o modelo prescrito pela 

legislação ao ser transposto para a realidade escolar, sempre entra em confronto com as 

práticas, modos de pensar e vivências dos seus atores, surgindo assim diversos modelos 

dinâmicos e perspectivas de gestão escolar. 

Para Licínio (1996), é fundamental notarmos que, ao construirmos a gestão na escola, 

é necessário elaborarmos uma ação que considere diversos pontos de vista dos membros da 

escola, construindo ações e medidas coletivas que tornem os membros da escola mais 

protagonistas da gestão. Afinal, as formas de gerir a escola estão baseadas em modelos 

construídos socialmente, que seguem uma diversidade de orientações, regras, práticas e atores 

envolvidos.  

O autor nos apresenta diversos modelos que existem e influenciam o modo de gerir a 

escola. Muitos modelos impostos partem do princípio de legitimação de poder, os quais, por 

meio de instâncias formais com capacidade legislativa, são expressos através de documentos 

oficiais (leis, portarias, normas) e assim estabelecem a cultura da produção normativa e 

regulamentadora, gerando instruções e sistemas de ensino que propõem princípios 

organizacionais e que prescrevem instrumentos e sistemas para operacionalização da gestão. 

Mesmo que estes princípios não definam um modelo exato e definido de gestão, nota-

se que são definidos princípios e normas gerais, que influenciam as decisões políticas, 

pedagógicas e administrativas da escola, seriam os modelos de gestão escolar juridicamente 

consagrados. Os modelos de orientação para a ação estão baseados em orientações concretas e 

específicas para a gestão organizacional e administrativa, que consideram a normatização 

legal e permitem práticas inovadores sendo menos formal. 

Os modelos decretados, que representam um vasto conjunto de regras formais 

produzidas no sentido de orientar e de regular a ação organizacional e administrativa escolar, 

encontram-se formalizados, descritos e explicitados em documentos oficiais e do ponto de 

vista jurídico normativo, regulam e orientam o funcionamento das escolas, representando a 

realidade normativa, tendo amparo legal, administrativa e hierárquico. 

Nessa gestão, a administração é centralizada e, além de organizar e distribuir 

competências e atribuições, tem função de regulamentar e detalhar todas as regras, limitando 

os poderes dos envolvidos. 



37 

Os modelos recriados partem da publicação das leis e das orientações formais, onde ao 

serem lidas e interpretadas constroem assim uma nova compreensão a partir da vivência dos 

seus leitores, sendo contextualizadas, produzindo-se assim novas regras, elaboradas e 

ressinificadas no contexto escolar, criando-se leis informais, internalizadas e reconstruídas e, 

em muitos casos, nem identificadas externamente. Essas regras alternativas buscam 

interpretar melhor e executar o previsto em Lei, atendendo assim, na medida do possível, o 

imposto pelas autoridades. 

Todos os exemplos citados colaboram para a ação da gestão escolar, constituindo 

modelos diversificados, possuindo características variáveis a partir das mencionadas, gerando 

articulações e propondo novas alternativas. Portanto, além do cumprimento das regras formais 

existe a tentativa da autonomia, mesmo que não legalizada e autorizada, pois, apesar da 

normatização, buscam-se estratégias e reorganização de regras a fim de possibilitar práticas 

mais autônomas. 

Os modelos de gestão escolar, quando partem de uma construção social, devem 

envolver todos os membros, sendo um processo complexo e dinâmico, mesmo numa 

administração centralizadora, não podem retirar as decisões coletivas e interesses do grupo e 

apenas considerar as regras formais, a capacidade e as práticas sociais são elementos criativos 

de mudança organizacional e inovações na gestão. Sendo assim, as mudanças na escola 

partem não só do prescrito, mas também da autonomia e interesses do grupo escolar, 

constituindo-se em uma construção social, dinâmica, muitas vezes prejudicada ou facilitada 

pela administração central. 

Nesse modelo, se destacam a autonomia, responsabilidade de ações, intervenções mais 

ativas e com uma estruturação mais livre em nível escolar, possibilitando um maior alcance 

das regras e das decisões, com recriação de estratégias prescritas e contextualizado das 

práticas da gestão, tornando-as mais possíveis e permitindo melhores arranjos 

organizacionais. 

Esse enfoque permite uma descentralização da administração escolar e fortalecimento 

da autonomia da escola, dando lugar à organização do grupo da gestão em pontos importantes 

de decisão nas áreas da gestão pedagógica, administrativa, financeira e política. Nessa gestão 

é necessária a promoção da participação democrática da comunidade escolar, o fortalecimento 

do projeto pedagógico da escola e as atribuições dos membros do corpo escolar identificando 

princípios e responsabilidades. 

Os estilos da gestão escolar são diversificados. Para Libâneo (2008), os estudos dos 

processos de organização e gestão escolar partem de princípios científicos racionais, herdados 
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da cultura da administração de empresas, e de concepções sociocríticas de autogestão e 

democrático-participativas. 

Na primeira concepção, a escola está voltada para o alcance de índices de eficácia e 

relevância, numa forte estruturação organizacional hierarquizada, com direção centralizada. 

Na concepção sociocrítica, são estimuladas as interações e trocas de experiências 

profissionais, com forte valorização do contexto sociocultural e político. Nesse contexto, as 

decisões são tomadas de formas colaborativas. 

Percebe-se que as concepções sobre a gestão escolar representam visões a respeito do 

papel que a escola assume na formação do indivíduo, logo, relaciona-se com os objetivos a 

serem estabelecidos quanto à dinâmica das relações de poder dentro e fora da escola.  

Observa-se também que, para uma redefinição da organização da gestão da escola, é 

necessário que haja um equilíbrio entre a função reguladora do Estado e as práticas 

democráticas da comunidade local, por meio da participação no processo educativo, 

valorizando-se as competências dos membros da comunidade escolar. 

Para Dourado (2007), a concepção da elaboração desses projetos ora busca uma lógica 

gerencial, quando apresentam por meio do PDE uma estrutura gerencial de preenchimento de 

formulários e lançamento de dados, ora enfatiza a participação dos conselhos escolares de 

forma democrática. Esta ambiguidade de concepções, sem a valorização e consideração da 

realidade social prejudicam a praticidade da gestão da escola, pois a descentralização de fato, 

que gera autonomia às escolas e demais sistemas ainda não foi garantida. 

Portanto, notamos: 

O que ocorre é a transferência de competências de um ente federado para outro, 

resultando na manutenção de ações pontuais e focalizadas de apoio técnico e 

financeiro, em detrimento de ampla política de planejamento, financiamento e 

gestão da educação básica. (DOURADO, 2007, p. 937). 
 

A centralização das políticas educacionais interfere na gestão das escolas públicas, 

principalmente da educação básica, pois são ambientes que convivem com a diversidade de 

origem social, econômica e política, possuem formas de controle do MEC, dos sistemas de 

esfera estadual e municipal, e diante dessa diversidade de regulações, então possa tentar 

materializar uma gestão real e aplicável à realidade da escola. 

A gestão na busca pela qualidade da educação deve considerar principalmente o 

fortalecimento do processo pedagógico, com ênfase na eficácia e relevância, permitindo a 

melhoria da aprendizagem de forma efetiva. 

Para Dourado (2007), a qualidade, nessa perspectiva, não pode estar associada apenas 

ao rendimento escolar, nem deve servir de medida para a concorrência entre as instituições de 



39 

ensino. Por isso,  

[...] uma educação com qualidade social é caracterizada por um conjunto de fatores 

intra e extra-escolares que se referem às condições de vida dos alunos e de suas 

famílias, ao seu contexto social, cultural e econômico e à própria escola – 

professores, diretores, projeto pedagógico, recursos, instalações, estrutura 
organizacional, ambiente escolar e relações intersubjetivas no cotidiano escolar. 

(DOURADO, 2007, p. 240). 

 

Nota-se, portanto, que a gestão escolar, além de envolver políticas voltadas para a 

permanência do estudante na escola, deve refletir sobre a tomada de decisões e estratégias de 

mudança em diversas dimensões, o que envolve tanto recursos humanos quanto materiais, 

organizando-se e estando voltada para a qualidade na educação. Em função disso, é 

imprescindível a conscientização dos membros da comunidade escolar quanto à 

responsabilidade de todos na produção de conhecimento e na constante profissionalização 

permanente dos indivíduos envolvidos na gestão. 

De acordo com Paro (2010), há uma crescente valorização da administração escolar na 

educação básica, principalmente no que diz respeito à importância da organização e da gestão 

das escolas. Para a esfera governamental é valorizada a sua administração, buscando a 

melhoria do seu desempenho, o controle de desperdícios e a utilização racional dos recursos 

disponíveis, para o senso comum, a qualidade do ensino também está associada a qualidade 

da administração da escola pública. De uma forma geral, esse modo de ver a gestão nos leva a 

ideia de que a administração escolar está relacionada ao uso racional de recursos para o 

alcance de determinados objetivos. 

Num contexto mais amplo da administração, a mediação deve estar presente em todo o 

processo para alcance das metas educacionais, logo não só as atividades-meio como direção, 

secretaria, atividades de apoio escolar, constituem a administração, mas principalmente as 

atividades pedagógicas, que envolvem o processo ensino aprendizagem constituem o caráter 

administrativo da escola. 

Paro (2010) reforça a importância de que atualmente não há estudos e investigações, 

que, de fato, descrevam a realidade escolar no Brasil, principalmente a respeito da natureza 

das funções do diretor de escola, e do significado educativo dessa função. Muitos estudos 

estão pautados no que há de administrativo no processo pedagógico da gestão escolar, 

delimitando a administração à realização e aplicação de normas e procedimentos relativos ao 

funcionamento da escola.  

Numa análise mais aprofundada, notamos uma constante separação entre 

administrativo e pedagógico, tornando essas ações no cotidiano do gestor excludentes, como 

se ambas as funções não pudessem existir em conjunto e serem de certa forma colaborativas. 



40 

É fundamental observarmos que a função administrativa deve acontecer a partir de objetivos 

pedagógicos, pois por ser uma atividade humana, a administração é a mediação da ação 

coletiva, de diversos membros da escola para um fim educacional.  

Nesse contexto, há a mediação de diversos membros com diversas habilidades, 

conhecimentos e capacidades voltados para a escola, em que, por meio da racionalização dos 

processos e recursos, com a coordenação desse esforço e trabalho coletivo, acontece a gestão.  

Em tal ação há uma interdependência de ações que, quando organizadas e 

coordenadas, colaboram com a integração das relações dentro da instituição de ensino, 

constituindo um caráter político, por meio da convivência entre pessoas e grupos, com 

desejos, vontades e interesses, que podem ser comuns ou não. O diretor nesse contexto 

assume uma função política, pois convive com diversidade de interesses e valores, 

solucionando conflitos, encontrando interesses comuns a serem atingidos na escola. 

O caráter democrático da gestão surge a partir da possibilidade da gestão de conflitos e 

da necessidade de estabelecimento de objetivos comuns, o qual pode ser fortalecido quando as 

decisões são tomadas em conjunto, com a colaboração do esforço coletivo, por meio de 

conselhos e representantes.  

Nos sistemas de ensino, em sua maioria, há uma exigência de que o diretor de escola 

possua uma formação em administração escolar ou gestão escolar. De fato, a direção possui 

uma função de alto nível hierárquico na escola, com poder instituído, compreendendo uma 

política de ação, um todo mais amplo, que abrange o ato da administração, sendo uma função 

que o diretor utiliza ou até mesmo pode delegar a outra pessoa com sua responsabilidade. Por 

esse ponto de vista, a administração é parte da função do diretor, havendo em muitos casos 

uma sobreposição de funções. 

Além disso, o diretor de escola é muitas vezes comparado a um diretor de empresa, 

sem se considerar as especificidades do ambiente escolar, no qual são aplicados os mesmos 

mecanismos de controle do trabalho capitalista. Também é cobrado do diretor o cumprimento 

de conduta de funcionário do Estado, com certo rigor administrativo, administrando recursos 

insuficientes e inadequados ao objetivo de qualidade de ensino da instituição.  

Nessa reflexão é necessário pensarmos sobre quais são os fins da escola, se mera 

responsável pela transmissão de conteúdo das disciplinas, ou se responsável pela formação 

democrática, oferecendo um ensino com formação humana, histórica e cultural, abrigando 

valores, crenças e visões de mundo, preparando para a cidadania. 

Uma ação eficaz para o fortalecimento dessa função da escola é a constituição de 

currículos e programas que não estejam dissociados de elementos culturais dos estudantes. A 
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direção e a administração escolar devem estimular a reflexão a respeito do que vem sendo o 

objetivo da escola e não de ordens e metas de um poder externo, com normas estabelecidas. O 

fracasso está sempre associado às atividades-meio e a diversos fatores: má gestão, más 

metodologias de ensino, escassez de diversos recursos, má formação docente, causas sociais. 

Porém, é necessária a constante análise do trabalho escolar realizado no cotidiano da escola e 

não só a execução de questões técnico-administrativas. 

Apesar das medidas de democratização da gestão escolar, como a eleição para gestores 

e instituição de conselhos, ainda existe a visão de mando e submissão a respeito da direção 

escolar, baseada no exercício do poder. É necessária a construção das relações e do 

comportamento, com definição de diretrizes coletivas. A principal crítica à função do diretor 

cabe à simples função de gerente, sem reflexão sobre sua função de agente político que 

promove a educação, media relações, e coordenar o esforço coletivo. 

Paro (2010) reforça a importância sobre como é concebida a direção da unidade 

escolar, e a constante reflexão a respeito da imagem construída em relação à direção escolar, a 

sua real função e as formas alternativas de direção que colaborem para a compreensão das 

especificidades pedagógica e política da escola. As dimensões política e pedagógica estão 

sempre associadas e são difíceis de serem dissociadas, pois as técnicas pedagógicas estão 

fundamentadas em razões políticas. 

Este autor sugere, a partir de seus estudos, a reformulação dos atuais padrões de 

direção escolar, como forma alternativa por exemplo, a criação de uma direção exercida por 

um colegiado diretivo, que poderia ser constituído por três ou quatro coordenadores, que 

realizariam a divisão democrática dos afazeres da direção, sem direção absoluta. Essa 

alternativa fortalece uma instituição coletiva, que seria constituída por representantes dos 

integrantes da escola. 

Para Lück (2009), não é justificável a divisão de trabalho nas escolas com a definição 

do trabalho administrativo para o diretor e a responsabilidade pedagógica para a equipe 

técnico-pedagógica, uma vez que a equipe escolar (coordenadores pedagógicos, secretários 

escolares, professores e demais membros) é composta por um grupo que deve ser liderado 

pelo diretor. Sua atuação precisa envolver o todo, tendo como foco principal a aprendizagem e 

formação dos estudantes, sendo importante que todos estejam envolvidos na mesma tarefa, 

construindo um processo educacional unitário e efetivo. 

O exercício da gestão escolar deve reconhecer a escola como organização social, 

sendo uma instituição voltada para a formação de cidadãos e promoção de suas 

aprendizagens, partindo de princípios e diretrizes legais de ordem nacional, estadual e local. 
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Considerando estes aspectos a gestão deve orientar os planos de trabalho da escola e a 

organização do projeto político pedagógico, a partir de princípios e diretrizes educacionais.  

A articulação entre questões sociais, competências e habilidades da comunidade 

escolar permite a identificação do sentido de visão social do gestor, favorecendo o trabalho 

com o entorno escolar e permitindo elevadas expectativas em relação ao reconhecimento dos 

talentos e competências da comunidade escolar (pais, estudantes, professores, funcionários). 

De acordo com Lück (2009, p. 16): 

O objetivo maior da comunidade educacional revela-se, portanto, o de se estabelecer 

uma comunidade de ensino efetivo, onde persevere, coletivamente, não somente o 
ideal de ensinar de acordo com o saber produzido socialmente, mas o de aprender, 

em acordo com os princípios de contínua renovação do conhecimento, criando-se 

um ambiente de contínuo desenvolvimento para alunos, professores, funcionários e é  

claro, os gestores. O conhecimento da realidade ganha novas perspectivas: a 
organização do projeto político-pedagógico da escola e o seu currículo; o papel da 

escola e o desempenho de seus profissionais, que devem renovar-se e melhorar sua 

qualidade continuamente, tendo o aluno como centro de toda a sua atuação. 

 

O grande desafio do gestor encontra-se na necessidade de articular e englobar as várias 

dimensões da gestão escolar, voltadas para a concretização de ações educacionais, 

organizando assim uma unidade do seu trabalho, com equilíbrio e integração dessas 

dimensões. 

Segundo Lück (2009), tanto os sistemas quanto a redes de ensino, buscando a 

qualidade da gestão escolar, precisam investir em estratégias que possam contribuir para 

apoiar os diretores escolares na preparação para a sua atuação gestora. Dessa forma é 

necessária a criação de estratégias para a oferta e promoção de cursos de capacitação de 

gestores escolares e de membros de conselhos escolares, além da criação de documentos de 

apoio ao trabalho de gestão escolar, promovendo assim condições necessárias para apoio aos 

problemas enfrentados pelos gestores.  

É fundamental o estímulo à formação dos gestores pelos sistemas de ensino, sendo que 

tal formação deve estar pautada nas estratégias de como implementar o projeto político 

pedagógico da escola, o monitoramento dos processos e avaliação dos resultados, e 

principalmente o conhecimento sobre como desenvolver um trabalho em equipe, estimulando 

a promoção e a integração entre a escola e comunidade. 

 

2.3 O PAPEL DO DIRETOR ESCOLAR NA CONTEMPORANEIDADE 

 

O diretor da escola pública na atualidade desenvolve atividades relacionadas à esfera 

política, dimensões de poder e democracia. Portanto, a direção é um ato político, que ocorre 
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num campo de constantes tensões e disputas de poder (SOUZA, 2009). 

A democracia constituída na escola não está relacionada apenas à tomada de decisões, 

mas sim a um processo de troca de experiências e participação coletiva de seus integrantes, 

baseado em informações que efetivem de fato essa gestão democrática. 

Na gestão democrática, há uma intensificação nas relações de poder, na qual o gestor 

assume um papel de articulador. Logo:  

Se a política na escola reconhece que o poder em questão decorre de um contrato 

firmado entre as pessoas que compõem essa instituição, e considera que o diálogo 

entre esses sujeitos é precondição para a sua operação, assim se terá uma ação 
política talvez mais democrática. Mas num ou noutro caso, se trata sempre de poder, 

pois a política somente existe onde há poder em questão. (SOUZA, 2009, p. 126). 

 

É importante verificarmos que a gestão democrática, como princípio do ensino 

público, precisa ter apoio dos sistemas de ensino tanto do governo federal quanto dos estados, 

Distrito Federal e municípios, para que haja uma adaptação de suas normas e legislações. Essa 

intervenção é necessária para que o funcionamento e a organização administrativa permitam 

uma participação democrática, capaz de efetivar a organização e constituição de colegiados, a 

eleição de diretores, a autonomia da escola e a descentralização de recursos. 

Portanto, o papel do gestor na contemporaneidade assume uma conotação política, 

voltada para a administração de problemas, mas também para a discussão, planejamento e 

avaliação das ações relacionadas ao desenvolvimento e crescimento da escola. Nessa ação, 

temos como elemento fundamental a participação dos segmentos da comunidade escolar, com 

acesso e clareza das informações. 

Notamos que o gestor escolar convive num panorama em que a política educacional, 

apesar de ser baseada na participação social, é ainda patrocinada e controlada por um estado 

patrimonialista e político partidária. Desse modo, conforme Conceição (2013), é necessário 

estarmos atentos para o fato de, ao longo da história, termos passado por um longo período 

escravocrata, sucedido por processos de ditaduras e governos com dirigentes subordinados a 

diferentes interesses do capital internacional ou não. Diante desse contexto, nossa 

representação política em diversos espaços sociais, inclusive na escola, sofreu influências de 

comportamentos baseados no patrimonialismo, autoritarismo e clientelismo, o que tornou as 

instituições instrumentos de reprodução dessa cultura do poder. 

Esses interesses influenciaram a forma como a gestão e administração escolar é vista e 

praticada, tornando o que é público em privado ou meramente distanciada do propósito 

pedagógico que lhe deveria pautar. 
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A gestão escolar compreendida por Lima (2000) como uma perspectiva de crescente 

democratização deve permitir intervenções mais autônomas por parte da escola e seus atores, 

destituindo a função puramente político administrativa, para uma ação mais autoral, voltadas 

para a criação de estruturas de tomadas de decisão na escola, principalmente pelo estímulo à 

construção da consciência política. 

Anísio Teixeira, na obra A educação e a crise brasileira (1956), já identificava a 

importância da conquista dessa autonomia e da integração da equipe da gestão escolar, diante 

do processo de racionalização da administração e da imposição de aspectos mecânicos: 

Com efeito, o fato de haverem perdido a autonomia quanto a pessoal e material 
inicia a desintegração da escola. Esta desintegração se completa com a supressão da 

autonomia quanto ao ensino, sua seriação, métodos e exames. Levada a ordenação 

externa da escola até este ponto, é evidente que nada restará senão o automatismo de 

diretores e mestres, a executar o que não planejaram, nem pensaram, nem 
estudaram, como se estivessem no mais mecânico dos serviços. (TEIXEIRA, 1956, 

p. 120). 

 

É importante analisarmos que o processo de democratização da educação foi tardio e, 

mesmo assim, ao chegar ao Brasil no fim do século XX, as ideias liberais foram adotadas para 

agradar a interesses políticos de grupos específicos. Dessa maneira, houve um misto de ações 

pontuais de democratização da educação com políticas de controle e autoritarismo, que apenas 

descentralizaram medidas tomadas na esfera federal, sem a participação do coletivo das 

escolas públicas. 

Percebemos então que: 

[...] a educação pública foi se desenvolvendo, administrada por um Estado tutelador, 

superior ao povo. A democratização da educação brasileira passou por vários 
estágios, tendo sido compreendida, inicialmente, como direito universal ao acesso e, 

posteriormente, como direito a um ensino de qualidade e à participação democrática 

na gestão das unidades escolares e dos sistemas de ensino. Em 1988, movida por 

inúmeros acontecimentos que propeliram a participação popular, a Constituição 
Federal estabeleceu como um dos princípios do ensino público brasileiro, em todos 

os níveis, a gestão democrática. (MENDONÇA, 2001, p. 85). 

 

Legalmente, a gestão democrática está estabelecida na Constituição Federal de 1988 

como um dos princípios básicos que deve nortear o ensino público (artigo 206, inciso VI). A 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº. 9.394, de 1996) também diz 

que o ensino deve ser ministrado com base nos princípios da gestão democrática do ensino 

público. “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: VIII – gestão 

democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino” 

(BRASIL, 1996, art. 3º). 

A LDB também apresenta alguns princípios para a gestão democrática, como a 

participação dos profissionais da educação na construção do projeto político pedagógico e a 
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participação da comunidade escolar nos conselhos escolares.  

Portanto, a partir da Constituição Federal, vários sistemas precisaram organizar suas 

redes, adaptar suas leis, organizar e institucionalizar mecanismos a partir da demanda da 

participação social, buscando assim implementar a gestão democrática nas escolas. 

Apesar do princípio democrático escolar ser baseado num consenso coletivo, a partir 

do qual ocorrem eleições para os conselhos da escola, para dirigentes escolares dentre outros 

mecanismos de gestão democrática, este princípio pode nem sempre representar o bem 

comum, uma vez que seus participantes, que compõem tais instituições, não baseiam suas 

ações na interação e no diálogo. 

É importante notarmos que existem formas de manutenção e reprodução do 

autoritarismo nas relações de poder, presentes na cultura escolar, ensejando a necessidade da 

constituição da consciência política. Portanto, por trás dessa políticas e das interpretações da 

gestão podem existir concepções e condutas que reflitam um caráter puramente econômico da 

gestão, assumindo um viés administrativo gerencial (década de 1970), no qual o gestor é o 

gerente, tendo funções instrumentais. 

Notamos neste caso que a qualidade na educação não pode ser a mera transposição do 

conceito do mundo empresarial para o ambiente escolar, pois a qualidade na educação possui 

referência social e não de mercado. Portanto: 

Esta forma de gestão é visivelmente identificada, até mesmo, na forma 

organizacional de alguns sistemas de ensino, com suas “gerências” administrativas e 

pedagógicas. Vale notar que muitos dos dirigentes educacionais, que esposam essa 
prática, identificam-na como politicamente “neutra”, mas que, na realidade, serve, 

principalmente, para a manutenção da realidade vigente. (VINHAES, 2009, p. 136). 
 

Há a possibilidade também de a gestão escolar ser voltada para o processo educativo, 

considerando os sujeitos envolvidos nessa ação, tendo como foco a relevância social. Nessa 

concepção, temos a dimensão política e pedagógica da gestão escolar, relacionadas com a 

prática educativa e voltadas à transformação social.  

O trabalho de conscientização é árduo, uma vez que a escola, por ser fruto da 

sociedade, reproduz suas relações, sendo, portanto, necessária a criação de estratégias de 

superação e de construção de novas expressões. 

Além disso, outro problema enfrentado atualmente é a crescente estrutura 

organizacional burocrática, que parte das esferas de poder de hierárquicos, impedindo a 

organização do poder na escola. Por conta disso, há a necessidade da participação dos grupos 

de professores, funcionários, estudantes e pais, nos processos de tomada de decisões na gestão 

da escola. Para tanto torna-se imprescindível que nos currículos e planos de gestão essa 
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educação e a participação na gestão escolar estejam presentes. 

Para Souza (2009, p. 137): 

Essa face pedagógica e política das discussões sobre a gestão democrática obrigam-

nos a perceber que aquela participação política ativa, ainda que garantida pelos 

instrumentos organizacionais e legais escolares e dos sistemas de ensino, não se 
efetiva apenas pela existência desses instrumentos, uma vez que estes (conselhos, 

eleições, associações de pais, grêmios estudantis), isoladamente, não se fazem 

suficientes para a implementação da gestão democrática. Eles a auxiliam, 

seguramente, mas podem mesmo se tornar aparelhos burocratizantes e pouco 
democráticos. 

 

Além disso, é preciso compreender que as escolas públicas estão organizadas em redes 

de ensino municipais ou estaduais e em sistemas de ensino, e em todas essas esferas é 

necessário ampliar as possibilidades democráticas, desde os sistemas até as escolas públicas. 

Portanto, os membros da comunidade escolar e que participam da sua gestão precisam 

conhecer o diálogo e as ações democráticas de participação, não só no espaço escolar, mas 

sim em suas vidas, exercendo e praticando essas estratégias para que de fato elas sejam 

efetivas. As oportunidades de participação, portanto, não são apenas espaços de representação.  

A partir dessa concepção existem diferentes alternativas que são experimentadas nas 

escolas públicas e nas redes e sistemas de ensino, que apresentam resultados muito 

interessantes para a ampliação da democracia na educação, e que podem constituir modelos 

para melhoria e apoio a gestão e diretor escolar na atualidade (SOUZA, 2005). 

Contudo, para Vinhaes (2009), o que notamos é que muitos sistemas ainda não 

promoveram a normatização necessária, e por consequência, vêm coexistindo nos sistemas 

diversas formas e diferentes denominações para o modelo de gestão democrática. 

A partir do embate de forças políticas e ideológicas que identificam a importância da 

gestão escolar, foram construídas duas concepções baseadas no papel do controle do Estado 

na educação, uma baseada na administração gerencial e a outra baseada de fato na valorização 

de uma gestão com enfoque no caráter pedagógico da escola.  

A partir da necessidade e democratização da gestão escolar foram criadas instâncias 

participativas, no âmbito das redes e sistemas de ensino, sendo a primeira delas a Conferência 

da Educação, que se constitui como uma organização, comissionada e organizada pelo gestor 

do sistema e um grupo, anual ou bianual, a fim de se reunir com a comunidade ou seus 

representantes para discutir sobre a educação deste sistema, focando-se no debate, discussão, 

planejamento e avaliação das ações referentes à educação.  

Outro instrumento é a eleição de diretores a instituição dos órgãos colegiados, que foi 

incorporado pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional como um dos princípios por meio dos quais os sistemas devem definir suas próprias 
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normas de gestão democrática no seu Artigo 14. 

Temos também o Conselho Municipal da Educação, que se constitui como outro 

instrumento fundamental, sendo uma instituição de democracia representativa na qual os 

representantes eleitos a partir dos segmentos da sociedade se reúnem mensalmente para 

analisar, avaliar e acompanhar sobre questões educacionais. 

Outra instância importante na rede é o Conselho de Acompanhamento e Controle 

Social do FUNDEF (substituído em 2006 pelo FUNDEB), que foi criado pela Lei nº. 

9424/1996, possuindo a função de acompanhar os recursos recebidos pela rede estadual ou 

municipal dos recursos oriundos do FUNDEB.  

Além disso, temos outros conselhos que surgiram para a análise de repasses 

específicos de recursos como o da merenda escolar. 

Diante de todos esses instrumentos, é importante notar que o diretor e gestor e seu 

grupo escolar devem refletir a respeito da importância da articulação de todas estas estratégias 

de participação, que devem ter princípios e metas comuns, para uma melhor organização e 

efetivação. Nota-se que, apesar de ter uma legislação restrita, esses órgãos colegiados e 

formas de cooperação estratégicas poderiam ser ampliados como espaços de 

acompanhamento e controle de todos os recursos para a educação. 

A proposta do orçamento participativo na Educação, que possuí uma parcela que deve 

ser analisada e aprovada pela comunidade (BRASIL, 1988, caput art. 12) e a adoção de 

eleições para escolha dos diretores escolares em toda a rede são estratégias relevantes de 

ampliação do espaço democrático na educação. 

A possibilidade da eleição de dirigentes escolares, em que são indicados membros que 

pertençam à comunidade escolar, permite uma melhor empatia e conhecimento do entorno da 

comunidade, além de melhor conhecimento das necessidades da escola. Essa medida supera o 

provimento por indicação, o qual, por ser de livre nomeação por autoridade, pode recair numa 

pessoa estranha à comunidade escolar, inclusive quando a indicação é o resultado de pressões 

político-partidárias.  

É importante notarmos que: 

Os mecanismos de provimento do cargo de diretor escolar são reveladores das 
concepções de gestão democrática adotadas pelos sistemas de ensino. As escolas 

públicas brasileiras tradicionalmente tiveram seu provimento efetivado por 

nomeação do governador ou do prefeito, em geral a partir de indicações feitas pelos 
titulares das Secretarias de Educação ou das lideranças político-partidárias das 

respectivas regiões. A interferência política no ambiente escolar permitiu que o 

clientelismo político tivesse, na escola, um campo fértil para seu crescimento. 

(MENDONÇA, 2001, p. 88). 
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O concurso para gestor escolar pode envolver procedimentos como concurso público 

de provas e títulos para escolha e nomeação dos primeiros colocados e concomitantemente ou 

não, o provimento por eleição, sendo o resultado de processo em que os segmentos da 

comunidade escolar se manifestam pelo voto.  

Porém, tanto a seleção quanto a eleição, ou suas formas mistas, são os processos que 

adotam a opção por candidatos previamente aprovados em provas escritas. Uma estratégia que 

colabora com esse processo é a exigência de apresentação de planos de gestão, que são 

analisados nas assembleias com os eleitores, além do controle das campanhas eleitorais. 

É importante notarmos que, para uma maior efetividade nos processos eleitorais, é 

necessário que haja uma renovação do quadro de gestores escolares, possibilitando, assim, por 

meio das eleições na escola, que um grande número de professores passe pela experiência na 

gestão de fato, evitando a permanência por muitos mandatos de apenas um grupo de 

professores. 

Conforme Conceição (2016), existe uma preconização da obrigatoriedade do processo 

de eleição para diretores no contexto do PNE 2014-2024, uma vez que na Lei nº. 13.005, de 

25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE, na meta 19, é citada a 

necessidade de serem asseguradas condições, para a efetivação da gestão democrática da 

educação, sendo associada a “critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à 

comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da 

União para tanto”  

Na esfera escolar temos outras organizações que também auxiliam a gestão. A própria 

conferência local de educação, realizada dessa vez na escola com sua comunidade (pais, 

estudantes, professores, funcionários), permite a possibilidade de debater e analisar as 

principais necessidades e estabelecer diretrizes anuais. 

Outros mecanismos de expressão democrática são os órgãos colegiados, que 

equilibram o poder do gestor. O conselho da escola é um órgão responsável pelo 

acompanhamento e avaliação das ações da escola, nas dimensões pedagógica, administrativa e 

financeira. Relaciona-se ao conselho municipal, pois possui também representação da 

comunidade escolar e de seus segmentos. É importante que seus representantes sejam eleitos e 

deve representar uma instituição atuante na escola. 

Os conselhos podem atuar em sintonia com os gestores escolares e colaborar na 

tomada de decisões de cunho administrativos, financeiro e político-pedagógico. Nesse 

aspecto, a gestão deixaria de ser a função e responsabilidade de uma pessoa e tornaria uma 

ação coletiva, no qual todos assumem responsabilidades, dividindo-se o poder e as suas 
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consequentes responsabilidades. 

Outra instituição auxiliar à gestão é o grêmio estudantil, sendo uma representação do 

segmento dos estudantes na escola, permitindo a organização e a autonomia dos estudantes, 

por meio do aprendizado político. 

A construção do projeto político pedagógico também é uma possibilidade de expressão 

da comunidade escolar, erigindo assim a sua identidade e sendo mais um instrumento para o 

gestor e a escola expressarem a sua autonomia escolar. Sua elaboração precisa ser 

participativa, constituindo-se como referência da ação coletiva dos membros dessa 

comunidade para o alcance de metas.  

Nesse enfoque, o projeto político-pedagógico é um planejamento que apresenta os 

objetivos da escola, as estratégias e os mecanismos mais adequados para alcançar esses 

objetivos. Este projeto não é um instrumento neutro e distanciado das demais ações 

administrativas.  

Diante dessas funções e em face do caráter político e pedagógico de sua prática, o 

diretor precisa ser um docente, pois sua ação está voltada para a construção e implementação 

do projeto de sua escola. A própria LDB afirma que “a experiência docente é pré-requisito 

para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das 

normas de cada sistema de ensino” (BRASIL, 1996, art. 67, parágrafo único). Portanto, é 

necessário que a unidade do trabalho escolar, por meio do projeto político-pedagógico, seja 

garantida, impedindo assim a fragmentação dessas ações. 

Percebe-se que todas essas medidas precisam ser tomadas tanto no âmbito das redes e 

sistemas de ensino quanto nas escolas, todas de forma organizada e que valorizem as 

experiências e socialização de novas possibilidades de gestão. Devem respeitar princípios 

democráticos do grupo, partindo da motivação de seus participantes para a criação desses 

espaços. 

Para Mendonça (2001), existe uma idealização da participação da comunidade escolar 

nestes espaços, pois a convivência dos segmentos de pais, alunos, professores, funcionários 

nem sempre ocorre de forma equilibrada, ainda ocorrendo um controle dos diretores escolares 

dessas instituições de participação. 

Além disso, a cultura patrimonialista e de relações de amizade, com priorização de 

interesses, na escola pública ainda permanece nas ações e concepções de muitos professores e 

diretores, havendo uma espécie de supremacia destes sobre os demais membros da 

comunidade, por possuírem formação pedagógica. 
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O exercício da gestão requer estratégias que envolvam a possibilidade de participação 

e influência dos sujeitos nas decisões da escola e também uma responsabilidade 

compartilhada com os ganhos e erros do processo educativo, promovendo assim um maior 

comprometimento desses segmentos. 

Portanto, o exercício da descentralização do poder, com responsabilidade, é necessário 

também ao gestor escolar, pois a participação de fato é possível num ambiente democrático.  

Isso ocorre, pois a própria legislação realiza a manutenção quando define a proporção da 

participação dos segmentos da sociedade nos órgãos colegiados. 

A postura democrática do gestor deve considerar as possibilidades de participação da 

comunidade escolar, porém, neste contexto, é importante salientar que: 

No entanto, que no contexto da globalização, com a política neoliberal e a economia 

assentada na acumulação flexível do capital, resultado da reestruturação capitalista, 

que engendraram a reforma do Estado, precisa haver um cuidado especial no sentido 
de que essa parceria, entre a sociedade civil e a sociedade política, não venha a 

concorrer para o descompromisso do poder público com a educação e a consequente 

privatização do espaço escolar. (VINHAES, 2009, p. 144). 

 

Além disso, temos a cultura da política dos projetos, partindo de instâncias superiores, 

que exercem um excesso de intervenção, mas que apresentam uma falta de material e logística 

para a sua aplicação. 

As novas exigências e demandas do gestor requerem novas práticas baseadas na 

autonomia, que só é construída com a democratização interna e externa da escola, politizando 

o espaço escolar e propiciando o debate de diversas opiniões e transparência política. Tais 

ações favorecem assim a participação de todos os segmentos nas decisões da escola, pois a 

escola, num todo, é a grande responsável pelo fracasso e sucesso escolar, exigindo, portanto, o 

compartilhamento de responsabilidades no desenvolvimento gestão.  

Com essas práticas inovadoras o gestor pode relacionar o seu perfil e sua ação na 

busca da qualidade da educação baseada na participação, que deve ser aprimorada 

constantemente durante o seu percurso de gestor. 

Assim, podemos ver despontar uma nova prática do gestor escolar, que deve estar 

baseada numa formação e compromisso que atendam às exigências do novo milênio, 

assegurando o compromisso da escola democrática e de qualidade. 
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2.4 O PAPEL DO DIRETOR ESCOLAR NA PERSPECTIVA DA GESTÃO 

MULTIDIMENSIONAL 

 

As organizações escolares são instituições educacionais inseridas nas redes de ensino, 

públicas e privadas, que cumprem às demandas de formação humanística e cultural de 

crianças, jovens e adultos de forma articulada. Essa estruturação está prevista na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e nas legislações estabelecidas pelos governos 

estaduais e municipais. 

Segundo Libâneo (2008), tais estruturas organizacionais sofrem influência das 

concepções de gestão adotadas pelos governos, e basicamente, envolvem setores técnicos 

administrativos e pedagógicos, pais e comunidade escolar, direção, professores e conselhos 

escolares. 

Convivem no Brasil tanto perspectivas de gestão educacional com ênfase em aspectos 

mais aproximados da perspectiva empresarial quanto abordagens que enfatizam aqueles mais 

aproximados da perspectiva política. Logo, percebe-se um amplo campo de concepções na 

gestão educacional, as quais exigem a estruturação das organizações administrativas. 

Notamos que num sistema educacional não há uma única concepção, e sim, um 

pluralismo de concepções, que buscam resolver problemas da gestão educacional. Essas 

dimensões não se excluem, mas precisam conviver, estando articuladas, sendo elas as 

dimensões: pedagógica, política, cultural e econômica. De fato, tais perspectivas se 

constituíram historicamente a partir da influência de outros campos das ciências sociais 

aplicadas com a educação e a administração/gestão educacional.  

A concepção do paradigma multidimensional de Sander (1995) parte de pressupostos 

importantes, na qual a educação e a administração são concebidas como realidades globais 

constituídas por dimensões múltiplas e que estão dialeticamente articuladas entre si.  

No sistema educacional existem preocupações ideológicas, de natureza cultural e 

política, e também preocupações técnicas e instrumentais, de caráter pedagógico e econômico. 

Além disso, são perceptíveis as preocupações históricas e internas de caráter antropológico e 

pedagógico, e preocupações externas, que estão relacionadas com a economia e a sociedade 

mais ampla. Da mesma forma, temos o indivíduo, como sujeito individual e social 

responsável historicamente pela organização e construção de suas organizações e por 

consequência da sociedade, sendo a razão fundamental da existência do sistema educacional.  

Essas dimensões estão em constante inter-relação na gestão educacional, sendo que, de 

acordo com os princípios políticos e administrativos da realidade estudada, elas são 
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dimensionadas conforme as preocupações do sistema administrativo atuante. 

Sander (1995) ainda nos apresenta de que forma essas dimensões costumam estar 

articuladas (Quadro 1): 

 

Quadro 1 – Paradigma Multidimensional de Administração da Educação: dimensões analíticas e critérios 

de desempenho 

Dimensões Analíticas Dimensões Substantivas Dimensões Instrumentais 

Dimensões Intrínsecas Dimensão Cultural 

(Critério de Relevância) 

Dimensão Pedagógica 

(Critério de eficácia) 

Dimensões Extrínsecas Dimensão Política 

(Critério de Efetividade) 

Dimensão Econômica 

(Critério de Eficiência) 

Fonte: Sander, 1995, p.6. 

 

É importante notar que, nessa concepção, há uma totalidade dos fenômenos 

educacionais, os quais se inter-relacionam, não havendo níveis de hierarquia. Além disso, 

trata-se de aspectos que não são independentes, pois precisam estar coexistindo para a sua 

efetividade. 

Nesse papel, o gestor desempenha múltiplas funções, visto que absorve diversas 

responsabilidades, as quais, por sua vez, são pautadas em princípios norteadores, que são: 

Há quatro paradigmas de gestão educacional – administração eficiente, 

administração eficaz, administração efetiva e administração relevante. Os quatro 

paradigmas fundamentam-se em seus respectivos princípios orientadores ou critérios 

de desempenho: eficiência econômica, eficácia pedagógica, efetividade política e 
relevância cultural. (SANDER, 2002, p. 56). 

 

Notamos, portanto, as diversas concepções a respeito da administração educacional, 

teorias inspiradas em conceitos da administração empresarial e resultantes dos fenômenos 

existentes no tempo e no espaço escolar e social. Logo, a gestão educacional se desenvolve 

num panorama amplo, num vasto campo discursivo que envolve compromissos internos e 

externos da escola, advindos da sociedade e direcionados à comunidade escolar na qual está 

inserida. Sendo assim, 

De acordo com este esforço reconstrucionista, a administração é concebida como um 

fenômeno global com múltiplas orientações ou dimensões analíticas e praxiológicas. 

Nesse sentido, as quatro construções específicas são reconstruídas num paradigma 

global, que denominei paradigma multidimensional de administração da educação, 
constituído por quatro dimensões dialeticamente articuladas: dimensão econômica, 

dimensão pedagógica, dimensão política e dimensão cultural. A cada dimensão 

analítica corresponde seu respectivo critério de desempenho administrativo: 
eficiência, eficácia, efetividade e relevância. (SANDER, 1995, p. 10). 

 

Os pressupostos teóricos do paradigma multidimensional tomados em Sander (1995), 

apesar de constituírem-se diretrizes para às práticas da administração ou gestão da 
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administração são tomadas nesse trabalho no contexto da compreensão das práticas da gestão 

escolar por entendermos que o sistematização dessas práticas no cotidiano das escolas 

guardam, em proporção, especificidades com a dimensão econômica (utilização de recursos 

materiais), política (mediação dos interesses de estudantes, professores, profissionais, pais de 

alunos e comunidade), cultural (reconhecimento dos valores, crenças e tradições locais), e, 

especialmente, pedagógicas (estratégias de ensino-aprendizagem e de mediação de 

conhecimento). Percebe-se, portanto, a grande responsabilidade da gestão em gerir a escola 

numa ação múltipla, o que envolve funções diversas e perspectivas que precisam ser 

articuladas.  

Portanto, existem escolas e concepções de natureza empresarial, de natureza social e 

política, e voltadas também para o humano. Assim, essa realidade complexa está voltada a 

novas estruturas organizacionais, que reflitam essa pluralidade de concepções, dos gestores, 

sistemas e entes envolvidos. 

Nesse paradigma é proposta uma análise a respeito da eleição e escolha dos 

administradores educacionais a partir de quatro tipos de competências: econômica, 

pedagógica, política e cultural.  

Segundo Sander (1995), a competência econômica dos administradores da educação 

está pautada na sua eficiência para maximizar a captação e utilização dos recursos 

econômicos e financeiros, além de gerir recursos técnicos e materiais para a consecução dos 

objetivos do sistema educacional e de suas escolas. O diretor, portanto, na qualidade de gestor 

escolar, participa deste processo, não sendo apenas um executor administrativo de demandas 

burocráticas. Ele é o principal responsável pela gestão da escola, e deve participar dessas 

ações, compartilhando responsabilidades e evitando descentralizar ações com os 

colaboradores da gestão escolar e não se familiarizar com elas.  

Sobre a dimensão econômica, a gestão escolar precisa organizar e promover as 

condições humanas e materiais necessárias para a concretização dos processos educacionais 

da unidade de ensino, promovendo os gastos necessários para a manutenção da escola. 

Ressalta-se que este é apenas um aspecto, sendo mais um meio para alcançar o fim principal 

da gestão, que é a aprendizagem dos estudantes. 

Nessa dimensão, tanto os recursos financeiros quanto materiais estão envolvidos, além 

de normas burocráticas, pois nelas a administração realiza a previsão de recursos, controle e 

gestos, organizando a instituição, mediante a distribuição de funções e planos de ação. Aqui 

temos o critério da eficiência, que baseia o controle da utilização de recursos e racionalidade 

na organização e elaboração do orçamento da escola, contratação, organização dos espaços, 
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uso e compra de equipamentos e materiais. 

Nessa dimensão, temos a lógica racional influenciada pela economia na administração 

escolar. Para Sander (2002), a influência da economia na educação surgiu a partir da Segunda 

Guerra Mundial, com os estudos sobre o valor econômico da educação, a produtividade e 

eficácia das instituições. Essa cultura econômica influenciou a política dos governos e dos 

setores públicos, definindo as prioridades e gerando uma cultura pautada em valores 

econômicos da educação.  

A competência pedagógica está presente na sua eficácia para elaborar objetivos 

educacionais e para propor estratégias e meios pedagógicos para a sua consecução. Por sua 

vez, a competência política está baseada na competência e habilidade para analisar o ambiente 

externo e sua influência sobre o sistema educacional e por sua vez adotar estratégias de ação 

para a satisfação das necessidades e demandas sociais e políticas da comunidade. 

A dimensão pedagógica abrange, portanto, os princípios e técnicas voltadas para o 

alcance dos princípios da educação, essa dimensão vem sofrendo influência das exigências da 

dimensão econômica, uma vez que o sistema educacional é submetido à lógica econômica, 

tornando-se também um ato empresarial. Nessa dimensão, vem sendo reforçada a necessidade 

de criação de espaços na gestão voltados para a preservação do papel pedagógico da escola, 

sua responsabilidade de educar, estimular a pesquisa e a aprendizagem. 

A dimensão econômica pretende organizar e promover as condições humanas e 

materiais necessárias para a concretização dos processos educacionais da unidade de ensino, 

promovendo os gastos necessários para a manutenção da escola. Ressalta-se que este é apenas 

um aspecto, sendo mais um meio para alcançar o fim principal da gestão, que é a 

aprendizagem dos estudantes. Aqui, tanto os recursos financeiros, quanto materiais estão 

envolvidos, além de normas burocráticas, nela a administração realiza a previsão de recursos, 

controle e gestos, organizando a instituição, através da distribuição de funções e planos de 

ação. Temos também o critério da eficiência, que baseia o controle da utilização de recursos e 

racionalidade na organização e elaboração do orçamento da escola, contratação, organização 

dos espaços, uso e compra de equipamentos e materiais. 

Ademais, ainda nessa dimensão, temos a lógica racional influenciada pela economia 

na administração escolar. Para Sander (2002), a influência da economia na educação surgiu a 

partir da Segunda Guerra Mundial, com os estudos sobre o valor econômico da educação, a 

produtividade e eficácia das instituições. Essa cultura econômica influenciou a política dos 

governos e dos setores públicos, definindo as prioridades e gerando uma cultura pautada em 

valores econômicos da educação.  
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A competência política acontece quando a gestão constitui um campo de atuação 

profissional na educação, com funções de planejamento, organização, orientação, e mediação 

de relações, com foco na coordenação, acompanhamento e avaliação dos processos 

necessários para a concretização de ações educacionais voltadas para a aprendizagem e 

formação dos alunos no ambiente educacional, como a tomada de decisões, acompanhamento 

e avaliação. 

A dimensão política envolve a organização dos participantes da escola que trazem 

influências de variáveis externas, sendo assim, a administração deve considerar o ambiente 

em que as relações acontecem, o entorno e o espaço político da comunidade. Nessa dimensão, 

são necessárias estratégias que atendam às demandas sociais e políticas dos seus participantes, 

considerando-se a escola não mais como um mero instrumento, sem ideologia, uma vez que 

nela existem representantes da sociedade e que desenvolvem relações sociais na escola. 

A competência cultural do gestor está focada na habilidade para identificar soluções e 

na liderança para implantá-las, buscando uma forma qualitativa das relações na escola e na 

comunidade escolar, possibilitando a realização e participação de forma relevante no sistema 

educacional e na sociedade. De fato, a cultura e as interações estabelecidas na sociedade 

influenciam as organizações educacionais. Dessa maneira, a organização educacional não 

pode ter uma ciência baseada apenas na observação de comportamentos a serem analisados e 

ações a serem tomadas, com a separação dos fatos dos valores, sendo algo neutro, baseado 

apenas numa técnica (SANDER, 2002). 

A dimensão cultural comporta valores e aspectos culturais da comunidade, logo, a 

administração deve valorizar a relevância cultural das contribuições individuais e coletivas. A 

gestão escolar também envolve a organização da dimensão cultural da escola, pois a partir das 

diretrizes e políticas educacionais é que ela constrói seu projeto político-pedagógico, que 

possui todos os princípios e metodologias que viabilizam a construção da autonomia, de 

participação e compartilhamento de ações.  

A dimensão cultural aborda uma reflexão sobre as culturas locais da comunidade, 

principalmente dos alunos, principais responsáveis pelas convergências, trocas de 

experiências entre diferentes grupos sociais. Nessa relação, é necessário que o diretor escolar 

realize mudanças na escola, valorizando a cultura local, as suas potencialidades, ao mesmo 

tempo em que considera as finalidades intrínsecas ao ato educativo, a formação de sujeitos, e 

a apropriação do saber social e historicamente construído. 

A dimensão econômica se efetiva quando a administração consegue prever e controlar 

os recursos, organizando a instituição, construindo normas de ação. Nessa dimensão, podemos 
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identificar, o perigo da priorização da racionalização de recursos em detrimento da finalidade 

essencial da escola, uma vez que a educação não é um bem de consumo, sendo um produto 

mais elaborado, construído ao longo de um processo. 

Percebemos que essas quatro dimensões e competências básicas representam um 

grande desafio, sendo necessárias para a gestão escolar. Por conseguinte, o paradigma 

multidimensional abrange naturezas presentes no cotidiano do gestor e permitem diversas 

relações de articulação entre essas dimensões. 

Um importante dado a ser evidenciado diz respeito ao aumento da valorização da 

administração pública e educacional. Quanto a isso: 

Em primeiro lugar, observamos que a administração pública e a administração 

educacional estão recebendo atenção crescente por parte de governos nacionais, 

organismos internacionais, universidades e instituições de ensino e pesquisa em 

geral. Esta é uma mudança fundamental. (SANDER, 2002, p. 60). 
 

Em virtude da necessidade de certa racionalidade econômico-financeira, é realmente 

necessário valorizar critérios de eficiência; porém, essa eficiência deve estar submetida aos 

fins pedagógicos, sociais e políticos da educação. 

Dessa forma, a administração da educação admite três dimensões ou níveis: 

[...] analítico-pedagógico, organizacional e político. O nível pedagógico é de 

natureza técnica e refere-se aos processos de ensino e aprendizagem. O nível 

organizacional ou burocrático refere-se às relações entre a escola e o entorno em que 
ela funciona com suas forças econômicas, políticas e culturais. (SANDER, 2002, p. 

63). 

 

Uma análise importante é realizada por Paro (2010), ao avaliar as funções 

desempenhadas pelos gestores. Interpretando a maneira como se configura o papel do 

administrador da escola pública, o autor identifica que dois fatores interferem no 

comportamento e determinam a ação do diretor da escola pública.  

Primeiro, ao assumir a função de direção, ele concentra um poder de funcionário do 

Estado, que cobra dele a execução de normas e funções administrativas nem sempre 

condizentes com objetivos autenticamente educativos.  

Além disso, o diretor também assume a responsabilidade de administrar a escola, que 

tem como foco principal o processo pedagógico, sendo, portanto, necessário equilibrar essas 

funções para que ambas se configurem e se materializem. 

Os responsáveis pela administração escolar assumem agora uma função mais ampla 

neste contexto, pois gerir uma instituição de ensino não é mais uma ação burocrática, mas sim 

uma série de atitudes envolvendo dimensões que levam a uma reflexão a respeito da política 

educacional, efetivada por um projeto pedagógico que fortaleça a construção do 

conhecimento de todos os atores da escola. 
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O aspecto pedagógico passa a ser o fundamental na ação da gestão escolar, ou seja, a 

aprendizagem dos estudantes, dos professores, dos gestores, enfim, da comunidade escolar. A 

possibilidade de construção desse conhecimento precisa estar presente no ambiente 

educacional de forma consciente.  

Portanto, 

Fica evidente, portanto, a relevância de se refletir a respeito da prática do diretor da 

escola de ensino fundamental. Por isso, devem estar em pauta duas dimensões que 

se interpenetram mutuamente: de um lado, a explicitação e a crítica do atual papel 

do diretor, e de como a direção escolar é exercida; de outro, a reflexão a respeito de 
formas alternativas de direção escolar que levem em conta a especificidade político-

pedagógica da escola e os interesses de seus usuários. (PARO, 2010, p. 776). 

 

É necessária uma reflexão a respeito do real papel do diretor, se de apenas perpetuar 

políticas ou de estimular no seu cotidiano as possibilidades e particularidades da escola, 

verificando na sua realidade as necessidades e o fortalecimento da cultura de participação. 

Apesar da diversidade de perspectivas educacionais, ainda temos uma grande 

influência da concepção de administração escolar, voltada para a tomada de decisões e 

relacionada com atitudes de poder e decisões políticas, e a concepção de gestão escolar, 

orientada para um processo mais dinâmico, como mobilidade de ações dos partícipes da 

escola, não focada em critérios apenas técnicos, rotineiros, mas sim, no alcance de objetivos 

educacionais (SANDER, 2002). 

A gestão escolar, num caráter amplo e de forma associada, envolve o trabalho da 

direção escolar (direção e vice-direção), da coordenação pedagógica, e da secretaria escolar, 

considerando seus membros como participantes da equipe gestora da escola. O processo de 

gestão democrática inclui também a participação dos professores e da comunidade escolar.  

Os gestores escolares desempenham uma série de funções, que estão relacionadas e 

que exigem conhecimentos, habilidades e ações específicas e articuladas. Logo ao exercer 

essa função uma série de competências são necessárias frente às necessidades de cada 

dimensão.  

Percebe-se, nesse sentido, que é necessário o preparo do gestor para desempenhar a 

articulação destas funções, que para tal exigem conhecimentos e competências específicas, de 

acordo com a natureza e contexto das situações vivenciadas e a dimensão de gestão envolvida. 

As dimensões da gestão escolar se apresentam no cotidiano escolar de forma inter-

relacionadas e interdependentes, podendo se apresentar num maior ou menor grau de 

intensidade, de acordo com a situação envolvida. As ações na gestão envolvem a combinação 

destas dimensões, sendo um processo dinâmico.  
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O aprendizado admite atualmente maior importância que o ato de ensinar, uma vez que 

o ato de aprender está relacionado à sociedade e à cultura do indivíduo. Logo, 

A ênfase já não é mais na transmissão de informações e conhecimentos e sim no 

aprender a utilizar o conhecimento, a aprender a conhecer, aprender a aprender. 

Quanto ao contexto da aprendizagem, cresce a importância da aprendizagem ativa, 
do aprender fazendo. (SANDER, 2002, p. 63). 

 

Nota-se também que o aprendizado colaborativo, estimulado pela possibilidade de 

troca de experiências e informações nos meios da tecnologia da informação e comunicação, 

permite que surja uma busca pelo conhecimento útil e com significado para os estudantes. Um 

conhecimento interdisciplinar, que atenda aos interesses e desenvolvimento do conhecimento 

crítico. 

O aprendizado colaborativo é fundamental nesta concepção, apesar da burocracia 

ainda estar presente nas instituições, não mais deve representar o ideal delas. Dessa maneira:  

Para muitos observadores, a escola é tão burocratizada que paralisa a criatividade, o 

julgamento profissional e a inovação. As estruturas organizacionais e administrativas 

muitas vezes distorcem o processo educacional e dificultam a aprendizagem, ao 
invés de facilitá-la e incentivá-la. (SANDER, 2002, p. 65). 

 

Uma saída seria a criação de novas estratégias de administração escolar 

descentralizadas, com organizações mais participativas e criativas.  

Um dos processos fundamentais para a organização do trabalho do diretor escolar é a 

criação de um planejamento de suas ações. Este plano poderia apoiar as ações do diretor em 

diversas áreas, permitindo a efetividade das mesmas. 

O plano de ação serve como um instrumento para a organização de estratégias, sendo 

necessária na sua elaboração uma ação participativa dos envolvidos, e precisa estar em 

consonância com os demais planos da escola (Plano de desenvolvimento da escola e Projeto 

Político Pedagógico e Regimento escolar). 

Os princípios das ações contidas no plano devem analisar a realidade e necessidades 

da escola, com constante diagnóstico e avaliação da instituição, sendo um instrumento de 

orientação cotidiana do trabalho, apresentando possibilidades operacionais. 

O planejamento das ações do gestor é fundamental, visto que: 

[...] sem planejamento, que organize e dê sentido e unidade ao trabalho, as ações 
tendem a ser improvisadas, aleatórias, espontaneístas, imediatistas e notadamente 

orientadas pelo ensaio e erro, condições que tantos prejuízos causam à educação. 

Sem planejar, trabalha-se, mas sem direção clara e sem consistência entre as ações. 
Dá-se aula, mas não se promove aprendizagens efetivas; realizam- se reuniões, mas 

não se promove convergência de propósitos em torno das questões debatidas; 

realiza-se avaliações, mas seus resultados não são utilizados para melhorar os 

processos educacionais; enfrenta-se os problemas, mas de forma inconsistente, 
reativa e sem visão de conjunto, pela falta de análise objetiva da sua expressão e da 

organização das condições para superá-las. (LÜCK, 2009, p.32). 
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O plano de ação do gestor deve ser um norteador e ser acessado continuamente não 

sendo um documento burocrático, mas um auxiliar ao trabalho do diretor, possível de 

modificações e adaptações, sendo flexível diante às circunstâncias e dinâmicas da escola. 

Para que os resultados sejam efetivos é necessário identificar a previsão, organização e 

articulação dos objetivos, além da abrangência, especificidades e práticas envolvidas, que 

constituam um quadro dos elementos envolvidos e a dimensão relacionada. Com este plano 

busca-se um aproveitamento dos recursos e do tempo do gestor, evitando assim ações 

improvisadas e fragmentadas, para que assim as responsabilidades sejam identificadas e 

ocorra a busca por resultados. 

 

2.5 A REDE MUNICIPAL DE SANTO AMARO 

 

2.5.1 Organização político-normativa da rede municipal de educação de Santo Amaro 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Santo Amaro, no estado da Bahia, possui 

normatizações municipais, e dentre elas destaca-se a Lei nº. 1.432/2002, que dispõe sobre o 

Estatuto do Magistério Público do Município de Santo Amaro, bem como a Lei nº. 

1.463/2003, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do 

Magistério.  

No Estatuto do Magistério, a rede municipal de ensino é considerada como “o 

conjunto de instituições e órgãos que realizam atividades de educação sob a coordenação da 

Secretaria Municipal de Educação” (SANTO AMARO, 2002, art. 3º, caput). 

A Lei nº. 1.465/2003, que dispõe sobre o Sistema Jurídico Único dos servidores da 

administração direta, das autarquias e das fundações do Município de Santo Amaro, possui 

um caráter institucional, regulamentando o regime funcional de todos os servidores, incluindo 

os da Secretaria de Educação. 

A rede municipal também possui um regimento escolar unificado, apresentado pela 

Secretaria Municipal de Educação no ano de 2011. 
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Figura 1 – Marcos Normativos da Educação para Santo Amaro (BA) 

 
Elaborado pela autora. 

 

A Lei nº. 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que criou o FUNDEF – Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, em 

seu Artigo 9°, estabeleceu que: “Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, no 

prazo de seis meses da vigência desta Lei, dispor de novo Plano de Carreira e Remuneração 

do Magistério”. Sendo assim, cabe efetivamente ao executivo municipal organizar e dispor de 

um Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. 

Nesse sentido, nota-se que após sete anos da publicação da referida Lei, foi instituída 

municipalmente a Lei nº. 1432/2002, o Estatuto do Magistério Público do Município de Santo 

Amaro, e posteriormente, no ano seguinte, foi publicada a Lei nº. 1463/2003, que estabelece o 

Plano de Carreira e remuneração dos Servidores do Magistério Público do Município de 

Santo Amaro. No mesmo ano, temos a publicação da Lei nº. 1465/2003, que apresenta o 

Sistema Jurídico Único dos Servidores da Administração Direta, das Autarquias e das 

Fundações do Município de Santo Amaro. Após 8 anos, em 2011, temos finalmente como 

documento norteador, publicado pela Secretaria de Educação, o Regimento Escolar 

Unificado. 

É possível observar, então, que a legislação apresenta certa robustez, pois possui as 

publicações necessárias exigidas pela Lei nº. 9224/96. Porém, é necessário verificar se 

somente essa Legislação supre as necessidades para auxílio no cotidiano dos gestores, sendo 

instrumentos que normatizam a conduta dos servidores. Devemos refletir também que essa 

legislação ainda não propicia em completude o aprimoramento dos gestores, considerando 

todas as interfaces existentes na organização do processo de gestão escolar, bem como a 
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função social e real da escola, e a grande necessidade dos gestores escolares na organização 

dos espaços, tempos e currículo necessários para o atendimento educacional. 

Além disso, a legislação municipal ainda não possui o que foi apresentado 

posteriormente pelo Parecer CNE/CB nº. 9/2009, que propõe diretrizes para a carreira do 

magistério considerando a necessidade da implementação da gestão democrática nas escolas e 

nos sistemas educacionais, além do estímulo à formação inicial e continuada dos profissionais 

do magistério, não só professores, como responsáveis pela gestão escolar tais como diretores, 

coordenadores, supervisores e demais profissionais de assessoramento. A compreensão da 

importância dos demais profissionais do magistério, não são só os professores, mas todos os 

responsáveis pelo processo educacional, foi ratificada pela Lei nº. 12.014/ 2009, que alterou a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº. 9.394/1996, discriminando assim 

todas as categorias de trabalhadores que passaram a ser consideradas também como 

profissionais da educação. 

 

2.5.2 As escolas e o desempenho da Rede Pública Municipal de Santo Amaro 

 

Para a compreensão do objeto de estudo, consideramos necessária uma análise da 

oferta da educação básica no município de Santo Amaro e evolução das matrículas no ensino 

fundamental nos primeiros anos. 

Nesse capítulo realizamos uma análise da realidade das matrículas da rede municipal 

de Santo Amaro, comparando-a com outras realidades, para melhor ambientarmos nossa 

pesquisa, a partir dos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – 

INEP, do Ministério da Educação, coletados por meio do Censo Escolar, além de informações 

do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Os resultados divulgados pelo Censo Escolar (INEP) referem-se à matrícula inicial na 

Creche, Pré-Escola, Ensino Fundamental e Ensino Médio, no Ensino Regular e na Educação 

de Jovens e Adultos presencial Fundamental e Médio das redes estaduais e municipais, 

urbanas e rurais em tempo parcial e integral e o total de matrículas nessas redes de ensino.  

Para análise das matrículas, realizamos o recorte do ensino regular, no ensino 

fundamental, séries iniciais, foco do nosso objeto de pesquisa, uma vez que estudamos os 

gestores da rede municipal de Santo Amaro do ensino fundamental nas séries iniciais. 

Pudemos identificar nesta pesquisa escolas em tempo parcial de ensino e também em tempo 

integral. A partir desse recorte, pudemos analisar as estatísticas educacionais oficiais 

referentes às matrículas. 
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Inicialmente, fizemos uma análise comparativa entre a rede municipal e as outras 

dependências administrativas (estadual e federal) e também do município com outras cidades, 

para em seguida analisarmos o comportamento do número de matrículas, considerando a 

ocorrência nas zonas rural, urbana e no regime parcial e integral de estudos no ano de 2016. 

 

Tabela 1 – Matrícula de Ensino Fundamental – Anos Iniciais, Brasil (2016) 

 

Unidades da Federação, 

Municípios, e 

Dependência Administrativa 

Ano de 2016 

Matrícula inicial 

Ensino Regular 

Ensino Fundamental 

Anos Iniciais 

Parcial Integral 

BRASIL ------ ------ 

Estadual Urbana 1.744.260 190.075 

Estadual Rural 135.930 16.922 

Municipal Urbana 6.946.149 979.653 

Municipal Rural 1.967.367 256.871 

Estadual e Municipal 10.793.706 1.443.521 

Fonte: Elaborado pela autora (com base em dados do INEP, 2016). 

 

Notamos no âmbito nacional um maior volume de matrículas na região urbana, tanto 

nas redes estaduais quanto municipais, com maior quantidade de matrículas em tempo parcial 

de estudos. 

 

Tabela 2 – Matrícula de Ensino Fundamental – Anos Iniciais, Bahia (2016) 

Unidades da Federação, 

Municípios, e 

Dependência Administrativa 

Matrícula inicial 

Ensino Regular 

Ensino Fundamental 

Anos Iniciais 

Parcial Integral 

BAHIA ------ ------ 

Estadual Urbana 3.719 828 

Estadual Rural 1.763 97 

Municipal Urbana 457.979 103.885 

Municipal Rural 286.795 58.219 

Estadual e Municipal 750.256 163.029 

Fonte: Elaborado pela autora (com base em dados do INEP, 2016). 

 

Ao realizarmos a análise do número de matrículas, dessa vez no estado da Bahia, 

também percebemos a prevalência de maior volume de estudantes matriculados na zona 

urbana e em ensino de tempo parcial de estudos. 
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Tabela 3 – Matrícula de Ensino Fundamental – Anos Iniciais, Santo Amaro (2016) 

Unidades da Federação, 

Municípios, e 

Dependência 

Administrativa 

Matrícula inicial 

Ensino Regular 

Ensino Fundamental 

Anos Iniciais 

Parcial Integral Total 

SANTO AMARO ------ ------ ----- 

Estadual Urbana 0 0 0 

Estadual Rural 0 0 0 

Municipal Urbana 230 1.477 1.707 

Municipal Rural 316 1.462 1.778 

Estadual e Municipal 546 2.939 3.485 

Fonte: Elaborado pela autora (com base em dados do INEP, 2016). 

 

Na análise do município de Santo Amaro, identificamos uma particularidade da rede, e 

ao contrário do panorama nacional e do estado da Bahia, o município informa – a partir dos 

dados do censo escolar – que a maioria das matrículas foram realizadas na região rural do 

município, contrariando o verificado no âmbito nacional e do estado, tendo realizado 

matrículas num maior número no ensino de tempo integral. 

Para uma melhor análise, realizamos uma comparação do comportamento de 

matrículas do município no ano de 2016 com outros municípios circunvizinhos. Para tanto, 

escolhemos os municípios de Saubara e São Francisco do Conde. 

 

Tabela 4 – Matrícula de Ensino Fundamental – Anos Iniciais, Municípios Circunvizinhos – Saubara (2016) 

Unidades da Federação, 

Municípios, e 

Dependência 

Administrativa 

Matrícula inicial 

Ensino Regular 

Ensino Fundamental 

Anos Iniciais 

Parcial Integral Total 

SAUBARA ------ ------ ----- 

Estadual Urbana 0 0 0 

Estadual Rural 0 0 0 

Municipal Urbana 0 591 591 

Municipal Rural 36 58 94 

Estadual e Municipal 36 649 685 

Fonte: Elaborado pela autora (com base em dados do INEP, 2016). 

 

No município de Saubara, todas as matrículas realizadas na zona urbana foram em 

tempo integral de estudos. A zona rural possui um volume menor de matrículas em 

comparação com a zona urbana. 
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Tabela 5 – Matrícula de Ensino Fundamental – Anos Iniciais, Municípios Circunvizinhos – São Francisco 

do Conde (2016) 

Unidades da Federação, 

Municípios, e 

Dependência Administrativa 

Matrícula inicial 

Ensino Regular 

Ensino Fundamental 

Anos Iniciais 

Parcial Integral Total 

SÃO FRANCISCO DO 

CONDE  

------ ------ ---- 

Estadual Urbana 0 0 0 

Estadual Rural 0 0 0 

Municipal Urbana 889 439 1.328 

Municipal Rural 1.519 199 1.718 

Estadual e Municipal 2.408 638 3.046 

Fonte: Elaborado pela autora (com base em dados do INEP, 2016). 

 

Na análise de matrículas do município de São Francisco do Conde, temos também um 

maior número de matrículas na zona rural, porém, uma menor adesão ao ensino integral. 

Realizamos também uma análise da evolução das matrículas na educação Básica – 

ensino fundamental – anos iniciais, comparando os últimos 5 anos (2012-2016) no município 

de Santo Amaro. 

 

Tabela 6 – Matrícula de Ensino Fundamental – Anos Iniciais, Santo Amaro (2012 – 2016) 

Ano Ensino Fundamental (anos iniciais) 

2012 4.238 

2013 4.003 

2014 3.860 

2015 3.513 

2016 3.485 

Fonte: Elaborado pela autora (com base em dados do INEP, 2016). 

 

O quantitativo de matrículas de ensino fundamental do município de Santo Amaro, 

incluindo redes, também apresentou decréscimo, de 9.099 efetuadas em 2012 para 8.148 no 

Censo de 2015. Por sua vez, no ensino fundamental na Rede Pública Municipal registraram-se 

6.727 matrículas, que foi também reduzido em 2015 para 6.414 matrículas (Figuras 2 e 3). 

Notamos com isso um processo de redução no volume de matrículas, em consequência 

da diminuição das taxas de natalidade no país, que também acontece no cenário da educação 

básica no município de Santo Amaro.  
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Figura 2 – Matrículas ensino fundamental, Santo 

Amaro (BA) (2012) 

Figura 3 – Matrículas ensino fundamental, 

Santo Amaro (BA) (2015) 

 
Fonte: IBGE, 2012. 

 
Fonte: IBGE, 2015. 

 

Apesar da redução da demanda pelo ensino fundamental na rede municipal, numa 

análise a partir de dados do INEP (Educacenso), realizamos um comparativo com outras redes 

de ensino públicas (estadual e federal) e privada, construindo uma análise mais detalhada ao 

longo dos anos de 2012 a 2015. 

 
Tabela 7 – Matrícula de Ensino Fundamental – Anos Iniciais, Dependências Administrativas (2012 – 2015) 

 
 

Dependência 

administrativa 

Quantitativo de matrículas 2012 – 2015 

ANO 2012 ANO 2013 ANO 2014 ANO 2015 

Ensino 

Fundamen. 

(ANOS 
INICIAIS) 

% Ensino 

Fundamen. 

(ANOS 
INICIAIS) 

% Ensino 

Fundamen. 

(ANOS 
INICIAIS) 

% Ensino 

Fundamen. 

(ANOS 
INICIAIS) 

% 

Federal 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 

Municipal 4.238 83,80% 4.003 82,02% 3.860 82,37% 3.513 81,62% 

Privada 819 16,19% 877 17,97% 826 17,62% 791 18,37% 

Total 5.057 100% 4.880 100% 4.686 100% 4.304 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (com base em dados do INEP, 2016). 

 

A análise dos dados da série histórica apresenta a oferta da educação básica em ensino 

fundamental, nos primeiros anos, no município, ao longo dos anos de 2012 a 2015, sem 

participação da rede estadual e federal. A rede privada participa com cerca de 18% do total de 

matrículas neste segmento ao longo dos anos apresentados. 

A rede municipal responde por cerca de 80% das matrículas do município. Notamos a 

importância dessa rede na oferta das séries iniciais do ensino fundamental na Educação Básica 

do município. 

Realizamos uma análise das condições de infraestrutura e rede física das escolas de 

Santo Amaro. Constatamos que, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP, 2016), numa consulta correspondente aos dados finais do 
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Censo Escolar 2014, publicados no Diário Oficial da União no dia 09 de janeiro de 2015, o 

município possui cerca de 74 escolas de dependência administrativa municipal, de localização 

urbana e rural, incluindo unidades de educação infantil, ensino fundamental e médio. 

O número de escolas de ensino fundamental no município também apresentou um 

decréscimo, registrando um número de 67 unidades de ensino em 2012 e posteriormente 63 

unidades em 2015, conforme dados do Censo. Na Rede Pública Municipal, as unidades de 

ensino fundamental apresentavam 54 escolas em 2012 e um quantitativo de 53 unidades em 

2015. 

A análise do quantitativo de professores indicou que, conforme dados gerais do Censo 

realizado e publicado pelo IBGE (2015), relacionados às estatísticas de ensino (matrículas, 

docentes e rede escolar), em 2012, o município de Santo Amaro possuía num quantitativo 

geral, incluindo todas as redes (públicas e privadas) 473 docentes atuando no ensino 

fundamental – séries iniciais, dado que apresentou decréscimo se fizermos um comparativo 

com o Censo IBGE 2015, que apresentou um quantitativo inferior, com 432 docentes atuando 

nesse mesmo segmento de ensino. 

A partir de uma análise mais apurada do Censo de 2012 (IBGE, 2012), analisando a 

Rede Pública Municipal, temos um quantitativo de 312 docentes atuando no ensino 

fundamental nas séries iniciais e, a partir de 2015, também é apresentado um número reduzido 

de 310 professores. Esses docentes atuam em 54 escolas do ensino fundamental da cidade, as 

quais tiveram em média 6.727 matrículas na rede (Figuras 4 e 5). 

 
Figura 4 – Docentes ensino fundamental, Santo 

Amaro – BA (2012) 

Figura 5 – Docentes ensino fundamental, Santo 

Amaro – BA (2015) 

 
Fonte: IBGE, 2012. 

 
Fonte: IBGE, 2015. 
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2.5.3 O desempenho da Rede Pública Municipal de Santo Amaro 

 

O Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (IDEB), correspondente à 4ª 

série/5º ano do ensino fundamental, e os dados do período 2005-2021, conforme observado no 

contexto educacional do município de Santo Amaro, podem ser vistos a seguir (Tabela 8): 

 

Tabela 8 – Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (IDEB), Santo Amaro (2005-2021) 

Fonte: Elaborado pela autora (com base em dados do INEP, 2015). 

 

Nota-se que, de 2005 a 2011, o IDEB veio obtendo crescimento e superando as metas 

projetadas. No ano de 2013, o valor observado foi de 3.5, alcançando um valor inferior à meta 

projetada (3.8), porém, no IDEB de 2015 foi alcançada a nota de 4.3, logo, a rede conseguiu 

recuperar o crescimento e superar novamente a meta projetada (4.1). 

Realizando uma inferência do desempenho de Santo Amaro em relação as metas da 

Bahia, percebemos que o desempenho municipal, no que se refere aos índices de 2005 e 2007, 

foi melhor que o esperado do estado.  

 

Tabela 9 – Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (IDEB), Série: 4ª/5º ano, Bahia (2005-2021) – 

Rede – Dependência Administrativa: Estadual  

Estado da Bahia. 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Ideb Observado 2.6 2.6 3.2 3.8 4.0 4.3 -- -- -- 

Meta Projetada -- 2.7 3.0 3.4 3.7 4.0 4.3 4.6 4.9 

Fonte: Elaborado pela autora (com base em dados do INEP, 2015). 

 

Observando o desempenho do IDEB no estado da Bahia, notamos que, de 2005 a 

2007, o IDEB não se obteve crescimento, como perceptível na rede municipal, mantendo o 

mesmo índice (2.6) e não conseguindo superar a meta projetada para 2007 que seria de 2.7. 

Nas verificações seguintes, 2009 – 2015, o IDEB veio crescendo, superando as metas 

projetadas. 

Sobre o desempenho total do IDEB nas diversas dependências em caráter nacional, 

percebemos que índice da rede pública vem crescendo, assim como na esfera municipal, 

estadual e total. 

Município de Santo 

Amaro, BA. 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Ideb Observado 2.7 3.2 3.3 4.0 3.5 4.3 -- -- -- 

Meta Projetada -- 2.8 3.1 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 
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Tabela 10 – Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (IDEB), Série: 4ª/5º ano, Brasil (2005-2021)  

Dependência 
Administrativa 

 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

TOTAL 

 

Ideb Observado 
3.8 4.2 4.6 5.0 5.2 5.5 

-- -- -- 

Meta Projetada 
-- 3.9 4.2 4.6 4.9 5.2 6.0 3.9 4.2 

ESTADUAL Ideb Observado 
3.9 4.3 4.9 5.1 5.4 5.8 

-- -- -- 

 Meta Projetada 
-- 4.0 4.3 4.7 5.0 5.3 6.1 4.0 4.3 

MUNICIPAL Ideb Observado 
3.4 4.0 4.4 4.7 4.9 5.3 

-- -- -- 

 Meta Projetada 
-- 3.5 3.8 4.2 4.5 4.8 5.7 3.5 3.8 

PRIVADA Ideb Observado 
5.9 6.0 6.4 6.5 6.7 6.8 

-- -- -- 

 Meta Projetada 
-- 6.0 6.3 6.6 6.8 7.0 7.5 6.0 6.3 

PÚBLICA Ideb Observado 
3.6 4.0 4.4 4.7 4.9 5.3 

-- -- -- 

 Meta Projetada -- 3.6 4.0 4.4 4.7 5.0 5.8 3.6 4.0 

Fonte: Elaborado pela autora (com base em dados do INEP, 2015). 

 

A partir disso, refletimos sobre os prováveis aspectos que promoveram tal desempenho 

do município, e para tanto, realizamos uma análise do município a partir dos indicadores 

educacionais de qualidade do ensino, os quais consideram o desempenho dos alunos e 

também o contexto econômico e social em que as escolas estão inseridas, para que possamos 

compreender fatores relacionados a aprendizagem, acesso e a permanência dos estudantes da 

realidade pesquisada.  

 

Tabela 11 – Taxas de rendimento escolar – Aprovação no Ensino Fundamental de 8 a 9 anos – Séries 

Iniciais (1º ao 5º Ano) – Rede Pública Municipal de Santo Amaro (2012-2016) 

Aprovação no Ensino Fundamental de 8 a 9 anos 

Séries Iniciais (1º ao 5º Ano) 

Rede Pública Municipal de Santo Amaro 

Ano 2016 86,2 

Ano 2015 87,2 

Ano 2014 87,5 

Ano 2013 84,2 

Ano 2012 92,0 

Fonte: Elaborado pela autora (com base em dados do INEP, Censo Escolar, 2012-2016). 

 

Notamos um decréscimo no índice de aprovação no ano de 2013 e uma recuperação 

nos anos de 2014 e 2015, enquanto que no ano de 2016 há novamente uma redução no índice 

de aprovação escolar. 
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Tabela 12 – Taxas de rendimento escolar – Reprovação no Ensino Fundamental de 8 a 9 anos – Séries 

Iniciais (1º ao 5º Ano) – Rede Pública Municipal de Santo Amaro (2012-2016) 

Reprovação no Ensino Fundamental de 8 a 9 anos 

Séries Iniciais (1º ao 5º Ano) 

Rede Pública Municipal de Santo Amaro 

Ano 2016 11.9 

Ano 2015 10.0 

Ano 2014 9.5 

Ano 2013 13.0 

Ano 2012 4.5 

Fonte: Elaborado pela autora (com base em dados do INEP, Censo Escolar, 2012-2016). 

 

Sobre a reprovação, notamos, assim como o indicador de aprovação, um grande 

crescimento no índice de 2012, com 4.5% para em 2013, com 13.0%. Em 2014 temos uma 

queda no índice (9.5%). Porém, nos anos subsequentes (2015 e 2016), novamente um 

crescimento do índice de reprovação dos estudantes. 

 

Tabela 13 – Taxas de rendimento escolar – Abandono no Ensino Fundamental de 8 a 9 anos – Séries 

Iniciais (1º ao 5º Ano) – Rede Pública Municipal de Santo Amaro (2012-2016) 

Abandono no Ensino Fundamental de 8 a 9 anos 

Séries Iniciais (1º ao 5º Ano) 

Rede Pública Municipal de Santo Amaro 

Ano 2016 1.9 

Ano 2015 2.8 

Ano 2014 3.0 

Ano 2013 2.8 

Ano 2012 3.5 

Fonte: Elaborado pela autora (com base em dados do INEP, Censo Escolar, 2012-2016). 

 

Analisando o indicador de abandono escolar, notamos novamente um aumento do 

crescimento do ano de 2012 para o ano de 2013 e 2014. A redução nesse indicador é 

recuperada a partir dos anos de 2015 e 2016. 
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Tabela 14 – Percentual de Docentes com Curso Superior por modalidade de ensino – Rede Pública 

Municipal de Santo Amaro – Ensino Fundamental de 8 a 9 anos – Séries Iniciais (1º ao 5º Ano) – (2012-

2016) 

Percentual de Docentes com Curso Superior por modalidade de ensino 

Rede Pública Municipal de Santo Amaro 

Modalidade – Ensino Fundamental 

 Total Anos iniciais Anos finais 

Ano 2016 54,4 39,1 65,4 

Ano 2015 47,7 37,2 53,6 

Ano 2014 32 23,8 36,8 

Ano 2013 33,5 21,9 43,7 

Ano 2012 29,5 18,9 38 

Fonte: Elaborado pela autora (com base em dados do INEP, Censo Escolar, 2012-2016). 

 

Nesse quadro, buscamos analisar o percentual de docentes com curso superior atuando 

na rede, no ensino fundamental. Ao analisarmos tanto os dados sobre o ensino fundamental 

das séries iniciais quanto das séries finais, notamos que houve um crescimento da formação 

docente do ano de 2012 para 2013. Em 2013 para 2014 notamos uma redução do número de 

docentes com curso superior no total do ensino fundamental e no ensino fundamental das 

séries finais. 

Ao analisarmos isoladamente o ensino fundamental das séries iniciais, observa-se um 

percentual crescente em todos os anos. Nota-se um fortalecimento deste indicador, 

representando uma formação profissional dos professores desse segmento de ensino. 

A partir dos indicadores apresentados (aprovação, retenção e disponibilidade docente), 

podemos identificar um crescente fortalecimento dos indicadores positivos, principalmente a 

partir dos anos de 2014 e 2015. 

 

2.5.4 O arranjo normativo e a definição do papel do diretor no contexto da Rede Pública 

Municipal de Santo Amaro 

 

De acordo com a Lei nº. 1463/2003, que dispõe sobre o Plano de Carreira e 

Remuneração dos Servidores do Magistério, a atividade do Diretor é considerada uma das 

funções de confiança, como podemos observar: 

Art. 5º Na organização administrativa da unidade de ensino haverá as seguintes 

Funções de confiança: 

I – Diretor 

II – Vice-diretor 
III – Secretário Escolar. 
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Reitera-se, portanto, que a função a ser desempenhada assume o teor de cargo de 

confiança. 

É preciso deixar claro o art. 7º da mesma legislação, no qual lemos: “ao diretor 

compete superintender as atividades escolares, desempenhando funções de natureza 

pedagógica e administrativa, promovendo a articulação escola-comunidade e demais 

atribuições definidas no Regimento Escolar”. 

Na definição das funções e atribuições, nota-se a identificação de funções de caráter 

pedagógico, administrativo e político, devido à menção a relação escola-comunidade. 

Constata-se, portanto, a caracterização de múltiplas funções de gestor na própria legislação, 

uma vez que, além do aspecto pedagógico, são citadas as dimensões administrativas e de 

relação com a comunidade (política). 

 

Figura 6 – Funções do gestor escolar 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Sobre os critérios de escolha para a função de diretor escolar no município, vemos que 

esta deve seguir dois requisitos: 

 

Artigo 9 – A designação para as funções de Diretor e Vice-Diretor recairá em 
servidores integrantes do Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do 

Magistério. 

Artigo 10 – O exercício das funções de direção e vice-direção de unidades escolares 

é reservado aos integrantes da Carreira do Magistério Público Municipal com o 
mínimo de dois anos de docência. 

 

Apesar de a indicação para o cargo de gestor escolar ser baseada em critérios de 

confiança para a sua assunção, o exercício da função tem a prerrogativa de ser desempenhada 
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somente por servidores que pertençam à carreira do Magistério Público Municipal e com 

experiência na área docente. 

Já na Lei nº. 1432/2002, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do 

Município de Santo Amaro, no seu capítulo XI, que aborda a direção das unidades de ensino, 

temos artigos importantes, que definem como se organiza a função da direção escolar.  

Vejamos: 

Art. 38 – A direção das unidades de ensino do Município será exercida pelo Diretor, 

pelo Vice-Diretor e pelo Conselho Escolar de forma solidária e harmônica. 

§ 1 – As funções de confiança de Diretor e de Vice-Diretor providos por servidor da 
Carreira do Magistério é de livre escolha do Prefeito e por ele nomeado. 

§ 2 – O chefe do Poder Executivo Municipal regulamentará, por decreto, as 

atribuições específicas do diretor, do Vice-diretor e do Conselho Escolar. 

§ 3 – A competência prevista nº. § 1º poderá ser delegada ao Secretário de Educação, 
por ato do Chefe do Poder Executivo. 

Art. 39 – Os ocupantes das funções de confiança de Diretor e de Vice-Diretor de 

Unidades de Ensino poderão ser exonerados sempre que infringirem os preceitos 

éticos do Magistério, constantes do artigo 3º desta Lei, os deveres funcionais ou as 
determinações explícitas no regulamento de suas atribuições. (Lei nº. 1432/2002, p. 

12). 

 

Observa-se aqui que a direção escolar é função que compete ao Conselho Escolar, no 

que se refere a auxílio e suporte à gestão. No art. 39, percebe-se que a função de confiança de 

direção é passível de exoneração de acordo com critérios estabelecidos pelo próprio 

Executivo, neste caso, o art. 3º, que cita os preceitos éticos do Magistério Público Municipal.  

Para a assunção da função de direção e vice-direção, de acordo com o Estatuto do 

Magistério, são necessários alguns pré-requisitos citados no art. 40, vejamos abaixo: 

Art. 40 – Para exercer a função de confiança de Diretor e de Vice-Diretor é 

necessário que o servidor do magistério comprove: 

I – Ser ocupante de cargo efetivo da Carreira do Magistério. 
II – Ser licenciado por faculdade de educação, possuir habilitação específica em 

administração escolar ou ter habilitação obtida em curso superior de licenciatura 

plena, com diploma registrado no órgão competente e carteira de registro definitivo 

expedida pelo MEC, quando for para ocupar a direção das unidades de ensino com 
classe de 5ª a 8ª séries; 

III – Contar, com no mínimo 2 (dois) anos de efetiva atividade de magistério na 

Rede de Ensino do Município; 

IV – Estar lotado, há pelo menos 6 (seis) meses, na unidade de ensino. (Lei nº. 
1432/2002, p. 12) 

 

Percebe-se que a função de direção e vice-direção só pode ser atribuída a um professor 

efetivo que possua habilitação compatível com a função a ser exercida, logo, existe de fato 

uma preocupação na formação profissional para o desempenho da função. Além disso, é 

necessário que o docente possua uma experiência e vivência na escola de no mínimo de seis 

meses. 

Notamos aqui que o que vem sendo estabelecido na legislação pesquisada não condiz 

com o preconizado pelo novo PNE que determina a eleição para o exercício da função de 
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diretor nas escolas. Não obstante, a própria legislação apresenta uma exceção, no Parágrafo 

único: 

Parágrafo Único – Em caráter excepcional, o prefeito poderá nomear qualquer outro 

Professor da Rede Municipal de ensino, sempre que na unidade de ensino não 

houver Professor que atenda aos requisitos previstos nos incisos II e IV do parágrafo 
1º deste artigo. (Lei nº. 1432/2002, p. 13). 

 

Notamos que ainda prevalece o critério de escolha de gestores, o que pode ocasionar 

um certo clientelismo e influência política na forma de provimento desses profissionais, algo 

que não condiz com as novas propostas de administração e gestão escolar. 
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3 METODOLOGIA 

 

A natureza do estudo qualitativo visa analisar as informações de forma a construir um 

conhecimento fundamental a respeito do modelo de gestão escolar desenvolvido no município 

de Santo Amaro. Dessa maneira, buscarmos proporcionar maior familiaridade com o 

problema, explicando os fatores que interferem ou condicionam o processo de gestão escolar 

conduzido pelos diretores nas escolas da zona urbana desse município, o que deu lastro 

teórico-metodológico para a proposta de elaboração do relatório técnico da situação 

pesquisada e posterior intervenção própria da abordagem do programa de mestrado 

profissional ao qual a pesquisa está filiada. 

O município de Santo Amaro está localizado no interior do estado da Bahia, e, 

conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), apresenta 

população estimada em 61.702 habitantes, e área da unidade territorial de 492,916 km². Para 

melhor evidenciar este trabalho, que contou com uma pesquisa bibliográfica e estudo 

exploratório, por meio de análise documental da rede pública, em documentos oficiais 

(estatutos, regimentos, leis), apresentamos aqui um relatório técnico de como as práticas dos 

diretores, prescritas na legislação municipal, reconhecem e efetivam uma gestão 

multidimensional, ao realizarem múltiplas funções, devido ao excesso de tarefas para serem 

desempenhadas na em sua atividade de gestão escolar.  

O lócus de pesquisa foi o município de Santo Amaro (BA), tomando-se como amostra 

a análise da normatização mais atual do município, a Lei nº. 1432/2002: Estatuto do 

Magistério Público do Município de Santo Amaro; a Lei nº. 1463/2003: Plano de Carreira e 

remuneração dos Servidores do Magistério Público do Município de Santo Amaro; a Lei nº. 

1465/2003: Sistema Jurídico Único dos Servidores da Administração Direta, das Autarquias e 

das Fundações do Município de Santo Amaro e o Regimento Escolar Unificado apresentado 

pela Secretaria Municipal de educação, esporte e lazer em 2011. 

 

3.1 RESULTADOS DE ESTUDOS EXPLORATÓRIOS PRELIMINARES E 

DELIMITAÇÃO DO OBJETO 

 

Após o início da pesquisa bibliográfica realizada no primeiro e segundo semestre de 

2016, e analisando a nossa questão norteadora da pesquisa, que buscava identificar como 

estão articuladas político-normativamente as orientações relacionadas às práticas de gestão do 

diretor escolar das escolas da rede municipal de educação de Santo Amaro (BA), partimos 
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para a construção de um estudo de natureza exploratória e descritiva acerca das normas e 

regimentos a respeito dos sujeitos e das práticas referentes à gestão escolar do município de 

Santo Amaro (BA), bem como suas aproximações e distanciamentos da compreensão 

multidimensional do fenômeno da gestão escolar em suas dimensões econômica, política, 

pedagógica e cultural. 

Executamos, então, a pesquisa exploratória inicial, que se efetivou desde o segundo 

semestre do ano de 2016, com a análise de dados da rede educacional do município e dos 

documentos governamentais existentes na rede municipal e que regulamentam a carreira dos 

profissionais de educação.  

O critério utilizado contou com a seleção da legislação mais recente na rede, tendo 

sido notado também que a legislação selecionada é a única legislação atualmente vigente no 

município. As documentações analisadas foram: Lei nº. 1432/2002 – Estatuto do Magistério 

Público do Município de Santo Amaro, a Lei nº. 1463/2003 – Plano de Carreira e 

Remuneração dos Servidores do Magistério, a Lei nº. 1465/2003, que dispõe sobre o Sistema 

Jurídico Único dos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações do 

Município de Santo Amaro e o Regimento escolar unificado de 2011. Esses documentos 

foram escolhidos por serem aqueles atualmente em vigor na legislação municipal, no que se 

refere à parte educacional e de regulamentação funcional dos servidores da educação. 

Para um melhor enriquecimento e apropriação da realidade estudada, lócus da 

pesquisa, durante os estudos exploratórios iniciais foram visitadas escolas de ensino 

fundamental I (1º ao 5º ano), localizadas na sede do município de Santo Amaro (região 

urbana), cuja amostra foi constituída por meio da visitação a 4 unidades escolares da rede. 

 

 

3.2 DESENHO DO PERCURSO METODOLÓGICO ADOTADO  

 

A seguir apresentamos um desenho do percurso metodológico adotado, o qual 

apresenta os procedimentos metodológicos adotados: 
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Figura 7 – Aspectos metodológicos da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

O método de abordagem para esta pesquisa estabeleceu procedimentos gerais que 

nortearam o desenvolvimento das etapas fundamentais do estudo. Assim, a operacionalização 

das atividades foi feita utilizando-se a pesquisa bibliográfica, que identificou o referencial 

teórico da pesquisa e a pesquisa documental baseada em dados do INEP e o levantamento de 

legislação municipal, que analisou os documentos pertinentes ao desencadeamento da 

pesquisa.  
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As técnicas de coleta de dados para a realização dessa pesquisa foram: pesquisa 

documental/bibliográfica, análise e investigações em literatura pertinente e a análise de 

conteúdo da legislação vigente no município de Santo Amaro que trata sobre a gestão escolar 

da rede pública municipal. 

Toda a contribuição presente nos livros e artigos estudados foi considerada para 

elaborar a revisão da literatura, assim, a partir dela e em função das inferências iniciais dos 

estudos exploratórios, foi possível efetuar o desenho metodológico da pesquisa que deu 

suporte ao presente relatório técnico. 

Para a análise dos dados do município de Santo Amaro foram utilizadas as 

informações disponíveis no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), o qual subsidiou os dados da pesquisa a respeito do desempenho da rede 

municipal. 

O estudo documental da rede municipal foi desenvolvido por meio de investigação da 

legislação, tendo sido preliminarmente realizada uma leitura exploratória de toda a legislação, 

a partir de termos que entendíamos serem aderentes às dimensões propostas por Sander. 

Assim, neste trabalho identificamos e assumimos como categorias de análise as seguintes 

categorias latentes: Vida humana, Educação e ensino, Indivíduo, Emprego e trabalho, Direito 

e justiça, Política e a categoria de Informação e tratamento (presente em muitas legislações). 

A priori, a partir dessas categorias, estabelecemos o nível de aderência a elas, conforme 

encontradas nos documentos, relacionando-as com as dimensões de Sander: econômica, 

pedagógica, política e cultural.  

Utilizamos as técnicas da análise de conteúdo (BARDIN, 2011) na operacionalização 

desse método de investigação, tendo a finalidade de realizar uma pesquisa cientifica e com 

rigor, de forma a possibilitar uma análise mais robusta e dando cientificidade à abordagem, 

compreendendo e analisando, para que fossem sintetizados e descritos os documentos 

pesquisados. A partir dos vestígios encontrados nos textos, nas categorias de análise 

elencadas, buscou-se a compreensão por meio delas na identificação dos discursos, 

descrevendo e interpretando as opiniões e representações, a fim de analisar e, posteriormente, 

teorizar, a partir do material estudado, identificando os sentidos a partir de um método técnico 

Este conjunto de estudos exploratórios foram realizados a fim de compreendermos as 

especificidades do contexto educacional e do papel do diretor escolar nas escolas situadas na 

zona urbana do município de Santo Amaro (BA).  
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3.4 CATEGORIAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DA REDE MUNICIPAL 

 

Ao longo do procedimento envolvendo as técnicas de exploração de documentos, 

procurou-se identificar os principais conceitos e temas abordados. A análise foi iniciada por 

uma leitura do material de estudo, de forma gradual, de modo que o texto da legislação 

municipal foi apropriado, sendo identificadas assim as unidades de sentido (palavras) que 

constituem um léxico, um conjunto de palavras que orientaram a busca de informações. 

No processo de tratamento da informação documental, a técnica da análise de 

conteúdo teve a finalidade de estudar as categorias da pesquisa, analisando os elementos de 

informação da normatização municipal, de maneira muito mais específica, permitindo uma 

classificação e agrupamento de alguns critérios comuns, ou que possuíssem analogias no seu 

conteúdo e aderência às categorias de análise proposta. 

Sobre a análise de conteúdo, a partir das possibilidades apresentadas, utilizamos o 

recurso do software Tropes de análise semântica. Ele foi desenvolvido inicialmente por Pierre 

Molette em 1994, numa parceria com a Universidade Paris 8, e elaborado pela empresa 

Acetic/Ciberlex Semantic-Knowledge, sendo um dos primeiros programas baseado em redes 

semânticas. Este software, portanto, realiza uma análise semântica, sendo possível extrair as 

informações mais relevantes de um texto. Dentre as ferramentas de análise presentes nele 

temos: a identificação do estilo do texto, retirada do sentido ambíguo, categorização e classes 

de palavras e elaboração de gráficos. 

A busca neste sistema está baseada na totalidade de palavras com o mesmo valor 

semântico (significado) e de pertencimento, as categorias de significado a partir de temas, 

sendo possível o agrupamento por assuntos e numa quantidade maior de textos. A pesquisa foi 

realizada utilizando a licença software livre Tropes. 

Portanto, o objetivo da análise documental, por si só, não foi a mera representação da 

informação, apenas para consulta, mas partindo de uma análise de conteúdo para identificar os 

indicadores que permitissem inferir sobre a realidade do gestor escolar e a dinâmica em que 

suas práticas se processam, considerando os elementos normativos que a priori pautam essa 

atuação. 

Para Bardin (2011, p. 15), a análise de conteúdo é “um conjunto de instrumentos 

metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a 

‘discursos’ (conteúdos e continentes) extremamente diversificados”. 

A investigação foi estimulada pela busca do não aparente, nas mensagens, descobrindo 

com rigor científico, por meio da análise substantivada por intermédio de instrumentos 
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técnicos, analisar as mensagens, buscando sentidos e interpretações, identificando 

significados simbólico e polissêmicos, de múltiplos sentidos claros ou não nos textos. Logo, a 

sua delimitação é, portanto, uma tarefa delicada, pois o conjunto de palavras, uma vez 

definido pelo seu valor semântico, também é considerada como tema, sendo por isso 

necessário estabelecer limites. Buscou-se uma descrição analítica, utilizando procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo, a partir da realização de um tratamento da 

informação, não se limitando ao conteúdo, mas também ao campo da gestão escolar.  

Assim, partimos, no campo epistemológico, das concepções baseadas no modelo de 

comunicação "representacional', analisando o conteúdo dos itens lexicais (palavras) presentes 

na legislação, permitindo ter indicadores válidos, porém, considerando o modelo de 

comunicação "instrumental', que considera não apenas o que o texto apresenta, mas também o 

que ele veicula, dados o seu contexto e as suas circunstâncias. 

Logo, tanto uma análise quantitativa, de caráter instrumental, que considera a 

informação da frequência com que surgem certas características do conteúdo, quanto uma 

análise qualitativa relacionada à presença ou a ausência de uma característica de conteúdo 

num determinado fragmento do texto, foram tomadas em consideração. 

A análise de conteúdo, portanto, partiu de uma ação interpretativa contínua e também 

foi sustentada por processos técnicos de validação. A análise da legislação buscou identificar a 

lógica adotada no procedimento do desenvolvimento normativo municipal, as suas regras de 

enunciação, e o seu objetivo final. 

Sendo assim, com o objetivo de identificar as categorias de análise presentes, foi 

efetuada uma análise dos diferentes conceitos (termos utilizados), da atribuição de valores a 

eles e das suas modalidades de aparição e volume de vezes citadas. Além disso, tratou-se da 

regularidade de palavras consideradas palavras-chave, realizando assim uma análise lexical. 

Como proposto por Oliveira et al. (2003), ao analisarmos as produções da legislação 

municipal, buscamos neste estudo perceber que elas se constituem como um conhecimento 

sistematizado, construído historicamente pela administração educacional, a partir de 

demandas que correspondem às necessidades de quem as produz ou de grupos interessados 

nessa produção. Há também de se considerar que os sujeitos (gestores) ressignificam os 

signos e os pressupostos dessa normatização (LIMA, 1996), mas sob esses aspectos o trabalho 

não envereda escopo dado o caráter documental da proposta. 

Portanto, ao realizarmos a análise interpretativa da base legal municipal, produzimos 

uma construção da realidade e do intuito da comunicação e do conteúdo presente nas 

mensagens, nos permitindo assim inferir nos conhecimentos relativos às condições de quem 
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produziu e o possível contexto e efeitos das mensagens propostas. Por sua vez, ao fazermos 

esse movimento de algum modo recaímos em critérios, valores e subjetividades do próprio 

pesquisador, portanto, o diagnóstico resultante dessa análise também está moldado por esses 

fatores, mas longe de constituir limitação insuperável do trabalho dado o campo das ciências 

humanas ao qual se filia e se insere (LIMA, 1996). 

 

Figura 8 – Fluxograma das etapas (1) 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.4.1 Etapas da coleta de dados normativos da rede 

 

3.4.1.1 Pré-análise 

 

Houve uma pré-análise do material normativo existente na rede municipal. Nesta fase, 

foi feita uma pesquisa junto aos arquivos municipais, com consultas a respeito da legislação 

municipal existente do Magistério Público e, em particular, do escopo normativo relativo à 

atuação do diretor escolar, para que assim fosse identificada a normatização mais atual e que 

seria submetida a análise e a pertinência ao tema da pesquisa. Definimos assim o gênero dos 

documentos para se realizar a análise, construindo o corpus de documentos que seriam 

analisados. 

Com o intuito de operacionalizar a pesquisa e sistematizar o material, realizamos uma 

exploração do material normativo, sendo que, após o contato com a documentação, foram 

feitas leituras, a partir das hipóteses levantadas, a fim de que assim tivéssemos um plano de 

análise. 

Foi necessário também um tratamento do material, para a posterior inferência e 

interpretação dos resultados A normatização não se encontrava digitalizada, portanto, foi 

necessária uma preparação por meio de uma digitalização de todas as páginas do material 

normativo, que estava impresso, para um editor de texto. Após essa transcrição digital, houve 

um tratamento tecnológico dos textos, para que estivessem prontos para a decodificação do 

software de análise de dados qualitativos Tropes, conforme as exigências do software. 
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Figura 9 – Fluxograma das etapas (2) 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.4.1.2 Organização do estudo 

 

A análise de conteúdo do material normativo foi organizada em etapas. O material de 

trabalho organizado para o estudo foi composto pela Legislação Municipal que define o 

magistério público. Esta normatização possui a seguinte normatização: Lei nº. 1432/2002, que 

dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do Município de Santo Amaro; Lei nº. 

1463/2003, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do 

Magistério de Santo Amaro; Lei nº. 1465/2003, que dispõe sobre o Sistema Jurídico Único 

dos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações do Município de Santo 

Amaro; e Regimento escolar unificado das escolas públicas municipais de educação básica de 

Santo Amaro publicado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer em 2011, que 

é uma publicação da Secretaria de educação, não sendo publicado como Lei ou Decreto, mas 

seguido pela rede. 

 

Quadro 2 – Quadro da Análise de Conteúdo 

Código Linguístico 

Suporte Escrito: 
Legislação Municipal: 

Lei nº. 1432/2002, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do 

Município de Santo Amaro. 
 Lei nº. 1463/2003, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração dos 

Servidores do Magistério de Santo Amaro. 

Lei nº. 1465/2003, que dispõe sobre o Sistema Jurídico Único dos servidores da 
administração direta, das autarquias e das fundações do Município de Santo 

Amaro.  
Regimento escolar unificado das escolas públicas municipais de educação básica 

de Santo Amaro publicado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e 

Lazer em 2011. 

Quantidade de 

pessoas 
implicadas na 

comunicação 

Comunicação de massa: 

Texto Jurídico e normativo 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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3.4.1.3 Análise de categorias – codificação 

 

A análise por categorias foi a técnica utilizada para a análise de conteúdo. Nela, o 

texto foi desmembrado em unidades – categorias, realizando-se reagrupamentos dos temas 

pesquisados, por meio da decomposição do texto e organização em unidades de significação. 

As categorias iniciais foram encontradas no corpus da legislação, para que assim as 

categorias intermediárias, os conceitos norteadores e as categorias finais pudessem ser 

inferidas pela pesquisa. 

Para a realização da análise do conteúdo da legislação foi necessária a especificação 

de hipóteses, e para isso foi realizada uma análise exploratória para codificação de dados que 

estivessem mais presentes, construindo uma espécie de índice de características e termos mais 

presentes no conteúdo. 

A codificação seguiu, portanto, um critério de análise voltada para a categorias que se 

encontravam mais presentes no material da pesquisa. Para tanto, foram estabelecidas as 

unidades de registro e de contexto que tivessem pertinência tanto em relação às características 

do material normativo de estudo e também em relação aos objetivos da pesquisa. 

As unidades de registro escolhidas consideraram elementos que tivessem pertinência 

em relação às características do material (legislação) e também em face aos objetivos da 

pesquisa. 

Para Bardin (2011, p. 134), 

A unidade de registro pode ser de natureza e de dimensões muito variáveis. Reina 

certa ambiguidade no que diz respeito aos critérios de distinção das unidades de 

registro. Efetivamente, executam- se certos recortes a nível semântico, por exemplo, 

o "tema', enquanto que outros são feitos a um nível aparentemente linguístico, como 
a “palavra” ou a “frase”. 

 

Sendo assim, utilizamos como unidade de base correspondente para a categorização e 

contagem termos semânticos, e de maior incidência. 

 

3.4.1.4 Conceitos chave identificados na teoria da pesquisa e encontrados nos dados 

pesquisados 

 

O índice de classificação das palavras da análise de conteúdo foi elaborado num 

sistema de categorias utilizando conceitos-chave. Cada um deles abrange uma lista de 

palavras, frases que representam uma unidade de significação, associadaa a uma variável da 
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pesquisa. 

Ao organizarmos os índices para uso no software, buscamos realizar uma ligação entre 

os conceitos teóricos encontrados na pesquisa e os mecanismos de análise do programa. 

Portanto, a elaboração das categorias considerou os títulos conceituais, pautados numa 

definição precisa dentro dos limites desses conceitos, e a lógica do processo de investigação 

adotado. 

Ao analisarmos a significação da mensagem, que foi sistematizada pelo estudo formal 

do código, pudemos realizar uma análise de conteúdo a partir das significações que os códigos 

forneceram, para que fosse possível identificar quais temas estavam presentes nas legislações 

municipais, os assuntos mais abordados, e assim inferir os conteúdos que mais se sucedem. 

 

3.4.1.5 Processo e variáveis de inferência 

 

É importante salientar que os códigos podem conter diversas significações e que a 

análise procurou extrair todos os sentidos possíveis a partir do sistema de valores encontrados 

no suporte material do código (legislação). 

As variáveis inferidas apresentadas nesta pesquisa foram construídas a partir dos 

indicadores referenciados nos estudos, para que assim pudéssemos realizar as práticas de 

análise documental. 

Para a realização da análise, utilizamos como unidade da análise a palavra, 

considerando a frequência do indicador, isto é, quantas vezes a palavra ocorre, além da 

identificação da análise estatística dos dados da investigação a partir do teor semântico das 

categorias. 

A análise estatística dos resultados com o uso do software permitiu um acréscimo de 

rigor na organização da investigação, colaborando com esta fase da investigação, com rigidez 

e de maneira unívoca, no estudo de cada variável, a partir das inferências postuladas, 

viabilizando uma maior pertinência e produtividade dos termos encontrados nos resultados.  

 

3.4.1.6 Definição de categorias 

 

O sistema de categorias, elaborado após a análise do material, gerou classes que 

reuniram um grupo de elementos da unidade de registro. Essas palavras possuem uma 

correspondência entre a significação lógica do senso comum. Foram utilizados critérios 

semânticos e de léxico.  
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As unidades de registro consideradas pertinentes para a pesquisa foram constituídas 

por palavras, localizadas no material de pesquisa. Foram utilizados critérios formais, de 

acordo com o grupo gramatical e semântico, em função do sentido, sua interpretação e 

relações, sendo relacionado ao tema como unidade de registro. 

No recorte das informações prestadas pelo material de análise, houve uma divisão em 

categorias segundo o critério da analogia, representadas sob a forma de indexação de palavras 

relacionadas ao tema. Portanto, foi criado um sistema de categorias com substantivos 

conotativos que possuem significado parecido. 

 

3.4.1.7 Operacionalização 

 

Inicialmente, o material de estudo foi submetido ao software livre Tropes. O sistema 

considera a palavra como unidade de contagem, analisando assim todas as palavras presentes 

na legislação. 

Houve um cálculo da frequência de ocorrência dessas palavras, como o objetivo de 

termos um primeiro parecer a respeito do vocabulário utilizado. Foram consideradas as 

características semânticas das palavras, reduzindo-as às suas bases de significado. 

Além da busca das palavras unitárias, foram também pesquisados termos com 

coocorrências entre si (combinações e associações de palavras) que constroem uma unidade 

de sentido, e que puderam colaborar com um melhor tratamento documental da informação.  

É importante observar que o uso do computador foi um aliado, porém, devemos 

destacar que a análise do quadro de categorias foi elaborada com base na teoria estudada. 

Após esta seleção pudemos cruzar os dados da pesquisa e do conteúdo encontrado na 

legislação para uma comparação, inferência de conclusões e uma interpretação dos resultados. 

Nessas conclusões, pudemos construir uma codificação, com a presença e ausência de 

cada unidade de registro selecionada previamente para a pesquisa em cada texto. Além do 

cálculo das coocorrências de termos, elaborando uma matriz de contingência. 
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4 RESULTADOS OBTIDOS 

 

4.1 RESULTADOS DA PESQUISA DOCUMENTAL EXPLORATÓRIA 

 

Compreendemos que a gestão escolar deve considerar o contexto sociocultural de seu 

entorno, além do conhecimento historicamente construído pela sociedade, elementos 

necessários para a formação de indivíduos autônomos e ativos na transformação de suas vidas 

e da comunidade em que estão inseridos.  

A abordagem qualitativa foi escolhida para trilhar os caminhos desta pesquisa pelo 

fato de priorizar a qualidade dos dados encontrados e não a quantidade em si. Além disso, a 

proposta qualitativa considera valores, crenças, hábitos e atitudes, a qual se apresenta como 

flexível em favor das análises e conclusões dos fenômenos investigados. 

A escolha pelo enfoque qualitativo permitiu uma aproximação com a realidade 

pesquisada, para que seja possível escutar, compreender e problematizar as dimensões dos 

saberes propiciados. 

A análise documental favoreceu a ampliação de informações e a identificação de 

elementos a serem aprofundados, além da possibilidade de ratificar e validar informações 

obtidas por meio de outros procedimentos, buscando identificar o modelo de gestão escolar.  

Inicialmente foi realizado um levantamento dos termos e as categorias latentes 

identificadas na legislação, para que, posteriormente, fosse evidenciada a sua relação em torno 

das dimensões propostas por Sander. 

 

4.2 RESULTADOS DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO UTILIZANDO O SOFTWARE 

TROPES: TRATAMENTO DOS RESULTADOS OBTIDOS E INTERPRETAÇÃO 

 

A análise da normatização municipal através do software Tropes possibilitou um 

diagnóstico dos documentos e identificou em função dos indicadores estatísticos o estilo geral 

dos textos, identificando a intenção dos autores e a organização e elaboração verbal, que 

constrói o teor do discurso. Os resultados encontrados foram analisados por meio de 

estatísticas (porcentagens), permitindo estabelecer quadros de resultados, que apresentam as 

informações fornecidas pela análise. O uso do software permitiu um maior rigor e validação à 

pesquisa, apresentando uma maior fidelidade ao conteúdo analisado. 

A partir de uma abordagem quantitativa dos termos com o uso do Tropes, 

fundamentada na frequência de aparição de determinados elementos na legislação, nos 
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permitiu uma abordagem não quantitativa, partindo da análise da presença e frequência destes 

indicadores, para que pudessem ser feitas inferências qualitativas a respeito de como é vista a 

gestão escolar nesta legislação. Portanto, o contexto do estudo e da época da produção do 

material também foi considerada, onde partimos de dados descritivos presentes na legislação 

construindo estatísticas de frequência para partir para uma análise do contexto, considerando 

as condições de produção. 

Os resultados foram significativos, nos permitindo propor inferências e interpretações 

a partir do propósito dos objetivos da pesquisa, permitindo também outras descobertas. Os 

resultados obtidos, a partir da confrontação dos dados analisados e as inferências aqui 

apresentadas, servem de base para novas pesquisas e maiores aprofundamentos do tema. 

No Brasil, a elaboração e a redação das leis e normas jurídicas em geral devem seguir 

certas regras, compondo o conjunto de regras para a elaboração de normas jurídicas (técnica 

legislativa). Isto está de acordo com a Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 1998, que 

dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme 

determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a 

consolidação dos atos normativos que menciona.  

Nesse processo, analisamos os seguintes documentos: Lei nº. 1432/2002 (Estatuto do 

Magistério Público do Município de Santo Amaro); Lei nº. 1463/2003 (Plano de Carreira e 

remuneração dos Servidores do Magistério Público do Município de Santo Amaro); Lei nº. 

1465/2003 (Sistema Jurídico Único dos Servidores) e Regimento Escolar Unificado 2011. 

Na análise também foi possível identificar o agrupamento de palavras mais 

significativas no texto, consideradas universos de referência a partir de temas. Estes 

representam um contexto, um grupo de palavras relacionadas, uma família de substantivos 

com mesmo teor semântico que aparecem com maior frequência. Nesta pesquisa, 

identificamos os grupos de famílias de palavras mais significativos encontradas em cada 

legislação. 

Sobre as categorias identificadas na pesquisa, é importante ressaltar que, durante o 

processo de análise e busca realizada pelo software Tropes, ao processar uma extensa gama de 

informações, um grande volume de léxicos, o sistema atribuiu à categoria Conceitos Gerais”, 

devido à própria característica textual dos documentos analisados (legislação) e uma dada 

limitação do software. Entendemos, entretanto, que a síntese ora mencionada, não acarretou 

em relevante prejuízo ao trabalho tampouco aos resultados apresentados, outrossim, 

manifestou ferramenta que ampliou potencialidades e legitimidade ao processo de análise dos 

dados. 
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 Dada a relevância para os estudos das organizações educacionais, a busca incansável 

pelo rigor científico, as possibilidades de aprofundamento de futuras pesquisa, e a 

consistência do desenho metodológico proposto, entendemos as limitações dessa pesquisa 

inerentes ao contexto dos trabalhos do campo das ciências humanas o qual o trabalho está 

inserido o que não invalida nem rechaça os resultados ora apresentados. 

 

4.2.1 Análise lexical e sintática  

 

Para a realização do estudo do código do texto foi necessário o estabelecimento de 

convenções quanto ao vocabulário: O número total de palavras presentes ou ocorrências de 

palavras de mesmo valor conotativo – vocábulos que representam o vocabulário ou o 

repertório lexical utilizado; o número total de palavras diferentes ou vocábulos; a ocorrência 

dessas palavras (vocábulos) no conjunto de palavras (vocabulário) utilizado no texto, 

identificando assim o número médio de repetições no texto. 

Dentre os vocábulos, temos as palavras de sentido (substantivos, adjetivos, verbos) e 

palavras com função de ligação (artigos, preposições, pronomes, conjunções etc.). 

Para organização da análise foi organizado um quadro para referenciar e avaliar as 

unidades do texto em categorias ou subcategorias. Para efeito, foi organizada uma lista de 

categorias, quadros, matrizes e modelos. 

A análise buscou a inferência, tendo por base indicadores de frequência, de 

indicadores combinados e, a partir dos resultados dessa análise, foi possível se perceber as 

causas e características do material analisado e o conteúdo temático principal abordado na 

legislação, tendo como foco evidenciar as categorias mais priorizadas, identificar os valores 

mais subjacentes na legislação e identificar a implicação das categorias na gestão escolar do 

município. 

O software fez um diagnóstico do estilo geral do texto, a partir dos indicadores 

estatísticos recuperados ao longo da sua análise. As seguintes características a respeito do 

estilo podem ser destacadas, conforme o Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Estilo geral dos documentos  

Legislação Dinâmica do 

texto 

Estilo geral do texto 

Lei nº. 1432/2002 

e 
Lei nº. 1463/2003  

Ativa, baseada 

em verbos de 
ação. 

Não foi identificado. Nota-se que há uma subjetividade, pois 

foi redigido para um coletivo. Possui uma especificação 
técnica. 
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Lei nº. 1465/2003 

e Regimento 

Escolar Unificado 
2011 

 

Ativa, baseada 

em verbos de 

ação. 

Estilo dominante descritivo, onde o autor descreve, identifica 

ou classifica uma realidade ou uma pessoa, neste caso, o 

regime dos servidores. 
No Regimento Escolar 2011 ainda foram apontadas noções de 

dúvida, sinalizadas pelo uso das expressões “porventura”. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 

 

A análise da dinâmica dos textos nos permitiu verificar peculiaridades na elaboração 

da legislação. O software Tropes caracterizou os documentos com dinâmicas baseadas em 

verbos de ação, logo, os argumentos apresentados denotam um sentido atribuído ao fazer, a 

uma atividade a ser desenvolvida, baseada em frases ativas, nas quais o sujeito deve realizar 

ações. 

Sobre o estilo geral dos textos, o plano de carreira e o estatuto do magistério tiveram 

um estilo não identificado. A lei que trata sobre o regime jurídico já foi classificada com um 

estilo descritivo, que descreve alguém ou algo. No Regimento Escolar foram detectadas 

noções de dúvida pelo software, e para justificar tal afirmação foram apresentados termos que 

possuem tal significado, tais como a palavra “porventura”, destacada pelo programa. 

Na análise do universo de palavras mais frequentes, cada família representa temas 

mais abordados, e dentro desses temas o programa organiza as palavras por sentido 

semântico. Realizamos essa análise em cada documento.  

A normatização, por ser um texto preciso, constituiu um sistema fechado, mas ainda 

assim permitiu, a partir do referencial teórico utilizado, a identificação das seguintes 

categorias (conceitos) que nortearam o trabalho e permitiram a análise adequada dos 

resultados obtidos na pesquisa. 

 

4.2.1.1 Análise do Estatuto do Magistério 

 

Tabela 15 – Categorias/conceitos do Estatuto do Magistério 

Universo da Lei nº. 1432/2002 – Estatuto do Magistério 

Conceitos 

(Famílias) 

Quantidade de palavras 

relacionadas 

1. Agricultura 3 

2. Artes e cultura 1 

3. Comunicação e médias 27 

4. Conceitos gerais 430 

5. Conflito e combate 2 

6. Desporto e lazer 6 

7. Direito e justiça 50 

8. Economia 6 

9. Educação e ensino 185 

10. Emprego e trabalho 116 
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11. Empresa e concorrência 9 

12. Entidades e organismos 16 

13. Finanças 3 

14. Geografia 2 

15. Indivíduo 184 

16. Indústria 2 

17. Informação e tratamento 20 

18. Negócios 13 

19. Política 67 

20. Produção e tecnologia 2 

21. Psicologia 3 

22. Saúde e doenças 1 

23. Sociedade 8 

24. Transportes 7 

25. Urbanismo e habitação 3 

26. Vida em sociedade 25 

27. Vida humana 244 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 

 

Após a apresentação das “famílias” das palavras mais frequentes, identificamos os 

maiores grupos. As palavras contidas nas classes são equivalentes, possuindo um sentido 

similar. 

 

Gráfico 1 – Categorias mais presentes no Estatuto do Magistério 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 

 

Dentre as 5 classes que aparecem com maior frequência identificamos: 

1º – Conceitos gerais: 430  

2º – Vida humana: 244  
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3º – Educação e ensino: 185 

4º – Indivíduo: 184  

5º – Emprego e trabalho: 116 

 

Gráfico 2 – Conceitos do Estatuto do Magistério 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 

Pudemos analisar a relação das famílias (classes de palavras) com maior incidência e 

sua relação com as demais classes de palavras do Estatuto. Notamos que neste documento há 

uma prevalência de conceitos voltados para a normatização geral, dado ao grande índice da 

categoria conceitos gerais.  

 

Gráfico 3 – Relações entre os conceitos na análise de conteúdo 

 
Fonte: Extraído pela autora a partir da análise do Software Tropes. 

 

Por sua vez, a categoria “vida humana”, a segunda com maior frequência neste 
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documento, apresentou relação próxima à categoria “conceitos gerais”. 

 

Gráfico 4 – Relações entre os conceitos na análise de conteúdo (2) 

 
Fonte: Extraído pela autora a partir da análise do Software Tropes 

 

 

4.2.1.2 Análise do Plano de Carreira  

 

Tabela 16 – Categorias/conceitos do Plano de Carreira e remuneração dos Servidores do Magistério 

Universo da Lei nº. 1463/2003 – Plano de Carreira e remuneração dos Servidores do 
Magistério 

Conceitos 
(Famílias) 

Quantidade de palavras relacionadas 

1. Ciência 8 

2. Comunicação e médias 22 

3. Conceitos gerais 477 

4. Conflito e combate 1 

5. Desporto e lazer 2 

6. Direito e justiça 43 

7. Economia 2 

8. Educação e ensino 193 

9. Emprego e trabalho 118 

10. Empresa e concorrência 12 

11. Entidades e organismos 15 

12. Geografia 3 

13. História 4 

14. Indivíduo 164 

15. Informação e tratamento 18 

16. Matemática 4 

17. Negócios 6 

18. Política 42 

19. Produção e tecnologia 1 

20. Psicologia 2 
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21. Sociedade 6 

22. Transportes 7 

23. Urbanismo e habitação 2 

24. Vida em sociedade 23 

25. Vida humana 27 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 

 

Aqui também apresentamos as classes mais frequentes: 

 



93 

Gráfico 5 – Categorias mais presentes no Plano de Carreira e 

remuneração dos Servidores do Magistério 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 

 
Dentre as classes que aparecem com mais frequência identificamos: 

1º – Conceitos gerais: 477  

2º – Educação e ensino: 193  

3º – Indivíduo: 164  

4º – Emprego e trabalho: 118  

5º – Direito e justiça: 43 

 

Gráfico 6 – Conceitos mais encontrados no Plano de Carreira do Magistério 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 

 
Aqui, notamos mais uma vez a maior frequência da categoria, conceitos gerais, 

frequente na maioria dos documentos normativos. Por sua vez, no plano de carreira, a 

categoria educação e ensino é a segunda mais frequente, apresentando relação com os 

conceitos gerais. 
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4.2.1.3 Análise do Sistema Jurídico Único 

 
Tabela 17 – Categorias/conceitos do Sistema Jurídico Único dos Servidores 

Universo da Lei nº. 1465/2003 – Sistema Jurídico Único dos Servidores 

Conceitos 

(Famílias) 

Quantidade de palavras relacionadas 

1. Agricultura 5 

2. Alimentação e bebidas 2 

3. Comunicação e médias 28 

4. Conceitos gerais 473 

5. Conflito e combate 5 

6. Descrição e características 1 

7. Desporto e lazer 6 

8. Direito e justiça 72 

9. Economia 2 

10. Educação e ensino 4 

11. Emprego e trabalho 108 

12. Empresa e concorrência 15 

13. Energia e combustíveis 1 

14. Entidades e organismos 42 

15. Geografia 2 

16. Indivíduo 187 

17. Informação e tratamento 15 

18. Matemática 2 

19. Meio ambiente 2 

20. Negócios 18 

21. Plantas 1 

22. Política 54 

23. Produção e tecnologia 2 

24. Religião e mitologia 4 

25. Saúde e doenças 4 

26. Sociedade 10 

27. Transportes 5 

28. Vida em sociedade 33 

29. Vida humana 31 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 
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Classes mais frequentes: 

 

Gráfico 7 – Categorias mais presentes no Sistema Jurídico Único dos Servidores 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 

 

 

Dentre as classes que aparecem com mais frequência identificamos: 

1º – Conceitos gerais: 473  

2º – Indivíduo: 187  

3º – Emprego e trabalho: 108  

4º – Direito e Justiça: 72 

5º – Política: 54 

 

Gráfico 8 – Conceitos mais encontrados no Sistema Jurídico Único dos Servidores 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 
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4.2.1.4 Análise do Regimento Escolar Unificado 

 
Tabela 18 – Categorias/conceitos no Regimento Escolar Unificado 2011 

Universo do Regimento Escolar Unificado 2011 

Conceitos 

(Famílias) 

Quantidade de palavras 

relacionadas 

1. Artes e cultura 11 

2. Ciência 1 

3. Comunicação e médias 15 

4. Conceitos gerais 434 

5. Conflito e combate 1 

6. Descrição e características 1 

7. Desporto e lazer 6 

8. Direito e justiça 31 

9. Economia 5 

10. Educação e ensino 212 

11. Emprego e trabalho 22 

12. Empresa e concorrência 1 

13. Finanças 1 

14. Geografia 5 

15. História 1 

16. Indivíduo 196 

17. Informação e tratamento 60 

18. Matemática 3 

19. Meio ambiente 1 

20. Negócios 2 

21. Objetos 4 

22. Política 33 

23. Produção e tecnologia 13 

24. Psicologia 13 

25. Saúde e doenças 2 

26. Sociedade 11 

27. Transportes 3 

28. Urbanismo e habitação 1 

29. Vida em sociedade 38 

30. Vida humana 57 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 
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Classes mais frequentes: 

 

Gráfico 9 – Categorias mais presentes no Regimento Escolar Unificado 2011 

 
Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 

 

Dentre as classes que aparecem com mais frequência identificamos: 

1º – Conceitos gerais: 434  

2º – Educação e ensino: 212  

3º – Indivíduo: 196  

4º – Informação e tratamento: 60  

5º – Vida Humana: 57  

 

Gráfico 10 – Conceitos mais encontrados no Regimento Escolar Unificado 2011 

 
Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 

 

Após a identificação das classes (famílias) nos documentos, partimos, por meio do 

software, para a identificação das categorias intermediárias. Estas categorias envolvem 
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também vários grupos semânticos compostos por agrupamentos de substantivos e/ou de 

classes de equivalentes.  

A interpretação das categorias intermediárias também foi apresentada pelo software 

Tropes a partir da ferramenta Cenário, que decodificou as categorias iniciais em subgrupos 

com as mesmas classificações semânticas. Estes grupos são constituídos a partir de 

referências das palavras, dos verbos ou adjetivos do texto. 

Realizamos um agrupamento das 5 categorias mais frequentes nos 4 documentos 

analisados e encontramos uma relação com 8 conceitos mais frequentes e suas subcategorias: 

 

Quadro 4 – Categorias/conceitos iniciais e intermediários dos documentos analisados 

Conceitos 
iniciais 

Conceitos intermediários: Para o software 
as famílias iniciais (categorias iniciais) 

envolvem as seguintes subcategorias: 

Apresenta-se como 1 dos 5 
conceitos mais frequentes 

Conceitos 
gerais 

Espaço, existência, movimento, ordem, 
quantidade, relação, tempo. 

 

Estatuto 
Plano de Carreira 

Regime Jurídico 
Regimento escolar 

Vida humana Ciclo da vida, corpo humano, emoções, 

inteligência, o ser humano, percepções. 

Estatuto 

Regimento escolar 

Educação e 

ensino 

Educação, ensino, graus acadêmicos, 

instituição de ensino, lição, organização do 
ensino. 

Estatuto 

Plano de Carreira 
Regimento escolar 

Indivíduo Comportamentos, ação, caráter, circunstâncias, 
colaboração, estado de ânimo, imagem de si, 

maneiras de agir, objetivos, razão, sentimentos, 

vontade. 

Estatuto 
Plano de Carreira 

Regimento escolar 

Emprego e 

trabalho 

Identidade profissional, administração e 

remuneração do pessoal, condições e 
organização do trabalho, direito do trabalho, 

emprego, mercado do trabalho, organização 

profissional, relações laborais. 

Estatuto 

Plano de Carreira 
Regime Jurídico 

 

Direito e 

justiça 

Termos de direito e justiça, direito, direito civil, 

direito internacional, direito penal, direitos e 
liberdades, fontes e ramos do direito, justiça e 

organização da justiça. 

Plano de Carreira 

Regime Jurídico 
 

Política Administração pública, assembleia, ciência 
política, partido político, poder executivo, 

processo eleitoral, quadro político, segurança 
pública, trabalhos parlamentares, vida política. 

Regime Jurídico 
 

Informação e 

tratamento 

Documentação, falsa informação, gestão da 

informação, gestão eletrônica documental, 
informação, informação e tratamento, 

tratamento da informação  

Regimento escolar 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 

 

A partir deste levantamento, analisamos as categorias mais frequentes por documento, 

buscando identificar a frequência destas categorias em todo o corpus de análise, para a 
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construção das inferências sobre as categorias similares presentes com maior e menor 

regularidade no material estudado. 

 

Quadro 5 – Incidência da categoria Conceito Gerais nos documentos 

Categoria Documento Frequência nos documentos 

Conceitos Gerais: Espaço, 
existência, movimento, 

ordem, quantidade, relação, 

tempo. 

Estatuto do Magistério 430 (1ª categoria mais 
frequente) 

Plano de Carreira do 

Magistério 

477 (1ª categoria mais 

frequente) 

Regime Jurídico 473 (1ª categoria mais 

frequente) 

Regimento Escolar Unificado 434 (1ª categoria mais 

frequente) 

Regimento Escolar Unificado 60 (4ª categoria mais 

frequente) 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 

 

Notamos que, como já foi citado, há uma prevalência de um estilo geral nestas 

documentações, com estilo geral e técnico descritivo, com o intuito de alcançar uma grande 

parcela de docentes. Há uma certa subjetividade, permitindo possibilidades de dúvida, logo, 

existe uma apresentação de temas que cumprem a função de gerenciar os professores, tendo 

como intuito apontar basicamente as possíveis ações dos servidores do magistério. Assim, 

notamos que a categoria Conceitos gerais é a que possui o maior índice de presença nos 

documentos, com maior volume de subcategorias presentes. 

 

Quadro 6 – Incidência da categoria Indivíduo nos documentos 

Categoria Documento Frequência nos documentos 

Indivíduo: 

Comportamentos, 
ação, caráter, 

circunstâncias, 

colaboração, 
estado de ânimo, 

imagem de si, 

maneiras de agir, 
objetivos, razão, 

sentimentos, 
vontade 

Estatuto do Magistério 184 (4ª categoria mais 

frequente) 

Plano de Carreira do Magistério 164 (3ª categoria mais 

frequente) 

Regime Jurídico 187 (2ª categoria mais 

frequente) 

Regimento Escolar Unificado 196 (3ª categoria mais 
frequente) 

Regimento Escolar Unificado 60 (4ª categoria mais 
frequente) 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 

 

A categoria Indivíduo está presente também em todos os documentos analisados. Por 

se tratar de leis e documentos norteadores, notamos uma preocupação em definir 

comportamentos, objetivos e maneiras de agir característicos desta categoria.  
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Quadro 7 – Incidência da categoria Emprego e Trabalho nos documentos 

Categoria Documento Frequência nos documentos 

Emprego e trabalho: 

Identidade profissional, 

administração e 
remuneração do pessoal, 

condições e organização do 
trabalho, direito do 

trabalho, emprego, 

mercado do trabalho, 
organização profissional, 

relações laborais. 

Estatuto do Magistério 116 (5ª categoria mais frequente) 

Plano de Carreira do 
Magistério 

118 (4ª categoria mais frequente) 

Regime Jurídico 108 (3ª categoria mais frequente) 

Regimento Escolar Unificado Não é uma das 5 categorias mais 

frequentes.  

Possui apenas 11 frequências. 

Regimento Escolar Unificado 60 (4ª categoria mais frequente) 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 

 

Nas três leis, a categoria Emprego e trabalho está presente, sendo que o objetivo 

desses documentos se assemelha à uma proposta de construção de organização profissional e 

de definição de relações laborais. A menor frequência dessa categoria no Regimento Escolar 

Unificado pode ser inferida pelo fator de que este documento não é apenas destinado aos 

trabalhadores (servidores) do município, mas também à toda comunidade escolar, envolvendo 

estudantes e responsáveis, que não pertencem a esta esfera. 

 

Quadro 8 – Incidência da categoria Vida Humana nos documentos 

Categoria Documento Frequência nos documentos 

Vida humana: Ciclo da 

vida, corpo humano, 

emoções, inteligência, o ser 
humano, percepções 

Estatuto do Magistério 244 (2ª categoria mais 

frequente) 

Plano de Carreira do 

Magistério 

Não é uma das 5 categorias 

mais frequentes. 

Regime Jurídico Não é uma das 5 categorias 
mais frequentes. 

Regimento Escolar Unificado 57 (5ª categoria mais frequente 

Regimento Escolar Unificado 60 (4ª categoria mais 

frequente) 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 

 

A categoria relacionada à Vida Humana possui maior frequência nos documentos do 

Estatuto do Magistério e no Regimento Escolar Unificado, não possuindo, porém, muita 

regularidade no Regime Jurídico Único dos servidores e no Plano de Cargos e Salários. 

Devemos notar que o Regime Jurídico Único é um documento de todos os servidores do 

município, não sendo apenas para os servidores do magistério, e que o plano de carreira é um 

documento voltado para a evolução profissional dos servidores do magistério, apresentando 

diretivas para a composição salarial, como gratificações e avanços. 
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Quadro 9 – Incidência da categoria Educação e Ensino nos documentos 

Categoria Documento Frequência nos documentos 

Educação e ensino: 

Educação, ensino, graus 

acadêmicos, instituição de 
ensino, lição, organização 

do ensino 

Estatuto do Magistério 185 (3ª categoria mais 

frequente) 

Plano de Carreira do 

Magistério 

193 (2ª categoria mais 

frequente) 

Regime Jurídico Não é uma das 5 categorias 
mais frequentes. 

Regimento Escolar Unificado 212 (2ª categoria mais 
frequente) 

Regimento Escolar Unificado 60 (4ª categoria mais 
frequente) 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 

 
 

Percebemos que esta categoria está presente em três documentos, não sendo uma das 

mais contempladas no Regime Jurídico Único, mais uma vez podemos inferir que esta 

categoria não é uma das 5 mais frequentes por se tratar de um documento que não é exclusivo 

para os servidores do magistério. 

 

Quadro 10 – Incidência da categoria Direito e Justiça nos documentos 

Categoria Documento Frequência nos documentos 

Direito e justiça: Termos de 
direito e justiça, direito, 

direito civil, direito 

internacional, direito penal, 
direitos e liberdades, fontes 

e ramos do direito, justiça e 
organização da justiça. 

Estatuto do Magistério Não é uma das 5 categorias 
mais frequentes. 

Plano de Carreira do 
Magistério 

43 (5ª categoria mais 
frequente) 

Regime Jurídico 72 (4ª categoria mais 

frequente) 

Regimento Escolar Unificado Não é uma das 5 categorias 

mais frequentes. 

Regimento Escolar Unificado 60 (4ª categoria mais 

frequente) 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 

 

A categoria Direito e Justiça apresenta maior frequência no Plano de Carreira do 

Magistério e no Regime Jurídico único. Podemos inferir que a categoria apresenta ao sistema 

jurídico único e ao plano de carreira maior teor semântico de termos de direito.  
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Quadro 11 – Incidência da categoria Política nos documentos 

Categoria Documento Frequência nos documentos 

Política: Administração 

pública, assembleia, 

ciência política, partido 
político, poder executivo, 

processo eleitoral, quadro 
político, segurança pública, 

trabalhos parlamentares, 

vida política. 

Estatuto do Magistério Não é uma das 5 categorias 

mais frequentes. 

Plano de Carreira do 

Magistério 

Não é uma das 5 categorias 

mais frequentes. 

Regime Jurídico 54 (5ª categoria mais 
frequente) 

Regimento Escolar Unificado Não é uma das 5 categorias 
mais frequentes. 

Regimento Escolar Unificado 60 (4ª categoria mais 
frequente) 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 

 

Podemos inferir que a categoria Política é uma das 5 categorias menos presentes nos 

documentos. Sua presença é a quinta mais presente no Sistema jurídico único, atribuindo a 

este documento um maior teor semântico de termos de Política. 

 

Quadro 12 – Incidência da categoria Informação e Tratamento nos documentos 

Categoria Documento Frequência nos documentos 

Informação e tratamento: 
Documentação, falsa 

informação, gestão da 

informação, gestão 
eletrônica documental, 

informação, informação e 
tratamento, tratamento da 

informação. 

 

Estatuto do Magistério Não é uma das 5 categorias 
mais frequentes. 

Plano de Carreira do 
Magistério 

Não é uma das 5 categorias 
mais frequentes. 

Regime Jurídico Não é uma das 5 categorias 

mais frequentes. 

Regimento Escolar Unificado 60 (4ª categoria mais 

frequente) 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 

 

Esta categoria também é a que possui uma das menores frequências, sendo localizada 

apenas no Regimento escolar. Inferimos que a presença dela fornece ao regimento um teor 

mais informativo. 

Agora, a partir da consolidação destes dados, realizando todas as contagens, partimos 

para a elaboração de um gráfico por categorias (conceitos). Temos assim a visão das 

categorias/conceitos mais sensibilizados. 
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Gráfico 11 – Comparativo dos conceitos mais encontrados na análise de conteúdo 

 
Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 

 

Verificamos que além da categoria “conceitos gerais”, que presumidamente poderia 

estar presente nas maiorias dos textos legais, um conceito que aparece em todos os 

documentos diz respeito ao “Indivíduo”, sendo o segundo mais presente, em seguida temos os 

conceitos de emprego e trabalho, vida humana, educação e ensino e direito e justiça. 

Agora, realizamos uma comparação entre estes conceitos e as dimensões propostas por 

Sander na gestão escolar, foco também do nosso relatório. Identificamos também a relação 

entre os conceitos encontrados e as dimensões propostas pela teoria do paradigma 

multidimensional. Segundo Sander (2002), no ambiente escolar, todas essas 4 dimensões 

estão relacionadas e intrinsecamente articuladas, logo, esses fatores individualmente não 

correspondem à totalidade de uma realidade estudada. Portanto, na escola temos a presença 

destas dimensões, conforme as circunstâncias e necessidades tanto do processo educativo 

quanto da gestão escolar, sendo campo de interações dessas dimensões, refletindo 

necessidades que fazem parte do processo. 

Ressaltamos que a análise de conteúdo se constitui como um instrumento de análise 

interpretativa de dados, sendo assim, a interpretação representa a colocação do pesquisador a 

partir observação de um fenômeno, adaptando-se às normas científicas, por meio da técnica 

de análise, permitindo uma atitude interpretativa, a partir do conhecimento do fato estudado. 

Para Oliveira (2003), o processo de escolha de critérios de classificação parte do que 

procuramos ou esperamos encontrar, para que assim os dados possam colaborar na 

interpretação e contribuição da construção do conhecimento da pesquisa, ou seja, toda a 

análise parte dos princípios teóricos e filosóficos que constituem o pensar do pesquisador. Os 

conhecimentos são de natureza da inferência, extraindo assim uma dedução de conhecimentos 

relacionados às dimensões da gestão escolar. 
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Dessa forma, o estudo partiu do conhecimento sistematizado a respeito dos gestores 

escolares do município para a produção científica e a análise interpretativa, que é um produto 

oriundo da realidade vivenciada pela pesquisadora, frente à investigação e descrição do objeto 

de estudo.  

Portanto, nesse processo da pesquisa, procuramos identificar a relação entre as 

categorias encontradas a priori com as dimensões da gestão escolar (econômica, pedagógica, 

cultural e política), suas frequências, ausências e outras inferências acerca da constituição 

dessas categorias em relação ao modelo teórico proposto na literatura por Sander (1995), 

consequentemente, os aspectos subjacentes dessas aproximações e distanciamentos do arranjo 

normativo local no processo de gestão das escolas da rede, e, particularmente, do papel dos 

gestores escolares. 

 

Quadro 13 – Convergência de conceitos/categorias para dimensões do Paradigma multidimensional de 

Sander e suas possíveis relações 

Conceitos 
iniciais 

(categorias) 

Conceitos intermediários Dimensões do Paradigma 
multidimensional Sander e 

suas possíveis relações 

Conceitos 
gerais 

Espaço, existência, movimento, ordem, 
quantidade, relação, tempo. 

Política 

Vida humana Ciclo da vida, corpo humano, emoções, 
inteligência, o ser humano, percepções. 

Cultural 

Educação e 
ensino 

Educação, ensino, graus acadêmicos, instituição 
de ensino, lição, organização do ensino. 

Pedagógica 

Indivíduo Comportamentos, ação, caráter, circunstâncias, 

colaboração, estado de ânimo, imagem de si, 
maneiras de agir, objetivos, razão, sentimentos, 

vontade. 

Cultural 

Emprego e 

trabalho 

Identidade profissional, administração e 

remuneração do pessoal, condições e organização 

do trabalho, emprego, mercado do trabalho, 
organização profissional, relações laborais  

Econômica 

Direito e 
justiça 

Termos de direito e justiça, direito, direito civil, 
direito internacional, direito penal, direitos e 

liberdades, fontes e ramos do direito, justiça e 

organização da justiça. 

Política 

Política Administração pública, assembleia, ciência 

política, partido político, poder executivo, quadro 
político, trabalhos parlamentares, vida política. 

Política 

Informação e 
tratamento 

Documentação, gestão da informação, gestão 
eletrônica documental, tratamento da informação.  

Econômica 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 

 

Tentamos aqui realizar uma convergência, um movimento de tentar verificar a 

aderência desses marcos normativos à teoria de Sander, buscando um entendimento a respeito 
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dessa relação que é um dos propósitos do trabalho. Outras interpretações podem surgir, além 

de novos estudos, uma vez que a pesquisa em ciências humanas não pode dissociar a vida 

humana, a relação social, do conhecimento científico, sendo um produto do diálogo do 

pesquisador, da verificação dos dados para a construção de um conhecimento qualitativo. 

A análise de conteúdo dos dados nos permitiu compreender a concepção de educação 

que influencia a atuação dos gestores escolares e no sistema educacional de Santo Amaro, 

contribuindo para identificar o nível das dimensões econômica, política e cultural na 

legislação, que podem se efetivar na dimensão da gestão multidimensional de Benno Sander. 

A realização das entrevistas exploratórias também nos permitiu identificar as 

concepções da gestão que influenciam os gestores nas suas práticas. Inserimos também nesta 

análise, para ilustrar as considerações, as falas de gestores, captadas durante a fase 

exploratória desta pesquisa, as quais poderão colaborar com a retificação de algumas 

considerações inferidas na pesquisa.  

 

4.2.1.5 Análise dos resultados sob a perspectiva da dimensão política 

 

Ressaltamos que mesmo com menor frequência no Regime Jurídico Único, por se 

tratar de um documento que não é exclusivo para os servidores das escolas, os outros 

documentos apresentem forte relação com a dimensão pedagógica. 

A dimensão política pôde ser localizada em três conceitos/categorias dos documentos: 

conceitos gerais, política, direito e justiça. 

 

Gráfico 12 – Gráfico polar: Dimensão política 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 
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Os documentos analisados sugerem uma maior aderência à dimensão política, uma vez 

que, dentre as dimensões identificadas, aproximadamente todos os documentos são 

relacionados ao processo de orientações gerais que envolvem conceitos relacionados a espaço 

de trabalho, existência, movimento, ordem, quantidade, relação e tempo. Portanto, a categoria 

conceitos gerais foi relacionada à dimensão política. 

Nesse sentido, a dimensão política precisa ser vista como aquela que prepara e 

estimula para o convívio coletivo, promovendo a convivência entre os grupos e comunidade 

escolar, na qual os diversos sujeitos possam conviver de forma democrática, e não apenas 

como representação da instituição normativa de controle da rede municipal.  

 

4.2.1.6 Análise dos resultados sob a perspectiva da dimensão cultural 

 

A categoria Indivíduo, que corresponde aos comportamentos, ações, objetivos, 

apresenta uma aderência à dimensão cultural, sendo a segunda dimensão com maior 

frequência nos documentos. 

 

Gráfico 13 – Gráfico polar: Dimensão Cultural 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 

 

A categoria vida humana relacionada também à dimensão cultural, apresentando maior 

relação ao estatuto do magistério e relacionando-se à questões do indivíduo, ser humano e 

suas percepções. 
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Nas falas das entrevistadas, observamos que a dimensão cultural possui grande relação 

com o caráter político da instituição, pois esta dimensão costuma estar associada ao caráter 

político da instituição. Notamos nas falas: 

É cultural quando a gente abre a escola, quando a gente convida os pais, com a 

culminância de projetos, quando convidamos a comunidade, quando levamos alunos 
também ao teatro e também quando abrimos para a comunidade assistir à 

apresentação de alunos. (Entrevistada 1). 

 

É importante destacar que a dimensão cultural deve ser entendida no seu sentido mais 

amplo, considerando tudo aquilo produzido pelo homem como valores, conhecimentos, 

crenças, costumes, enfim, produtos de sua história. Logo, nesta dimensão deve haver tal 

mediação entre a formação da personalidade do estudante por meio da apropriação da cultura, 

permitindo a criação da cultura e a consequente transformação social.  

 

4.2.1.7 Análise dos resultados sob a perspectiva da dimensão pedagógica 

 

A dimensão pedagógica, representada pela categoria educação e ensino, possui a 

terceira maior frequência nos documentos, representando assim uma preocupação nos 

documentos com a educação e a organização do ensino. Isso, porém, nos surpreendeu, pois 

era esperado que essa dimensão fosse valorizada nesse conjunto de documentos, contudo, 

notamos que critérios relacionados à normatização estão sendo mais priorizados, uma vez que 

a dimensão pedagógica é a terceira colocada. 

Ressaltamos que, mesmo com menor frequência no Regime Jurídico Único, por se 

tratar de um documento que não é exclusivo para os servidores das escolas, os outros 

documentos apresentem relação com a dimensão pedagógica. 
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Gráfico 14 – Gráfico polar: Dimensão Pedagógica 

 
Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 

 

 

4.2.1.8 Análise dos resultados sob a perspectiva da dimensão econômica 

 

A dimensão econômica, representada pela categoria emprego e trabalho, aparece como 

a quarta mais frequente, com exceção do regimento escolar. Notamos aqui que este 

documento, mesmo sendo proposto como norteador das práticas dos atores da escola 

apresenta baixa aderência a esta dimensão, apresentando assim pouca preocupação na 

preparação para atuação com esta dimensão. 
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Gráfico 15 – Gráfico polar: Dimensão Econômica 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A dimensão econômica também foi localizada na categoria informação e tratamento, 

entretanto, aproxima-se de conceitos relacionados a documentação e gestão da informação, 

possuindo mesmo assim baixa aderência no regimento escolar. 

À luz dessa análise de concepções de dimensões da gestão escolar, podemos refletir a 

respeito da estrutura desses documentos, que se amparam em dois princípios: um com 

predominância técnica e outro com predominância política, constituindo-se assim como 

documentos com maior rigor e naturezas técnicas e políticas. Notamos um princípio de 

natureza administrativa, com foco baseado na utilização racional de recursos (humanos e 

financeiros) para a realização de objetivos. 

No que se refere ao político, podemos identificar nas falas: 

É político quando chama as mães para fazer uma palestra, por exemplo para falar 

da dengue, além de outros assuntos, precisamos realmente está chamando a 
comunidade para participar. Eu acho que isso se torna político e cultural também. A 

escola aberta. (Entrevistada 1). 

 

Logo, é necessário notarmos que a estrutura organizacional sofre influência desses 

documentos, que surgem como roteiros que influenciam tanto os aspectos pedagógicos quanto 

organizacionais. Nota-se que este princípio é contrariado, por meio de estruturas que não 

priorizam o diálogo entre as relações pedagógicas e democráticas. 

Notamos a influência destes documentos nas falas: 

Hoje na nossa escola tem um regimento que fica para os professores olharem. O 

regimento para a escola é muito bom por que respalda não só o diretor, mas a 

escola. Eu acho que o Regimento respalda, eu vou te falar o que acontece, dentro do 
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Regimento na nossa escola, no caso de reprovação se o aluno for bom, o Regimento 
diz que podemos reprovar o aluno por causa das faltas, casos de alunos agressivos 

nós buscamos pesquisar o Regimento para que possamos estar mais seguras e ver a 

decisão a ser tomada na escola. (Entrevistada 1). 

 

No caráter qualitativo da nossa investigação, ao encontrarmos determinado fenômeno 

ou particularidades do real, isso não significa que tais ocorrências sejam generalizadas, 

porém, buscamos procurar explicações mais adequadas para tais ocorrências de conceitos e 

dimensões, que nos permite compreender e encontrar o porquê de tais frequências e 

ocorrências. Porém, a partir dos documentos examinados, podem ser possíveis novas 

inferências e conclusões. 

Quando analisamos as dificuldades e possibilidades da gestão da escola pública, 

buscamos identificar os determinantes e fatores imediatos desta gestão, que podem estar 

presentes tanto dentro quanto fora das escolas, podendo representar interesses de governos e 

administrações, os quais influenciam medidas e a dinâmica interna da gestão e participação de 

seus entes. 

Notamos a necessidade da criação de uma política municipal voltada para a formação 

em exercício destes gestores, numa cultura constante, que faça parte do calendário de ações da 

Secretaria e Educação municipal, o que é perceptível em diversas falas: 

Existe um Regimento, que é um Regimento Unificado, só que acredito que deveria 

ter material direcionado ao gestor. Esse Regimento realmente existe, é muito bom, 
porém seria bom aquele Norte, algo que desse base ao trabalho que a gente faz, a 

gente tenta fazer isso no PPP da escola, porém mesmo com o Regimento mesmo 

Unificado, seria bom um material para cada escola porque cada uma tem uma 

realidade própria então um material específico, uma apostila algo que desce o norte 
melhor, para que a gente pudesse desenvolver um trabalho bem melhor. 

(Entrevistada 2). 

 

Hoje o conhecimento que tenho é que as escolas de Santo Amaro têm regimento 
interno Unificado. Por volta de 2009 e 2010 houve um curso específico para 

gestores chamado Progestão, mas no momento ainda sinto falta de uma formação 

continuada direcionada para os gestores, porque acho que precisa passar por uma 

reforma e ela tem que vir da secretaria para cá. O documento que nós temos é esse 
regimento interno que é unificado com todas as funções gerais das escolas não 

especifica para o gestor. (Entrevistada 3) 

 

Além disso, diante da forma de organização da direção escolar, que é baseada num 

caráter hierárquico, com distribuição da autoridade centrada nos membros da direção, 

fortalecendo ainda relações verticais de poder, ainda assim temos a motivação, a partir dos 

representantes da direção no estímulo à participação de outros membros da escola, 

construindo um movimento de envolvimento democrático e mais participativo. Vejamos: 

Eu acho que seria bom se existisse uma eleição, né, como existe no estado, em que o 

gestor fosse eleito para estar atuando, embora eu acho que também você ter um 

dom, por que é assim, por que uma instituição precisa sim, por que você vai lidar 
com financeiro, com o administrativo, com o pessoal necessário, porém acredito 
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também numa habilidade para que você possa lidar com a comunidade, porque 
acredito que um bom gestor, você tem que ter um envolvimento muito grande, uma 

aproximação muito grande com a comunidade e com os alunos principalmente. 

(Entrevistada 2). 

 

Nos documentos, o diretor permanece sendo o último responsável pelo funcionamento 

da escola, porém, diante dos membros da escola, ele busca construir uma coparticipação, com 

distribuição de funções, numa gestão não institucionalizada, mas organizada de acordo com 

cada realidade escolar. Com isso, constitui-se uma gestão organizada nas necessidades 

imediatas, baseada na cooperação técnica entre os saberes do pessoal escolar. 

A entrevistada 1 cita, por exemplo: 

Nas prestações de contas, compras para escola, compras de material, mas 
hoje eu conto com Luciano que é agente administrativo e com equipe da 

escola, como eu havia dito que graças a Deus ajuda a direção, antigamente 

a direção agia de forma mais individual, hoje eu tenho uma equipe que está 
contribuindo para que aconteça isso, e muito bem. (Entrevistada 1). 

 

Além disso, e apesar da existência dos mecanismos de ação coletiva, como os 

conselhos escolares, necessários para o cumprimento de exigências legais, não foram 

detectados nas falas que esses conselhos possuem uma participação mais efetiva nas ações das 

escolas, assumindo ainda um caráter apenas formal e burocratizado. 

Mesmo assim, os demais funcionários e pais de estudantes costumam participar da 

escola, através de interesses comuns, por exemplo em reuniões, acompanhamento de 

estudantes, resolvendo interesses e ações imediatas, das relações cotidianas da escola, mas 

sem uma organização de ações centradas em benefícios de longo prazo ou que constituam 

realmente de fato uma gestão compartilhada. 

Ao se realizar a sintetização desses dados, temos a seguinte consolidação, nas quatro 

dimensões, o que nos permite inferir quais as dimensões mais presentes: 

 

Gráfico 16 – Incidência das dimensões da gestão multidimensional 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do Software Tropes. 
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As categorias foram relacionadas às dimensões a partir da correspondência entre sua 

significação, a orientação teórica da pesquisa e a lógica de pertinência. A análise de conteúdo 

nos possibilitou uma técnica formal para a sistematização de categorias qualitativas, a 

possibilidade de interpretação dos dados coletados e o entrelaçamento dessas categorias com 

as dimensões da gestão educacional. Essa metodologia permitiu à pesquisa um controle sobre 

a subjetividade da pesquisadora, permitindo uma maior sistematização e objetividade dos 

resultados obtidos, fornecendo os indicadores necessários para a conclusão da pesquisa. 

Notamos no nosso estudo que não existe, dentre os marcos normativos analisados, 

uma documentação ou capítulos específicos voltados para o desempenho do papel dos 

diretores, com informações específicas para a sua ação, mas apenas diretrizes formais e gerais 

acerca da organização dos órgãos colegiados, da estrutura administrativa, das mediações 

políticas, e das premissas básicas da função do gestor e dos envolvidos na escola, 

principalmente professores.  

Apesar da existência de uma normatização geral, que define quem pode ser um gestor 

na rede de ensino municipal de Santo Amaro, não há, entretanto, uma organização desse papel 

do diretor, inexistindo uma fundamentação de sua ação gestora regulamentada ou disciplinada 

a partir de diretrizes necessárias à sua função. Como já citado no corpo desta pesquisa, no 

artigo 40 do Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Santo Amaro 

lemos: 

Art. 40 – Para exercer a função de confiança de Diretor e de Vice-Diretor é 

necessário que o servidor do magistério comprove: 
I – Ser ocupante de cargo efetivo da Carreira do Magistério. 

II – Ser licenciado por faculdade de educação, possuir habilitação específica em 

administração escolar ou ter habilitação obtida em curso superior de licenciatura 

plena, com diploma registrado no órgão competente e carteira de registro definitivo 
expedida pelo MEC, quando for para ocupar a direção das unidades de ensino com 

classe de 5ª a 8ª séries; 

III – Contar, com no mínimo 2 (dois) anos de efetiva atividade de magistério na 

Rede de Ensino do Município; 
IV – Estar lotado, há pelo menos 6 (seis) meses, na unidade de ensino. (Lei nº. 

1432/2002, p. 12). 

 

No estatuto apenas temos a definição de quem pode ser um diretor, não sendo possível 

encontrar um detalhamento a respeito de sua função e papel. 

Os responsáveis pela administração escolar assumem agora uma função mais ampla 

neste contexto, pois gerir uma instituição de ensino não é mais uma ação burocrática, mas sim 

uma série de atitudes envolvendo dimensões que levam a uma reflexão a respeito da política 

educacional, efetivada por um projeto pedagógico que fortaleça a construção do 

conhecimento de todos os atores da escola. 
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A dimensão cultural relaciona o projeto político-pedagógico e o torna compromissado 

com novas possibilidades de transformação por meio da promoção, articulação e integração 

entre escola e a sua comunidade, que pode contar com o apoio e participação de membros do 

grupo social da escola, desenvolvendo assim o potencial e as habilidades dos estudantes, 

aproveitado o seu universo sociocultural e produzindo novas relações e interações, tornando 

as escolas únicas, com identidade própria, mesmo orientadas por uma legislação comum. 

O aspecto pedagógico passa a ser o aspecto fundamental na ação da gestão escolar, ou 

seja, a aprendizagem dos estudantes, dos professores, dos gestores, enfim, da comunidade 

escolar. A possibilidade de construção desse conhecimento precisa estar presente no ambiente 

educacional de forma consciente.  

Temos assim uma articulação múltipla e simultânea entre as diferentes dimensões do 

paradigma multidimensional que requer na ação administrativa um papel mediador e 

dialógico, que faz parte de um processo no qual cada dimensão não se exclui, mas se 

complementa. Neste cenário, a dimensão pedagógica possui grande importância, pois possui 

relação principal com o objetivo da escola e do processo educativo, que reúne os valores 

culturais necessários do ensino. Sendo assim, a gestão torna-se um ato pedagógico, que tem 

relação com toda a organização do sistema educacional. 

 

4.2.1.9 Papel dos diretores da rede municipal de Santo Amaro concebido pelos sujeitos 

entrevistados 

 

Ao constatar a ausência de um conjunto normativo acerca do papel dos diretores na 

rede de Santo Amaro, a pesquisa identificou, então, por meio da entrevista dos sujeitos, cinco 

gestores da rede municipal de Santo Amaro, em escolas da zona urbana, que atuam em escolas 

de Ensino Fundamental 1, das séries iniciais da Educação Básica, a compreensão e opinião 

desses sujeitos a respeito do papel e das prováveis aproximações e distanciamentos dos 

pressupostos teóricos de Sander e as dimensões analíticas pedagógica, política, econômica e 

cultural. 

Os resultados obtidos evidenciam que as entrevistadas conhecem as 4 dimensões 

(pedagógica, política, cultural e econômica) e que no seu cotidiano buscam superar os 

obstáculos propostos pela gestão a partir dos seus conhecimentos e formação acadêmica, suas 

experiências e a colaboração de profissionais que atuam nas escolas e que constroem uma 

relação de colaboração em serviço a despeito da inexistência de um parâmetro formal que os 

direcionem. 
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A fala dos sujeitos nos ajudou a apresentar o papel dos diretores concebido pelos 

gestores da rede municipal de Santo Amaro, inseridos nas escolas da zona urbana. Nesse 

contexto permitiu a identificação de suas práticas, suas aproximações/distanciamentos com os 

pressupostos da gestão multidimensional, consequentemente, com as dimensões pedagógica, 

econômica, cultural e política por meio da entrevista semiestruturada (Apêndice 1). 

Sobre a compreensão da prática, e em como se faz a gestão, foi solicitado que 

descrevessem a rotina diária do seu trabalho como gestores escolares. Nesse sentido, as 

entrevistadas descreveram rotinas que envolvem ações das mais diversas, desde o 

recebimento e acolhimento dos estudantes na escola, acompanhamento da distribuição da 

merenda escolar, chegando ao acompanhamento e à solicitação de reparos na instituição de 

ensino. Podemos inferir que, diante desses discursos, para suprir a ausência de orientações 

quanto à função gestora, os diretores realizam atividades das mais diversas, tornando o ato de 

dirigir a escola muito amplo e difuso das suas reais funções. 

Nos aspectos relacionados à efetivação dos pressupostos teóricos acerca da 

compreensão do fenômeno da gestão multidimensional inseridas nas práticas da gestão 

escolar, foram exploradas possibilidades quanto à aderência das dimensões pedagógica, 

econômica, política e cultural. 

Sobre a dimensão pedagógica, tivemos as seguintes respostas: 

É pedagógico quando eu chamo um aluno para conversar quando eu chamo a mãe 

para conversar, eu vou mostrar como o aluno está. Quando eu vou perceber como 

os alunos estão, quais são as suas dificuldades e como eu posso ajudar, enquanto 
gestora de escola o que eu posso fazer estou sempre convidando as mães para que 

compareçam na escola parece estar conversando. (Entrevistada 1). 

 

Eu acredito que ele é pedagógico quando eu ligo diretamente com o professor, sobre 
as dificuldades do aluno, que a gente lida direto, o que fazer, me apresento sempre 

nos ACs, junto com a coordenação estar dando sugestões, buscando assim que o 

professor consiga desenvolver um bom trabalho na sala de aula, peço sempre dentro 

do possível, que a gente possa estar oferecendo algo diferente, diferenciado para 
eles, então acredito que essa parte pedagógica, interferindo nessa parte do PPP na 

escola (Entrevistada 2). 

 

Eu vejo essa parte pedagógica, como eu sou professora e também já passei por sala 
de aula, eu tenho um conhecimento também e sei que minha participação é 

importante, a minha relação com a coordenadora é de muita parceria. Então nós 

não temos esse problema, eu divido com ela, ela divide comigo (Entrevistada 3). 

 

Notamos que a dimensão pedagógica possui grande relação identitária com as 

entrevistadas, e mesmo não possuindo a orientação das práticas do gestor nos documentos 

normativos, elas utilizam conhecimentos advindos de sua formação do magistério para lidar 

com essas questões. Apesar de a exigência de formação em pedagogia presente no Estatuto do 

magistério municipal estar vinculada à direção de escolas de ensino fundamental de 5ª a 8ª 
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séries, todas as entrevistadas já possuem formação superior em pedagogia, o que colaborou 

para a efetivação desta dimensão, pois as profissionais trazem conhecimentos necessários à 

prática pedagógica exigida para a função.  

Sobre a dimensão econômica temos: 

Econômico, financeiro a partir do momento que eu começo a trabalhar com esses 
repasses, muitas vezes realizamos bazares na escola com o intuito de, por exemplo, 

Vamos fazer uma viagem de ônibus, então para que esse dinheiro não seja retirado 

do repasse do governo, porque a gente não tem como justificar, então a gente realiza 

bazar, junto com professor agente realiza algo que possa ajudar de alguma forma, 
junto com os professores e com colegiado escolar a gente decide o que comprar, 

como utilizar a verba que tem, e dentro do que tem agente administra assim, 

buscando sempre oferecer um ambiente cada vez melhor, tanto para a gente, quanto 

para os alunos e os pais. (Entrevistada 2). 
 

Quando nós tratamos do PDDE, a escola recebe, infelizmente não tivemos recursos 

suficientes esse ano, mas o que a escola tem eu soube administrar junto com a 

minha equipe, quando se falta nós fazemos também um levantamento junto ao 
conselho, com os professores e funcionários para saber o que escola está 

precisando, o que nós podemos estar adquirindo, eu vejo o administrativo e o 

financeiro muito juntos, para mim a parte financeira e quando se trata do PDDE, 

da prestação de contas, que nós temos que fazer tudo alinhado. (Entrevistada 3). 
 

Temos que controlar as coisas que tem na escola, que se consegui comprar com a 

verba que chegou do PDDE, temos que saber controlar para as coisas não 

acabarem e depois ficarmos sem nada, como gastar, como utilizar e em que se 
gastar. (Entrevistada 4). 

 

Aqui notamos a preocupação em administrar recursos, tanto oriundos de recursos 

federais, quanto recursos arrecadados pela própria escola (Entrevistada 2). Observamos nos 

resultados obtidos através da análise de conteúdo que a dimensão econômica é a menos 

sensibilizada. Nota-se também que há uma preocupação logística, de planejamento, com 

previsão do capital e custeio e precaução no uso e consumo destes recursos, conhecimentos 

que possivelmente foram adquiridos pelos gestores a partir do cotidiano e mediante a tentativa 

de superação dos obstáculos ao lidar com esta dimensão. 

Sobre a dimensão política: 

Quando se trata, principalmente quando se pensa na clientela, quando envolve o 

social, quando envolve a família, envolve as professoras, elas estão sempre junto, 
nós sempre estamos identificando os alunos mais carentes, atentos a essa questão 

social, também quando emprestamos a escola a comunidade, cedendo o espaço para 

o uso dela, mas sempre preocupadas com zelo pelo espaço que é público. 

(Entrevistada 3). 
 

É político quando chama as mães para fazer uma palestra, por exemplo para falar 

da Dengue, além de outros assuntos, precisamos realmente está chamando a 
comunidade para participar. Eu acho que isso se torna político e cultural também. A 

escola aberta. (Entrevistada 1). 

 
É importante verificarmos que a dimensão política nos documentos analisados, a partir 

dos conceitos encontrados, está voltada para a normatização, orientação e prescrição de 
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funções, por sua vez, as entrevistadas apresentam uma concepção moderna de escola política, 

pois já possuem consciência da importância da escola como elemento propulsor da 

emancipação social, canal de integração entre escola e comunidade. 

Sobre a dimensão cultural, as entrevistadas compreendem: 

Eu acredito que cultural desde o momento em que a gente busca resgatar toda a 
parte cultural do município todas as atividades desenvolvidas no município, a gente 

está repassando na escola, assim caminhadas, sempre estamos organizando 

palestras, seminários principalmente com as turmas do quinto ano, com algumas 

pessoas da comunidade, um pensamento bom, palestras sobre violência, drogas. 
Falamos também sobre sexualidade com eles de forma adaptada à idade deles. 

(Entrevistada 2). 

 

A parte cultural quando envolve toda a parte histórica, onde nós temos que 
trabalhar a questão da ressignificação, da sua identidade, trazer a questão do 

respeito, a questão dos valores, respeito, ver que eu só de Santo Amaro, que eu sou 

dessa comunidade, com a minha história de vida então trazer todo o histórico da 

criança e da nossa história, da história dos pais. (Entrevistada 3). 
 

Cultural quando a gente aplica um projeto na escola sobre a cultura, sobre a vida 

em si da comunidade aí ele precisa ser aberto para a comunidade para que os pais 

fiquem incentivando eles a estarem participando desse projeto, fazendo com que 
eles participem mais da escola, ajudando na educação dos filhos também. 

(Entrevistada 5) 

 

A dimensão cultural, na concepção das entrevistadas, estimula a integração da 

comunidade, a participação em projetos e consolida as ações pedagógicas da escola. Notamos 

que nos discursos, as práticas dessa dimensão estariam relacionadas à história local, regional e 

dos estudantes, por meio da história de vida e da comunidade. 

Nas entrevistas também buscamos subsídios quanto a elementos relevantes e demais 

diretrizes de um provável Regimento Interno, capaz de nortear as práticas dos diretores 

escolares, em equilíbrio com os aspectos pertinentes às dimensões pedagógica, política, 

econômica e cultural capazes de ambientar um contexto escolar de aperfeiçoamento da 

execução da política educacional local.  

Nessa perspectiva, as entrevistadas colaboraram: 

Existe um Regimento, que é um Regimento Unificado, só que acredito que deveria 

ter material direcionado ao gestor. Esse Regimento realmente existe, é muito bom, 

porém seria bom aquele “norte”, algo que desse base ao trabalho que a gente faz, a 

gente tenta fazer isso no PPP da escola, porém mesmo com o Regimento mesmo 
Unificado, seria bom um material para cada escola porque cada uma tem uma 

realidade própria então um material específico, uma apostila algo que desce o norte 

melhor, para que a gente pudesse desenvolver um trabalho bem melhor. 

(Entrevistada 2). 
 

Hoje o conhecimento que tenho é que as escolas de Santo Amaro têm regimento 

interno Unificado. Por volta de 2009 e 2010 houve um curso específico para 
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gestores chamado Progestão2, mas no momento ainda sinto falta de uma formação 
continuada direcionada para os gestores, porque acho que precisa passar por uma 

reforma e ela tem que vir da secretaria para cá. O documento que nós temos é esse 

regimento interno que é unificado com todas as funções gerais das escolas não 

especifica para o gestor. (Entrevistada 3). 
 

Seria mais um suporte para nos orientar no nosso dia-a-dia. eu acho que é muito 

importante que a gente tenha uma cartilha para nos orientar nós ainda não temos 

no município. (Entrevistada 5). 
 

Notamos aqui a sinalização da necessidade de um produto voltado para a orientação e 

normatização das práticas profissionais dos diretores escolares da rede municipal de Santo 

Amaro, que os oriente por meio de uma política permanente de formação em serviço e 

encontros formativos, que discuta e equilibre as 4 dimensões da gestão educacional, e que não 

se configurem em apenas ações pontuais, com grandes espaços de tempo, uma vez que as 

demandas da gestão educacional estão em constante renovação, exigindo dos gestores 

competências e habilidades em diversas áreas mas uma política de caráter contínuo que possa 

possibilitar avanços no cenário educacional local. 

 

 

                                              
2 Progestão: Programa federal de capacitação de gestores, organizado na modalidade EAD ou semipresencial, 
para atender em serviço gestores de escolas públicas. 
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5 PLANO DE INTERVENÇÃO PROPOSTO 

 

5.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

Secretaria Municipal de Educação de Santo Amaro 

Endereço: Rua Paulino de Andrade. Centro. Santo Amaro – BA. CEP:44200-000 

Telefone: (75) 3241-8633 

Representante Legal: Raimundo Jorge Pereira de Matos – Secretário Municipal de Educação 

 

5.2 JUSTIFICATIVA E DESCRIÇÃO DO CAMPO 

 

A construção desse Plano de Intervenção é produto do diagnóstico situacional sobre o 

papel do diretor das escolas públicas da rede municipal de Santo Amaro na perspectiva do 

paradigma multidimensional da gestão escolar, apresentado ao Programa de Mestrado 

Profissional Gestão e Tecnologias aplicadas à Educação, que compõe a primeira parte desse 

relatório. 

A Secretaria Municipal de Educação de Santo Amaro é tomada como campo para 

apresentação de proposta de plano de intervenção proposto de criação de um regimento de 

atuação profissional dos diretores da rede municipal de Santo Amaro. 

Atualmente, essa secretaria realiza a administração do Sistema de Ensino Municipal, 

promovendo políticas públicas, o ensino municipal e a administração dos servidores e 

profissionais do magistério, realizando assim um trabalho de supervisão e de políticas de 

âmbito estadual, federal e municipal. 

O presente plano de intervenção proposto busca promover o aperfeiçoamento das 

práticas dos gestores, no que se refere às dimensões econômica, pedagógica, política e 

cultural. Nesse sentido, busca organizar a proposta de um regimento orientador para a prática 

desses gestores, promovendo a reestruturação organizacional da política de formação desses 

profissionais, estimulando uma formação em serviço mais dinâmica com gestão de 

conhecimentos. 

O presente plano, portanto, busca contribuir com esta instituição, na proposta de 

aperfeiçoamento institucional dos servidores que atuam como gestores escolares, permitindo a 

efetividade dos conhecimentos nas práticas da administração escolar.  
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5.3 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste projeto propõe a criação de um regimento para os gestores 

escolares da rede municipal de Santo Amaro, promovendo assim uma reestruturação da 

política de formação desses profissionais, visando à redução dos obstáculos enfrentados pelos 

gestores, identificados no diagnóstico da presença das dimensões econômica, pedagógica, 

cultural e política da gestão. 

Objetivos específicos: 

- Estimular a formação em serviço dos gestores escolares; 

- Promover a construção de um regimento dos gestores, com colaboração dos próprios 

diretores, envolvendo as dimensões da gestão e pautado em suas experiências profissionais. 

- Construir um documento normativo fruto do coletivo, com a colaboração de 

profissionais da Secretaria e Educação. 

 

5.4. DADOS DO PROJETO 

 

5.4.1 Título do projeto de intervenção 

 

Criação do regimento de atuação profissional dos diretores no âmbito da Secretaria 

Municipal de Educação de Santo Amaro. 

 

5.4.2 Local do desenvolvimento das atividades 

 

Secretaria Municipal de Educação de Santo Amaro ou salas de aula de escola cedida 

para formação dos gestores. 

 

5.4.3 Problema identificado 

 

A ausência de documentos norteadores específicos para o auxílio da prática dos 

gestores escolares, pautado na gestão multidimensional, contemplando as dimensões política, 

pedagógica, econômica e cultural. 
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5.4.4 Intervenção sugerida 

 

Criação do regimento de atuação profissional dos diretores no âmbito da Secretaria 

Municipal de Educação de Santo Amaro. Este normativo teria por finalidade subsidiar a 

atuação desses gestores, além de divulgar experiências exitosas de gestão na rede municipal. 

A criação desse regimento poderá, também, contar com a participação desses gestores, 

individualmente ou em grupo, por meio de escuta de suas necessidades em serviço, de forma 

que a eles caberia agregar à proposta do regimento capítulos que considerem essenciais à 

prática da administração escolar. 

Dessa forma, a Secretaria de Educação assumiria, com o intuito de criação desse 

regimento, um processo de formação em serviço, com encontros previstos em cronograma 

que potencializem a participação dos gestores, por meio de encontros temáticos das diversas 

dimensões da gestão escolar, contado com o apoio de especialistas da Secretaria de Educação 

e profissionais convidados. 

A estrutura administrativa da criação desse regimento contaria com a organização de 

um grupo na Secretaria e Educação, para que assegurasse a construção do documento, com 

colaboração dos gestores escolares. Esse grupo seria composto por profissionais com 

formação em pedagogia e com conhecimentos e habilidades nas 4 dimensões da gestão. 

 

5.4.5. Objetivos da proposta 

 

a) Elaborar um regimento dos gestores escolares – a construção deste regimento deve 

ser um documento colaborativo, pautado em exemplos e experiências vivenciadas pelos 

gestores da rede, que considerem as necessidades e exigências presentes nas normatizações e 

documentos pertinentes a educação; 

b) Divulgar, junto aos gestores, a necessidade de construção deste documento – 

considerando-se que a secretaria municipal de educação assuma a realização do objeto 

proposto, caberá realizar a divulgação de forma que todos os gestores sejam informados; 

c) Disponibilizar aos gestores, durante o processo de criação do regimento, o apoio 

técnico e operacional necessário para sua elaboração, de forma contínua, até a conclusão do 

documento – consideramos essa ação de fundamental importância no processo de construção 

do documento, a fim de que os gestores disponham do apoio técnico necessário para a 

elaboração do regimento, uma vez que é necessária a colaboração de profissionais com 

formação acadêmica para o intercâmbio de formação. 
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d) Estabelecer uma metodologia participativa que permita a escuta dos profissionais 

da educação em exercício, ou que já exerceram a função de diretor – esta ação tem por 

objetivo diagnosticar as demandas inseridas na prática profissional, e constitui-se em uma 

fonte de consulta contínua para o aperfeiçoamento dessas práticas e o equilíbrio entre as 

dimensões econômicas, pedagógicas, políticas e culturais. 

 

5.5 ESTRATÉGIAS 

 

A presente proposta prevê ações a serem desenvolvidas ao longo do período letivo de 

2018, quais sejam: 

1. Criar um grupo de atuação junto à Secretaria Municipal de Educação para 

compartilhamento dos dados do relatório técnico e proposição da criação do regimento dos 

gestores escolares. 

2. Construir instrumento de coleta de dados com os gestores da rede, identificando as 

dificuldades e saídas encontradas a partir da ação desses sujeitos nas dimensões pedagógica, 

econômica, cultural e política. 

3. Organização de encontros formativos, intermediados por profissionais da Secretaria 

e Educação e técnicos convidados, com temáticas relacionadas às dimensões da gestão escolar 

e implementação da cultura de aplicação destes conhecimentos em serviço. 

4. Divulgação do material dos encontros formativos em ambiente virtual, viabilizando 

o conteúdo para estudo e rápida consulta. 

5. Organização de capítulos do regimento e apresentação ao grupo de gestores para 

análise e alinhamento a partir das experiências e exigências legais.  

 

5.6 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Esta proposta, inserida na pesquisa, busca a organização e efetivação de um regimento 

que apoie e colabore com o papel desempenhado pelos gestores escolares da rede municipal, 

possibilitando uma melhor organização das ações dos gestores, promovendo a capacitação, e a 

consequente efetividade da gestão e eficácia dos processos de administração escolar. 

A proposta assume alguns riscos, como a possível não aceitação de implementação por 

parte da Secretaria Municipal de Educação, risco previsto nas ciências humanas, 

principalmente no campo das intervenções.  
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Exploramos aqui os aspectos relacionados aos ganhos no desempenho da rede com a 

implementação desse normativo, pautado nas diretrizes das dimensões da gestão 

multidimensional de Sander. 

Sinalizamos também a importância no modelo almejado de gestão escolar que esteja 

pautado num processo democrático, no qual os gestores também possam ser representantes 

dos professores a partir de um processo democrático de eleição, o que atualmente ainda não 

foi implementado na rede – que ainda conta com o princípio de escolha de gestores por meio 

de indicação do chefe do executivo municipal, sendo ainda um cargo de confiança, apesar das 

novas propostas democráticas de eleição de gestores escolares. Além disso, sinalizam-se as 

carências encontradas no plano de carreira dos professores, que apenas normatiza a função e 

nomeação dos gestores, mas que precisa de uma complementação a respeito do papel e das 

dimensões de trabalho desses sujeitos. Logo, os documentos normativos precisam ser revistos 

ou reconstruídos, com um novo enfoque cooperativo e valorização das competências. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta pesquisa analisou, por meio da revisão documental, o papel do diretor das escolas 

públicas da rede municipal de Santo Amaro na perspectiva da gestão escolar num paradigma 

multidimensional (Sander). 

A seleção de diretores na rede municipal de Santo Amaro segue um modelo para 

inserção na função que considera principalmente o mérito da função de confiança, e 

submetido a critérios como ser professor efetivo da rede, possuir formação superior em 

educação, para escolas de ensino fundamental de 5ª a 8ª séries, e possuir experiência docente 

na escola. Não obstante, até mesmo esses critérios podem não ser considerados caso o chefe 

do executivo considere que, em caso especial, o gestor seja um profissional que não pertença 

à rede. Essas prerrogativas influenciam a gestão da rede estudada, tornando a função 

submetida à predominância do método de indicação de confiança política para a nomeação de 

seus diretores, a despeito de o Plano Municipal de Educação do Município prever como meta 

até 2025 “assegurar que o corpo gestor da unidade escolar seja composto por profissionais 

efetivos com formação específica em educação, por meio de processo eletivo normatizado 

pela Secretaria Municipal de Educação” (SANTO AMARO, 2015, p. 39). 

Verificamos, então, que a gestão abrange muitas funções e dimensões, passando por 

um processo de tentativa de equilíbrio para administrar a demanda de atribuições de acordo 

com a dimensão a ser executada. Logo, o gestor assume papel importante, assim como 

professores, coordenadores e demais envolvidos na administração escolar, numa ação 

múltipla, buscando estabelecer conexões nessas diversas práticas. 

Essas quatro dimensões, política, pedagógica, econômica e cultural, se articulam na 

administração educacional, e de acordo com os critérios de desempenho administrativo 

exigidos.  

Na concepção do paradigma multidimensional da administração da educação, a 

educação e a administração são realidades globais constituídas por dimensões múltiplas e que 

se articulam dialeticamente, com questões tanto de natureza de relevância cultural e de 

eficácia pedagógica, consideradas questões intrínsecas à escola, quanto de caráter pedagógico 

e econômico, questões extrínsecas que correspondem à possibilidade de administração escolar 

compartilhada com a comunidade de forma efetiva (dimensão política) e de expectativa dos 

órgãos reguladores da escola (dimensão econômica), no que se refere a administrar recursos 

para a organização e administração escolar de forma eficiente.  
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O presente trabalho estabeleceu como problema de pesquisa o estudo sobre como 

estão articuladas político-normativamente as orientações relacionadas às práticas da gestão do 

diretor escolar no âmbito das escolas da sede/zona urbana da rede municipal de educação de 

Santo Amaro (Bahia). 

Determinou como objetivo geral identificar como se articula o papel do diretor escolar 

das escolas da rede municipal de educação de Santo Amaro, sob a perspectiva teórica das 

dimensões pedagógica, econômica, política e cultural.  

A partir da revisão da literatura e da análise documental fomos capazes de levantar as 

categorias, conceitos mais presentes nos documentos e realizar um estudo comparativo dessas 

categorias e as dimensões da gestão escolar. 

Determinou como objetivos específicos a investigar da legislação municipal relativa 

ao papel do gestor da rede pública de ensino de Santo Amaro, para identificação dos aspectos 

subjacentes do modelo de gestão escolar proposto e a elaboração desse relatório técnico do 

contexto da gestão escolar, evidenciando aspectos normativos acerca do papel dos gestores 

escolares sob as perspectivas multidimensional. 

A proposta da pesquisa constituiu-se como um estudo de natureza legal, documental, 

exploratória e descritiva acerca das normas, regimentos, entendimento dos sujeitos e suas 

práticas referentes à gestão escolar do município de Santo Amaro (BA), bem como suas 

aproximações e distanciamentos da compreensão multidimensional do fenômeno da gestão 

escolar em suas dimensões econômica, política, pedagógica e cultural. 

Logo, a partir da revisão da literatura, caracterizamos o processo da gestão 

educacional no contexto das escolas públicas. Relacionado à documentação analisada, 

identificamos por meio da análise de conteúdo as categorias mais frequentes, relacionando-as 

às dimensões: econômica, política, cultural e pedagógica, tendo como eixo norteador o 

paradigma multidimensional da gestão da educação, sendo um estudo pautado  

Na gestão educacional do contexto municipal de Santo Amaro, pudemos caracterizar o 

processo de institucionalização do sistema de ensino municipal, organizado a partir das 

normas e instituições vinculadas. 

Quanto à gestão educacional no contexto escolar, caracterizamos a escola como 

instituição social e educativa, analisando por meio das entrevistas exploratórias os modelos 

organizacionais que estão presentes nelas enquanto instituições socialmente construídas. Na 

elaboração do percurso metodológico, as entrevistas exploratórias colaboraram para o 

enriquecimento da pesquisa, por meio das falas dos gestores, validando muitas considerações, 

sendo, portanto, um recurso relevante no processo de construção. Essa escuta dos gestores 
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apresentou a perspectiva deles a respeito das dimensões da gestão educacional, nos 

permitindo perceber a necessidade de estratégias que possibilitem o fortalecimento da 

dimensão econômica, no que se refere ao gerenciamento e à aplicação adequada desses 

recursos, além da necessidade de formação em serviço de forma perene e contínua na rede. 

A aplicação de entrevistas semiestruturadas na fase exploratória da pesquisa permitiu a 

identificação de elementos complementares para a análise das dimensões, ratificando a 

presença com maior ou menor intensidade nos discursos dos gestores, através da análise das 

falas. 

É de total relevância o estudo das condições de trabalho da gestão escolar e o papel do 

diretor frente à contemporaneidade e às múltiplas funções a serem desenvolvidas, em 

contraponto àquelas atividades que desumanizam este papel. 

Como produto da pesquisa, temos um diagnóstico materializado mediante o presente 

relatório técnico da situação encontrada, com síntese teórica e resultados da pesquisa 

exploratória, baseado na análise documental e de conteúdo, buscando descobrir como o 

cotidiano do gestor se efetiva na função pedagógica, política, econômica e cultural na gestão 

da escola pública. 

Existe um reconhecimento das dimensões presentes nos pressupostos teóricos de 

Sander, tendo como principal dimensão destacada nos documentos, na ordem, a dimensão 

política, posteriormente a dimensão cultural, seguida da pedagógica e, por último, com menor 

incidência nos documentos normativos, a dimensão econômica. Como já citado na pesquisa 

(p. 85-86) devido à longa gama de informações trabalhadas pelo software, a categoria 

“Conceitos Gerais”, teve um grande volume de léxicos atribuído, possivelmente a uma dada 

limitação do programa, não acarretando grandes prejuízos à pesquisa ou invalidando os 

resultados ora apresentados. 

Os riscos da menor incidência das dimensões pedagógica e econômica são previsíveis. 

Os gestores, por possuírem formação pedagógica, podem pressupor erroneamente que não é 

necessária a ampliação de informações desta dimensão, por já estarem “ambientados” com a 

parte pedagógica, por serem professores, antes de serem gestores, e pela frequente ausência de 

uma orientação técnica e acompanhamento adequado a respeito da dimensão econômica, 

exigência crescente para a função do gestor escolar, devido às demandas do campo da 

administração de recursos da escola. 

Por não haver nos marcos normativos nenhum documento acerca do papel do gestor 

escolar, o que já foi identificado nas falas das entrevistadas, inclusive sobre a compreensão 

desse papel, e exploradas as possíveis consequências, vemos a necessária criação de um 
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regimento acerca do papel do diretor. 

As práticas dos gestores sob a perspectiva de cada dimensão se efetivam a partir de 

compreensão do papel político-pedagógico do diretor escolar. Na perspectiva política, o 

diretor, a partir da sua própria concepção do que é gerir a escola, pode posicionar-se, 

balizando e norteando a sua compreensão do que é educação, e de quem tem direito a ela. 

Portanto, a dimensão política do gestor parte de suas concepções e poderá ou não ser 

desenvolvida a partir das similaridades e possibilidades encontradas na comunidade escolar 

em que atua, para a realização de ações políticas de compartilhamento de poder e tomadas de 

decisões, permitindo assim uma participação efetiva da comunidade no processo decisório da 

administração escolar. 

Para a adoção dessas formas mais participativas e democráticas da dimensão política da 

gestão escolar é necessária a parceria da comunidade na realização de ações escolares, 

construindo uma participação mais efetiva na escola, fortalecendo a relação entre a escola e a 

comunidade local. 

Este relatório técnico buscou desenvolver uma técnica de investigação por meio de uma 

descrição objetiva, sistemática, quantitativa e qualitativa do conteúdo, visando à sua 

interpretação.  

Portanto, as múltiplas técnicas aplicadas a esta metodologia de análise partem da 

dedução e inferência de interpretações e de conhecimentos relativos às condições de produção 

do material de estudo, tendo o rigor da objetividade, mas também a possibilidade da 

subjetividade. O objetivo foi identificar as unidades de sentido, controlando a subjetividade 

por meio de uma melhor sistematização e objetividade dos resultados, apresentando 

indicadores satisfatórios para análise e interpretação dos resultados. 

Buscando estabelecer uma estratégia rigorosa, para uma análise elementar da legislação, 

realizou-se uma classificação temática a partir das palavras-chave, relacionadas ao nosso 

estudo, focando-se nas dimensões da gestão educacional: econômica, política, pedagógica e 

cultural. 

Partimos também das recentes possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias, 

utilizando o programa Tropes, o qual possibilitou o uso de uma técnica que nos proporcionou 

uma melhor avaliação e análise, com maior objetividade e que poderiam não ser captados pela 

pesquisa. Assim, efetivamos o uso de medidas de verificação que analisam o número de 

ocorrências e associações das categorias na legislação, enriquecendo a técnica de investigação 

com uma descrição mais objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo estudado. 

Verificamos, portanto, a partir dos conceitos encontrados nos documentos analisados, as 
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relações e incidências, em maior ou menor número, das dimensões da gestão escolar. 

Notamos que, apesar da presença de indicadores das dimensões da gestão escolar tanto nos 

documentos quanto nos discursos das entrevistadas, não há na rede uma sistematização da 

prática dos gestores, tampouco uma política de capacitação desses profissionais. 

No que se refere à dimensão pedagógica, notamos uma maior familiaridade e 

pertencimento, principalmente por se tratar de pedagogos que exercem a função de gestão.  

A dimensão política está presente na maioria dos documentos e revela o caráter 

administrativo direcionado à função da gestão. 

As dimensões menos sensibilizadas podem influenciar no desempenho da rede, sendo 

que os gestores buscam geralmente saídas e adequações necessárias a partir de improvisos 

técnicos, com o apoio de profissionais para prestação de contas, organização de ações 

pedagógicas e culturais, mesmo exercendo uma gestão compartilhada com esses técnicos que 

fazem parte do seu dia a dia, como coordenadores pedagógicos, auxiliares administrativos, o 

que leva à conclusão de que é necessária uma formação e acompanhamento em serviço desses 

profissionais. 

A dimensão econômica, quando aborda questões financeiras e administrativas com 

maior rigor técnico, ainda aparece como maior obstáculo para os gestores, ora por própria 

carência na sua formação de magistério, ora por motivos de ausência de suporte e formação 

específica. 

Notamos uma legislação normativa, mas que não oferece um programa de formação 

continuada aos servidores, com base nos princípios de uma escola, em que a dimensão 

pedagógica deve abranger, portanto, os princípios e técnicas voltadas para o alcance dos 

princípios da educação. Essa dimensão não é solitária, pois vem sofrendo influência das 

exigências da dimensão econômica, uma vez que o sistema educacional é submetido à lógica 

econômica, tornando-se também um ato de gestão. Nesta dimensão vem sendo reforçada a 

necessidade de criação de espaços na gestão voltados para a preservação do papel pedagógico 

da escola, sua responsabilidade de educar, além de estimular o gestor a construir uma 

aprendizagem de sua prática. 

Notamos, portanto, uma aproximação de termos relacionados a essas dimensões, 

contudo, percebemos que há uma consequentemente influência da falta de formação e 

acompanhamento dos profissionais, o que incide na qualidade da educação pública na rede 

municipal, bem como na natureza do papel concebido aos diretores por esses marcos 

normativos e as compreensões desses sujeitos por meio da escuta realizada. 

Apesar da existência dessas categorias, notamos que na documentação não há capítulos 
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específicos voltados para a atuação dos gestores que de fato os auxiliem no cotidiano da 

gestão, com possibilidades de amparo e suporte técnico. Logo, inexistem amparos legais 

específicos a respeito de aspectos da gestão escolar, sendo necessário, por conseguinte, a 

definição de normas e regimentos por parte da Secretaria Municipal de Educação que 

normatizem e direcionem as práticas destes gestores. 

Trata-se de uma situação já indicada como de interesse pelo MEC, o qual divulgou o 

Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública, que faz parte das ações 

do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Há uma necessidade de um programa de 

formação continuada em serviço que acompanhe o cotidiano desses gestores e que ofereça a 

eles ferramentas e compreensões necessárias às demandas e necessidades das dimensões 

pedagógica, política, cultural e econômica. 

Faz-se necessário, portanto, ajustes quanto à formação e acompanhamento desses 

sujeitos, neste papel que é atribuído aos gestores enquanto executores de normas, sem apoio 

técnico e formal necessários para a compreensão de suas incumbências. 

Como exemplo desta proposta de uma capacitação continuada para o exercício da 

função, temos a Resolução nº. 24 de 16/08/2010, que estabelece orientações e diretrizes para o 

pagamento de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes dos programas de formação 

inicial e continuada para professores e demais profissionais, instituído SEB/MEC/FNDE. 

Além de programas e projetos do MEC que oferecem cursos de especialização e 

aperfeiçoamento em gestão escolar. 

Sugerimos como perspectivas para novos estudos a observação das práticas destes 

gestores no cotidiano escolar, verificando a efetivação ou não desses discursos. 

Destacamos como proposta neste relatório, baseada nos princípios de uma gestão 

multidimensional, pautada em modelos de concepção de qualidade social da educação, a 

efetivação da realização de propostas de qualificação dos gestores das escolas da educação 

básica pública de Santo Amaro, a partir da oferta de cursos de modalidade a distância, se 

possível, contribuindo assim com a qualificação dos gestores escolares, construindo uma 

perspectiva de gestão democrática e garantindo a efetivação do direito de formação 

continuada destes profissionais.  

Esta ação poderia constituir uma política municipal de educação continuada para esses 

profissionais. Além disso, sugerimos a criação de um regimento específico para o trabalho do 

diretor, ou um instrumento didático no formato de manual ou guia, diretamente destinado à 

orientação e ao suporte do trabalho de gestão escolar. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM OS 

GESTORES 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIAS APLICADAS À 

EDUCAÇÃO – GESTEC 
MESTRADO PROFISSIONAL 

 
ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA APLICADA AOS GESTORES DURANTE A FASE 

EXPLORATÓRIA. 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA COM OS GESTORES 
 

A – Concepção de gestão educacional  

 

Fale um pouco sobre o seu processo de formação acadêmica e formação para atuar como 
gestor(a) 

 
Dê a sua opinião sobre o que você pensa sobre gestão educacional? Como se dá o seu 

processo? 
 

B – Compreensão das dimensões da gestão educacionais 

 

Quais os aspectos/as dimensões que compõe a gestão educacional para você? Fale um pouco 
sobre isso 

 
C – Compreensão da prática – como se faz a gestão 

 

Como você descreve a rotina diária do seu trabalho como gestor(a) escolar? 

 
D – Gestão multidimensional – efetivação das dimensões pedagógica, econômica, política 

e cultural. 

 

Na sua opinião, em que aspecto o seu trabalho é pedagógico? Fale um pouco sobre. 
 

Na sua opinião, em que aspecto o seu trabalho é econômico/financeiro? Fale um pouco 
sobre. 

 
Na sua opinião, em que aspecto o seu trabalho é política? Fale um pouco sobre. 

 
Na sua opinião, em que aspecto o seu trabalho é cultural? Fale um pouco sobre. 

 
E – Do produto da pesquisa 

 

Você tem conhecimento da existência do Regimento Interno, Normatização ou outros 
documentos orientadores da gestão escolar da Secretaria Municipal de Educação? 

Se existe, fale como essas normas regimentais e documentos, influenciam a sua ação gestora? 
Se não existem, você considera importante a definição de normas regimentais e/ou 

documentos norteadores, para orientar a ação do gestor escolar? 
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ANEXO A – ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DE 

SANTO AMARO – BA 

 
LEI N° 1432/2002 

 

Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Santo 

Amaro. 

 

TÍTULO I 

Das Disposições Introdutórias 

 

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1°- Esta Lei dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município 

de Santo Amaro, contendo os princípios e normas de direito que lhe são peculiares. 

Parágrafo único – Ao servidor do Magistério aplica-se subsidiária e complementarmente, as 

disposições contidas no Regime Jurídico Único dos Servidores Púbicos Municipais de Santo 
Amaro. 

Art. 2° – São servidores do Magistério Público os profissionais da educação que exerçam 
atividades de docência e os que fornecem suporte pedagógico direto a tais atividades, 

incluindo as de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e 
orientação educacional. 

 

Capítulo II 

DOS PRECEITOS ÉTICOS DO MAGISTÉRIO 

Art. 3° – Constituem preceitos éticos próprios do Magistério: 

I – O esforço em prol da educação integral do aluno que assegure a formação para exercício 
da cidadania; 

II – a preservação dos ideais e dos fins da educação brasileira; 

III – a participação nas atividades educacionais pedagógicas, técnico administrativas e 

científicas, tanto nas unidades de ensino, nas unidades técnicas da Secretaria do Município, 
como na comunidade a que serve; 

IV – desenvolvimento do aluno, através do exemplo, do espírito de solidariedade humana, de 
justiça e de cooperação; 

V – a defesa dos direitos e da dignidade do Magistério; 
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VI- o exercício de práticas democráticas que possibilitem o preparo do cidadão para a efetiva 
participação na vida da comunidade; 

VII – o desenvolvimento do conhecimento, das habilidades e da capacidade reflexiva e crítica 
dos alunos;  

VIII – o cumprimento de seus deveres profissionais e funcionais, a exemplo da pontualidade e 
da assiduidade, e a contribuição para a gestão democrática; 

IX – o aprimoramento técnico – profissional. 

 

Capítulo III 

DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO 

Art. 4°· Os cargos de provimento efetivo do Magistério serão organizados em carreira, na 
forma e modo regulados no Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério 

Público do Município, com observância dos principias e diretrizes instituídos por esta Lei, 
além do seguinte: 

I – ingresso na carreira exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

1I – aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive, Com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim;  

III – remuneração condigna, com estabelecimento de piso de vencimento; 

IV – progressão funcional, baseada na titulação ou habilitação e na avaliação de desempenho; 

V – período reservado a estudo, planejamento e avaliação, incluída na carga horária de 

trabalho; 

VI – condições adequadas de trabalho. 

 

TÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES ESPECIFICAS 

Capítulo I 

DO CONCURSO 

Art. 5° – Concurso Público é o processo de recrutamento e seleção de natureza competitiva, 

classificatória e eliminatória, aberta ao público em geral, atendidos requisitos de inscrição 
estabelecidos em edital. 

Art. 6° – O concurso será de provas e titulas, podendo ser realizado em duas etapas, conforme 
dispuser a Lei e o regulamento do respectivo Plano de Carreira e Remuneração dos servidores 

do Magistério Público Municipal, condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do 
valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de 

isenção nele expressamente previstas. 
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Art. 7°- O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma vez, 
por igual período. 

§ 1° – O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em 
edital, e publicado em jornal de grande circulação ou no Diário Oficial do Município e fixado 

em local que possibilite ampla divulgação e conhecimento pelos interessados. 

§ 2° – Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso 

anterior com prazo de validade não expirado. 

 

Capítulo II 

DO INGRESSO 

Art. 8º – O ingresso na Carreira do Magistério é facultado I a todos os brasileiros que 
preencham os requisitos legais, assim como aos estrangeiros, na forma da Lei, e será sempre 

precedido de aprovação em concurso público de provas e título. 

Parágrafo único – O ingresso se dará no cargo de Professores de Pedagogo no nível em que o 

candidato concorreu, sempre na referência inicial da especialidade, conforme especificado no 
Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. 

Art. 9° – A escolaridade e demais requisitos mínimos para ingresso no cargo de Professor e 
Pedagogo serão especificados no Plano de Carreira e Remuneração do Magistério.  

 

Capítulo III 

DA NOMEAÇÃO 

Art. 10 – A nomeação para os cargos do Quadro de Pessoal do Magistério far-se-á em caráter 

efetivo, quando se tratar de cargo organizado em carreira. 

§ 1° – A nomeação para cargos de carreira de provimento efetivo depende de prévia 

habilitação em concurso público de provas e títulos, obedecidos a ordem de classificação e o 
prazo de sua validade.  

§ 2° – O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo está sujeito ao estágio 
probatório, conforme estabelecido em lei. 

 

Capítulo IV 

DA POSSE E DO EXERCÍCIO 

Art. 11- A posse der-se-é pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as 

atividades, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não 
poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de oficio 

previsto em lei. 

§ 1° – A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de 
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provimento. 

§ 2° – No ato de posse o servidor público apresentará, obrigatoriamente, declaração de bens e 

valores que constituem seu patrimônio e declaração sobre o exercício ou não de outro cargo, 
emprego ou função pública.  

§3° – Será tomado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no 
§1°, deste artigo. 

Art.12- Só poderá ser empossado aquele que foi julgado apto físico e mentalmente para o 
exercício do cargo, em inspeção médica oficial do Município. 

Art. 13 – Exercício é o ato pelo qual o servidor do Magistério assume o efetivo desempenho 
das atribuições do cargo público, efetivo ou função de confiança. 

§ 1° – É de até 15(quinze) dias, corridos, o prazo para o servidor do Magistério entrar em 
exercício, contados da data da posse. 

§ 2° – Quando a posse se verificar nos períodos de férias ou recessos escolares, em se tratando 
de Professor, o exercício terá inicio na data fixada para o começo das atividades previstas no 

calendário letivo.  

§ 3° – Em se tratando de Pedagogo, o exercício poderá ter inicio na data determinada, pela 

Secretaria de Educação do Município. 

 

Capítulo V 

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Art. 14 – Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará 
sujeito a estágio probatório por período de 3 (três) anos, durante o qual a sua aptidão e 

capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes 
fatores: 

I – assiduidade; 

II – produtividade; 

III – preceitos éticos do Magistério, definidos no art. 3°, desta Lei.  

IV – idoneidade moral; 

V – disciplina; 

VI – eficiência; 

VII- responsabilidade; 

VIII – capacidade  de iniciativa para o desempenho das atribuições especificas do cargo; 

IX – produção Pedagógica e científica; 

X – frequência e aproveitamento em cursos promovidos pela Secretaria de Educação do 

Município. 
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Art. 15- Cessão é o ato pelo qual o titular de cargo da carreira é posto a disposição de entidade 
ou órgão não integrante da rede municipal de ensino. I 

§ 1º – A cessão será sem ônus para o ensino municipal e será concedida pelo prazo máximo de 
um ano, renovável anualmente segundo a:necessidade e a possibilidade das partes.  

§ 2º – Em casos excepcionais, a cessão poderá dar-se com ônus para o ensino municipal: 

I- quando se tratar de instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação 

exclusiva em educação especial; ou  

II – quando a entidade ou órgão solicitante reembolsar as despesas realizadas pelo órgão de 

origem. 

§ 3º – O servidor da Carreira do Magistério que perceba seus vencimento com recursos 

oriundos do Fundo de Manutenção, Desenvolvimento e valorização do Magistério 
(FUNDEF), ao ser posto à disposição de outro órgão, deixará de perceber seus vencimentos, 

com recursos do Fundo. 

§ 4º – A cessão para o exercício de atividades estranhas ao magistério interrompe o interstício 

para promoção. 

Art. 16 – A avaliação dos requisitos do estágio probatório será promovida na forma e prazos 

estipulados no Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais. 

 

Capítulo VII 

DA JORNADA DE TRABALHO 

Art.17 – Os servidores do Magistério estão sujeitos a jornada normal de trabalho de 25 (vinte 
e cinco) horas semanais em tempo parcial e de 40 (quarenta) horas semanais em tempo 

integral. 

Art. 18 – Os servidores do Magistério poderão ter sua jornada de trabalho ampliada ou 

reduzida, conforme dispuser o Plano de Carreira e Remuneração. 

Art. 19 – Na hipótese de carência de Professor por qualquer motivo, em unidades de ensino, o 

Secretário de Educação poderá atribuir um acréscimo de até 15 (quinze) horas semanais, a 
título de regime diferenciado de trabalho, ao Professor cuja jornada de trabalho seja de 25 

(vinte e cinco) horas semanais. 

Parágrafo único – Cessando os motivos que determinam a atribuição do regime diferenciado 

de trabalho, o Professor retoma, automaticamente, à sua jornada de trabalho. 

Art. 20 – A carga horária do Professor, em função de docência, compreende: 

I – hora/aula, que é período de tempo em que desempenha atividades de efetiva regência de 
classe; 

II – hora/atividade, que é o período de tempo que desempenha atividades extra-classe 
relacionadas com a docência, tais como os de recuperação de alunos, planejamento, reflexão 

educacional, correção de provas, reuniões com a comunidade escolar e outras programadas 
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pela Secretaria de Educação do Município, devendo ser prestada na unidade de ensino, 
obrigatoriamente, metade dessas horas . 

Art. 21- O Professor quando na efetiva regência de classe, terá 20% (vinte por cento) de sua 
Carga horária destinada a atividade extra-classe. 

Art. 22 – Em se tratando de servidor ocupante do cargo de Professor, em efetiva regência de 
classe, caso não haja aula de sua disciplina em número suficiente para que possa cumprir sua 

jornada de trabalho aperas no estabelecimento escolar, ou em apenas um turno, a carga horária 
será complementada em outro turno ou em outro estabelecimento de ensino, conforme sua 

disponibilidade. 

Parágrafo Único – Na impossibilidade de se proceder à complementação referida no caput 

deste artigo, o Professor ficará obrigatoriamente na unidade de ensino, em atividade extra-
classe, de natureza pedagógica, que lhe será destinada peja Direção da unidade de ensino.  

Art. 23 – O professor será convocado para ministrar aulas, sempre que houver necessidade de 
reposição ou complementação de carga horária anual, exigida por Lei.  

 

Capítulo VIII 

DAS FALTAS AO TRABALHO 

Art. 24 – As faltas ao trabalho são caracterizadas: 

I – por dia letivo; 

II – por hora/ aula ou hora/atividade; 

§ 1º. Os servidores da carreira do magistério integrante da Carreira do Magistério que faltar ao 
serviço perderão: 

a) a remuneração do dia, salvo se a ausência for ocasionada por motivo legal; 

b) 1/100 (um centésimo) da remuneração mensal por hora-atividade ou hora/ aula não 

cumprida; 

c) parcela da remuneração, proporcionalmente aos atrasos acima da tolerância, ausências 

eventuais e saldas antecipadas, quando não autorizadas pela chefia imediata, conforme 
disposto em regulamento. 

§2°. Para efeito deste artigo, aplica-se ao conceito hora/atividade as exercidas em unidades de 
ensino ou em unidade técnica da secretaria de Educação do Município. 

 

Capítulo IX 

DA LOTAÇÂO 

Art. 25 – Lotação é o ato pelo qual o Secretario de Educação do Município determina o local 

de trabalho do servidor integrante da Carreira do Magistério, observadas as disposições desta 
Lei. 
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Art. 26 – O servidor integrante da Carreira do Magistério será lotado: 

I – em unidade de ensino, o Professor; 

II – em unidade de ensino, ou em unidade técnica da Secretaria de Educação do Município, o 
Pedagogo. 

Art. 27 – A lotação do Professor e do Pedagogo em unidade de ensino e em unidade técnica da 
Secretaria de Educação do Município é condicionada à existência de vaga.  

Art. 28 – Independentemente da fixação prévia de vagas, a lotação do Professor e do 
Pedagogo, poderá ser alterada nos casos de modificação da distribuição numérica ao nível de 

unidade de ensino, comprovada através da formalização de processos específicos. 

§ 1° – São passiveis de alterações de lotação os casos comprovados de: 

I- redução do número de alunos matriculados na unidade de ensino; 

II- diminuição de carga horária na disciplina ou área de estudo no total da unidade de ensino; 

III – ampliação da carga horária semanal do Professor. 

§2° – Na hipótese de lotação prevista neste artigo, serão deslocados os excedentes, assim 

considerados os de menor tempo de serviço na unidade de ensino. 

 

Capítulo X 

DA REMOÇÂO 

Art. 29 – Remoção é a movimentação do servidor, a pedido ou de oficio no âmbito do mesmo 
quadro, com ou sem mudança de sede. 

Art. 30- A remoção será processada: 

I – a pedido: 

a) mediante critérios de prioridade, no caso do número de candidatos ser superior ao de vagas 
existentes; 

b) por permuta. 

II – de oficio, no interesse da administração. 

§ 1° – Por necessidade de serviço, devidamente demonstrada, o Secretário de Educação do 
Município poderá determinar, de oficio, a mudança de local de trabalho do servidor integrante 

da Carreira do Magistério. 

§2°· Não será permitida a remoção de ofício do docente residente na sede do município para a 

zona rural, liem como daqueles investidos em mandato classista. 

Art. 31- A remoção de que trata a alínea "a" do inciso I do art. 30, desta Lei, será realizada 

anualmente, sempre anterior à convocação de candidatos aprovados em concurso público de 
ingresso, se houver. 
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Parágrafo único – Para efeito da remoção, os candidatos serão escolhidos mediante os 
seguintes critérios de prioridade: 

I- motivo de saúde, comprovada por inspeção médica; 

II- maior tempo de serviço público no Magistério Municipal; 

11I- maior tempo de serviços público prestado ao Município; 

IV – proximidade da residência à unidade de ensino pleiteada; 

V- ordem cronológica de entrada do pedido de remoção. 

Art.. 32 – A remoção por permuta será realizada desde que os interessados ocupem atribuições 

de igual nível e habilitação. 

Art. 33 – A remoção referida no inciso I do art. 30 desta Lei será processada no mês de janeiro 

de cada ano pela Secretaria de Educação do Município. 

Art. 34 – Serão considerados como cargos vagos, para efeito de remoção, as vagas criadas por 

afastamento do titular em decorrência de: 

I- aposentadoria; 

II – falecimento; 

III – exoneração; 

IV – demissão; 

V – readaptação; 

VI- perda do cargo por decisão judicial. 

§ 1º – Além dos casos previstos nos incisos deste artigo, serão incluídas para remoção as 

vagas surgidas em decorrência da ampliação da rede escolar municipal, alteração da grade 
curricular ou na hipótese de efetivo afastamento do titular. 

§ 2º – As vagas decorrentes de afastamento provisória do servidor integrante da Carreira do 
Magistério não poderão ser preenchidas através de remoção. 

§ 3º – Para concorrer a remoção, o Professor ou Pedagogo terão que contar com o mínimo de 
02 (dois) anos de exercício na sua unidade de lotação, salvo em relação a situações especiais, 

cuja decisão caberá ao Secretário de Educação do Município. 

Art. 35 – A remoção do Professor só será possível se não implicar em prejuízo para o ensino 

em quaisquer unidades de ensino do Município, sejam próprias ou conveniadas. 

Art. 36 – O exercício do servidor integrante da Carreira do Magistério, em função de 

docência, em decorrência de remoção, deverá ocorrer no inicio do ano letivo, salvo em 
situações especiais definidas pela Secretaria de Educação do Município. 

 

Capítulo XI 
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DA APOSENTADORIA 

Art. 37 – Aos servidores titulares de cargo efetivo do Magistério, é assegurado regime de 

previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro 
e atuarial e o disposto neste artigo. 

§ Único – O servidor de carreira do magistério será aposentado de acordo com a Legislação 
Previdenciária em vigor. 

Art. 38 – A direção de unidades de ensino do Município será exercida pelo Diretor, pelo Vice-
Diretor e pelo Conselho Escolar de formal solidária e harmônica. 

§ 1°. As funções de confiança de Diretor e de Vice-Diretor, providos por servidor da Carreira 
do Magistério é de livre escolha do Prefeito e por ele nomeado. 

§ 2º. O Chefe do Poder Executivo Municipal regulamentará, por Decreto as atribuições 
específicas do Diretor, do Vice-Diretor e do Conselho Escolar. 

§ 3º. – A competência prevista n" § 1° poderá ser delegada ao Secretário de Educação por ato 
do Chefe do Poder Executivo. 

Art. 39 – Os ocupantes das funções de confiança de Diretor e de Vice-Diretor de Unidades de 
ensino poderão ser exonerados sempre que infringirem os preceitos éticos do Magistério, 

constantes do artigo 3º desta Lei, os deveres funcionais ou as determinações explicitas no 
regulamento de suas atribuições. 

Art. 40 – Para exercer a função de confiança Diretor e de Vice-Diretor é necessário que o 
servidor do magistério comprove: 

I- ser ocupante de cargo efetivo da Carreira do Magistério. 

II – ser licenciado por faculdade de educação, possuir habilitação especifica em administração 

escolar ou ter habilitação obtida em curso superior de licenciatura plena, com diploma 
registrado no órgão competente e carteira de registro definitivo expedida pelo MEC, quando 

for para ocupar a direção das unidades de ensino com classe de 5ª a 8" séries; 

III- contar, com no mínimo 2 (dois) anos de efetiva atividade de Magistério na Rede de 

Ensino do Município;  

IV- estar lotado, há pelo menor 6{seis) meses, na unidade dei ensino. 

Parágrafo Único – Em caráter excepcional, o Prefeito poderá nomear qualquer outro Professor 
da rede municipal de ensino, sempre que na unidade de ensino não houver Professor que 

atenda os requisitos previstos nos incisos II e IV do parágrafo 1°deste artigo. 

Art. 41 – O Vice-Diretor é o substituto natural do Diretor nas suas ausências e impedimentos. 

 

Capítulo XIII 

DAS FÉRIAS 

Art. 42 – Aos docentes em exercício de regência de classe na unidades de ensino deverão ser 
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assegurados 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, distribuídos nos períodos de recesso, 
conforme o interesse da escola, fazendo jus os demais integrantes do Magistério a 30 (trinta) 

dias por ano. 

§ 1° – Os servidores referidos nó caput deste artigo gozarão, anualmente, pelo menos, 30 

(trinta) dias consecutivos de férias. 

§ 2° – quando em exercício em unidade técnica da Secretaria de Educação do Município, 

nomeado para o cargo em comissão ou designado para função de confiança, o servidor 
integrante da Carreira do Magistério fará jus somente a 30 (trinta) dias de férias anualmente. 

§ 3° – Na zona rural, a escala de férias poderá ser fixada em consonância com as épocas de 
plantio e colheita. 

Art. 43 – A fixação das férias dependerá do calendário escolar, tendo vista as necessidades 
didáticas e administrativas de unidades de ensino. 

 

Capítulo XIV 

DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS 

Art. 44 – Os vencimentos dos Professores e dos Pedagogos serão fixados em razão da 

titulação ou habilitação especifica, independentemente da série ou área de atuação.  

Art. 45 – O plano de Carreira e Remuneração do Magistério observará como critério para 

fixação do vencimento: 

I – titulação ou habilitação especifica;  

II- progressão funcional que valorize o desempenho do servidor; 

III- jornada de trabalho; 

Art. 46 – Ao titular do cargo de Carreira do Magistério é garantida a percepção das seguintes 
vantagens: 

I- Gratificações: 

a- pelo exercício de direção ou vice – direção de unidades. escolares; 

b- pelo exercício em escola da zona rural de difícil acesso ou provimento; 

c- pelo exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais; 

II- Adicionais: 

a- por tempo de serviço; 

b- pelo trabalho em regime de dedicação exclusiva. 

Art. 47 – A gratificação pelo exercício de direção e vice-direção de unidades escolares iniciará 

sobre o vencimento básico e observará a tipologia das escolas que corresponderá a: 

I- Direção: 
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a) de escolas de pequeno porte; 

b) de escolas de médio porte; 

c) de escolas de grande porte. 

Art. 48 – A gratificação pelo exercício em escola na zona rural de difícil acesso ou 

provimento, é devida exclusivamente aos profissionais do magistério que residem na zona 
urbana e que tenham exerci cio na zona rural. 

Art. 49 – A gratificação pela regência de classe de alunos portadores de necessidade especiais 
é devida ao professor com atribuições exclusivamente de regência de classe da referida 

clientela. 

Art. 50 – O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 5% (cinco por cento) a cada 5 

(cinco anos) de efetivo exercício observado o limite de 35% (trinta e cinco por cento) 
incidente exclusivamente sobre o vencimento básico, 'ainda que investido o servidor em 

função ou cargo de confiança. 

Art. 51 – O adicional pelo trabalho em regime de dedicação exclusiva poderá ser concedido 

ao servidor da carreira do magistério em regime de 40 (quarenta) horas semanais para 
realização de projeto específico de interesse do ensino, por tempo determinado. 

Parágrafo Único – O regime de dedicação exclusiva implica, além de obrigação de prestar 40 
(quarenta) horas semanais de trabalho em dois turnos completos, o impedimento do exercício 

de outra atividade remunerada, pública ou privada. 

Art. 52 – A matéria relativa aos vencimentos e vantagens do servidor do Magistério será 

disciplinada no Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, que poderá ainda, atribuir 
outras vantagens não previstas nesta  lei. 

 

Capítulo XV 

DO APRIMORAMENTO PROFISSIONAL 

Art. 53 – A qualificação profissional, objetivando o aprimoramento permanente do ensino e a 

progressão na carreira será assegurada 'através de curso de formação, aperfeiçoamento ou 
especialização, em instituições credenciadas, de programas de aperfeiçoamento em serviço ou 

de outras atividades de atualização profissional, observando os programas prioritários, em 
especial o de habilitação de professores leigos. 

Art. 54 – Os servidores da carreira do magistério terão direito ao afastamento de suas 
atribuições para aprimoramento profissional, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens 

de caráter permanente.  

Parágrafo Único – A Secretaria de Educação elaborará o Plano de Desenvolvimento de 

Recursos Humanos a fim de atender o dispositivo no caput do artigo. 

Art. 55 – A licença para qualificação profissional consiste no afastamento do titular do cargo 

da carreira de suas funções, computando o tempo de afastamento para todos os fins de direito, 
e será, concedida para frequência a curso de formação, aperfeiçoamento ou especialização, em 

instituições credenciais. 



148 

Art. 56 – Os servidores de carreira do magistério beneficiados com o afastamento para 
formação ou aprimoramento profissional, quando reassumir o exercício de seu cargo, 

permanecerão prestando serviços ao Município pelo prazo não inferior a duas vezes o tempo 
de afastamento. 

Parágrafo Único – O Município será ressarcido pelo servidor na hipótese de pedir exoneração 
ou ser demitido, pelo valor correspondente ao que recebeu a título de remuneração e bolsa de 

estudo, devidamente corrigido, sendo descontado do ressarcimento o valor correspondente ao 
período em que o Professor exerceu suas atribuições, após o curso de que participou. 

Art. 57 – Fica assegurado ao Professor, estudante, o afastamento de suas atribuições sem 
prejuízo de seus vencimentos e vantagens de caráter permanente, para participar de estágio 

curricular supervisionado, obrigatório, na área de educação, quando houver 
incompatibilidades do horário de com o do estágio. 

Art. 58 – O servidor da carreira do magistério afastado para aprimoramento profissional 
previsto nesta Lei, quando do seu retomo, terá assegurado sua vaga na unidade de origem. 

Art. 59 – Visando o aprimoramento do profissional da Carreira do Magistério, o Município 
observará, quanto aos aspectos dos estímulos, além dos beneficias especificados nos artigos 

anteriores, os seguintes: 

I – gratuidade de cursos para os quais tenham sido expressamente designado ou convocado; 

II – concessão de auxílio, sob modalidade de bolsa, quando a frequência ao curso, por 
convocação da Secretaria de Educação do Município, exigir despesas adicionais não cobertas 

pela diária. 

Art. 60 – Após cada três anos de efeito exercício, o servidor do magistério poderá, no 

interesse da administração, afastar-se do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por 3 
(três) meses, para participar de curso de capacitação profissional.  

Parágrafo Único – Os períodos de Licença de que trata o caput deste artigo não são 
acumuláveis. 

 

Capítulo XV 

DAS DISTINÇÕES E DOS LOUVORES 

Art. 61 – Ao Professor e ao Pedagogo qu« haja prestado serviço relevante à causa da 

Educação no Município será concedido o título e a medalha de Educador Emérito. 

Parágrafo Único – Caberá ao Secretário de Educação do Município, a iniciativa da proposta 

do título e da medalha de Educador Emérito. 

Art. 62 – É considerado festa escolar o dia 15 de outubro, dia do Professor, quando serão 

conferidos louvores e as distinções de que trata o artigo anterior. 

Art. 63 – Poderá ser elogiado o Professor, individualmente ou por equipe, que no desempenho 

de suas atribuições der inequívocas e constantes demonstrações de espirito público e se 
destacar no cumprimento do dever funcional e na observância dos preceitos éticos do 

Magistério. 
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§ 1º – Constituem motivo para a outorga do elogio, entre outros, a apresentação de sugestão 
visando o aperfeiçoamento do sistema de ensino, o zelo pela escola, a pontualidade, a 

realização de trabalho que protejam a educação Municipal e uma permanente atuação no 
sentido da integração entre a escola e a comunidade. 

§ 2º – O elogio, cuja aplicação é de competência do Secretário de Educação do Município 
será publicado no órgão oficial de divulgação do Município, quando houver, e transcrito nos 

assentamentos cadastrais do professor e do Pedagogo. 

 

TÍTULO III 

DO REGIME DISCIPLINAR 

 

Art. 64 – Os servidores do Magistério estão sujeitos ao regime disciplinar previsto no regime 

Jurídico Único dos' Servidores Públicos Municipais. 

Parágrafo único – O regime disciplinar do pessoal do Magistério compreende, ainda, as 

disposições dos regimentos aprovados pelo órgão próprio do sistema educacional e outras 
previstas neste Título. 

Art. 65 – Constituem, também, deveres dos servidores da carreira do magistério: 

1- observar os preceitos éticos do Magistério, constantes do artigo 3° desta Lei; 

11- preservar os princípios de autoridades, de responsabilidade e as relações funcionais; 

11I- manter e fazer com que seja mantida a disciplina na sala de aula e fora dele; 

IV – guardar sigilo sobre os assuntos de natureza confidencial que Ihes cheguem ao 
conhecimento em razão do cargo;  

V -tratar os educados e suas famílias com urbanidade e sem preferências; 

VI – comparecer às comemorações cívicas previstas no calendário escolar e participar das 

atividades extra curriculares;  

VII – elaborar e executar, integra1mente, os projetos, programas e planos, no que for de sua 

competência; 

VIII- cumprir os horário e calendários escolares; 

IX – comparecer às atividades de capacitação, às reuniões previstas no calendário escolar e às 
convocadas extraordinariamente; 

X- participar da construção do projeto pedagógico da escolar; 

XI – zelar pela própria participação e a da comunidade na gestão da escola; 

XII- diligenciar o seu constatado aperfeiçoamento profissional e cultural; 

XIII – respeitas a instituição de ensino; 
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XIV – levar ao conhecimento da autoridade competente o descumprimento das normas legais.  

 

Art. 66 – Pela transgressão dos deveres indicados no artigo anterior e aqueles previstos no 
Regime Jurídico Único, será aplicada ao integrante da Carreira do Magistério a pena de 

advertência, suspensão, exoneração ou demissão conforme a sua gravidade, assegurando0se 
ao servidor ampla defesa, através de processo administrativo. 

 

TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 67 – Fica proibido ao servidor do Magistério o desvio de função, sob pena de: 

I – dispensa da função de confiança para o servidor que permitir o desvio de função de seu 

subordinado imediato; 

II – perda do direito à progressão enquanto permanecer em desvio de função. 

Art. 68 – A Lei que instituir o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério estabelecerá a 
forma e as condições de enquadramento e a respectiva remuneração dos atuais servidores do 

Magistério. 

Art. 69 – Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei, no que 

couber. 

Art. 70 – O dirigente máximo da Entidade representativa do Magistério Público Municipal, 

eleito, será colocado disposição da Entidade, através de ato do chefe do Poder Executivo, 
durante o mandato, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens. 

Parágrafo único – A critério do Chefe do Poder Executivo Municipal outros membros da 
diretoria poderão ficar à disposição da entidade. 

Art. 71 – O Município empregará todos os esforços para que, até o fim da década na 
Educação, todos os Professores integrantes de seu Quadro de Pessoal de Magistério sejam 

habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço. 

Art. 72 – No prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da vigência desta Lei, o Chefe do Poder à 

Câmara de Vereadores Projeto de Lei instituindo o Plano de Carreira e remuneração do 
Magistério. 

Art. 73 – Os servidores do magistério, admitidos em caráter temporário, visando assegurar o 
normal funcionamento das unidades de ensino do Município, serão submetidos ao concurso 

público de provas e títulos, no prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da 
publicação desta Lei. 

Art. 74 – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das verbas próprias 
do orçamento do exercício vigente, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a 

promover as transposições, transferências, remanejamento de recursos e a abertura de crédito 
suplementares ou especiais, conforme o disposto na Constituição Federal, artigo 167, incisos 
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V e VI. 

Parágrafo único – Os recursos disponíveis para a abertura de créditos adicionais são os 

previstos no 43, parágrafo 1°, incisos I e II da Lei 4320/64.I 

Art. 75 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário, especialmente a Lei Municipal 823/84 

 

Gabinete do Prefeito, 03 de julho de 2002. 

 

Genebaldo de Souza Correia 
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ANEXO B – PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO 

MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO 

 

Lei nº1463\2003  

 

Dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério do 

Município de SANTO AMARO.  

 

O Prefeito Municipal de Santo Amaro, Estado da Bahia, faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

 

Capítulo I  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 1º – Esta Lei dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do 

Magistério do Município de SANTO AMARO, no Estado da Bahia. 

Parágrafo único – Integram o Magistério os profissionais de educação que exercem atividades 

de docência e os que oferecem suporte pedagógico direto a tais atividades, incluídas as de 
direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação 

educacional.  

Art. 2º – O Plano de Carreira e Remuneração, instituído pela presente Lei objetiva o aumento 

do padrão de qualidade de ensino, a valorização e profissionalização dos servidores do 
Magistério, mediante:  

I – ingresso exclusivamente através de concurso público de provas e títulos;  .  

II – progressão baseada na titulação e no desempenho;  

III – piso salarial profissional que se constitua em remuneração condigna;  

IV – vantagens financeiras em face do local de trabalho;  

V – estímulo ao trabalho em sala de aula;  

VI – capacitação permanente e garantia de acesso a curso de formação, reciclagem e 

atualização;  

VI – jornada de trabalho que incorpore momentos diferenciados das atividades docentes.  

Art. 3º – Para os efeitos desta Lei considera-se:  

I – Rede Municipal de Ensino o conjunto de instituições e órgãos que realizam atividades de 

educação sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação; 

II – Magistério Público Municipal – o conjunto de profissionais da educação, titulares de 

cargo de professor e pedagogo, do ensino público municipal; 
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III – Funções do Magistério – as atividades de docência e suporte pedagógico direto à 
docência, ai incluídas as de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e 

orientação educacional;  

IV – Professor – O titular do cargo de professor de carreira do magistério público municipal, 

com funções de docência; 

V – Pedagogo – titular do cargo de pedagogo, da carreira do magistério público municipal, 

com funções de suporte pedagógico direto à docência, com as de administração escolar, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional;  

VI- Grupo Ocupacional – o conjunto de cargos que integram o Magistério, identificados pela 
similaridade de área de conhecimento e de atuação;  

VII – Categoria Funcional- o agrupamento de cargos classificados segundo as habilitações 
exigidas;  

VIII – Cargo – o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura 
organizacional que devem ser cometidas a um servidor, criados por lei com denominação 

própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em 
comissão;  

IX – Carreira – o conjunto de cargos de provimento permanente organizado em níveis e 
Referências;  

X – Nível- é a gradação de um cargo em linha ascendente, em virtude de titulação específica;  

XI- Referência – a posição distinta na faixa de vencimentos, dentro de cada nível, em função 

do desempenho;  

Art. 4º – O Quadro de Pessoal do Magistério Municipal é constituído de cargos, organizados 

em carreira e funções de confiança, na forma do Anexo I, II e IlI.  

 

Capítulo II  

DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA  

Art. 59 – Na organização administrativa da unidade de ensino haverá as seguintes Funções de 
Confiança:  

I – Diretor;  

II – Vice-Diretor;  

III- Secretário Escolar.  

Art. 6º – As Funções de Confiança de Diretor, de Vice-Diretor e de Secretário Escolar, estão 

estruturados na organização administrativa de unidade de ensino de acordo com o seu porte, 
na forma a seguir indicada:  

I- unidade de grande porte, assim compreendida a unidade de ensino que possua mais de 
300(trezentos) alunos, contará com um Diretor, um Vice-Diretor e um Secretário Escolar;  
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II – unidade de médio porte, assim compreendida à unidade de ensino que possua no mínimo 
151(cento e cinquenta e um) e no máximo 300(trezentos) alunos, contará com um Diretor e 

um Secretário Escolar;  

III – unidade de pequeno porte, assim compreendida a unidade de ensino que possua até 

150(cento e cinquenta) alunos, contará com um Diretor e um Secretário Escolar;  

Art. 7º – Ao Diretor compete superintender as atividades escolares, desempenhando funções 

de natureza pedagógica e administrativa, promovendo a articulação escola-comunidade e 
demais atribuições definidas no Regimento Escolar.  

Art. 8° – Ao Vice-Diretor compete administrar o turno de sua responsabilidade, supervisionar 
a execução de projetos pedagógicos e dos serviços administrativos, substituindo o Diretor nas 

suas ausências e impedimentos e demais atribuições definidas no Regimento Escolar.  

Art. 9º – A designação para as funções de Diretor e Vice-Diretor recairá em servidores 

integrantes do Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério.  

Art. 10 – O exercício das funções de direção e vice direção de unidades escolares é reservado 

aos integrantes da Carreira do Magistério Público Municipal com no mínimo de dois anos de 
docência.  

Art. 11 – Na organização administrativa da unidade de ensino haverá também a função de 
confiança de Secretário Escolar de livre designação e dispensa, devendo a escolha recair sobre 

servidor público municipal.  

Parágrafo único. Ao Secretário Escolar compete a execução de atividades de organização, 

controle e atendimento na respectiva unidade de ensino, realização dos registros e 
documentação escolar em dia e demais atribuições definidas no Regimento Escolar.  

 

Capítulo III  

DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO  

Seção I  

Das Categorias Funcionais  

Art. 12 – A Carreira do Magistério Público Municipal compreende as categorias funcionais de 

Professor Municipal e de Profissional do Apoio Pedagógico à Docência, abrangendo esta 
última, o cargo de Pedagogo.  

Parágrafo único. A Carreira do Magistério fica estruturada na forma estabelecida nos Anexos 
I, II, III e IV desta Lei.  

Art. 13 – Os cargos de Carreira do Magistério são acessíveis a todos os brasileiros, assim 
como aos estrangeiros, preenchidos os requisitos que a Lei estabelecer e o ingresso dar-se-á 

por aprovação em concurso público de provas e títulos, para o cargo e nível em que o 
candidato concorreu, sempre na referência inicial.  
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Seção II 

Dos Cargos  

Art. 14 – Ao Professor compete a regência de classe, a participação na elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino, a elaboração e cumprimento do plano de trabalho, o 

zelo pela aprendizagem dos alunos e a colaboração nas atividades de articulação da escola 
com as famílias e a comunidade.  

Art. 15 – Ao Pedagogo compete, no âmbito do sistema ou da escola, a supervisão e a 
coordenação do processo didático, quanto aos aspectos de planejamento, controle, avaliação, a 

cooperação com as atividades dos docentes, a participação na elaboração da proposta 
pedagógica, participação nas reuniões de conselho de classe e nas reuniões de pais e alunos, a 

orientação em trabalho individual ou em grupo, o aconselhamento e o encaminhamento de 
alunos em sua formação geral.  

Art. 16 – A descrição das atribuições dos cargos a que se referem os artigos 14 e 15, assim 
como os pré-requisitos referentes a cada cargo constam do Anexo V, desta Lei.  

 

Seção III 

Da Estrutura da Carreira  

Art. 17 – Para ingresso no cargo de Professor, além dos requisitos estabelecidos em legislação 

específica, exigir-se-á diploma de Professor, expedido por estabelecimento oficial ou 
reconhecido, devidamente registrado em órgão competente, observando-se, para o exercício 

nas diversas séries, a seguinte qualificação mínima:  

I – ensino médio completo, na modalidade normal, para a docência na educação infantil e nas 

quatro primeiras séries do ensino fundamental;  

II – ensino superior em curso de licenciatura, de graduação plena, com habilitações 

específicas em área própria, para docência nas séries finais do ensino fundamental e do ensino 
médio;  

III – formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação 
vigente, para a docência em áreas específicas das séries finais do ensino fundamental e do 

ensino médio.  

Art.18 – Para ingresso no cargo de Pedagogo, além dos requisitos estabelecidos em outros 

diplomas legais, exigir-se-á habilitação específica em curso superior de graduação em 
Pedagogia ou outra licenciatura e Pós-graduação específica. 

Parágrafo único- Constitui requisito adicional para ingresso na carreira, no cargo de 
Pedagogo, a experiência mínima de dois anos de docência.  

Art. 19 – A Carreira do Magistério está estrutura da em 6 (seis) níveis e cada nível será 
subdividido em 15 (quinze) referências, na forma , estabelecida no Anexo IV.  

§ 1º –  Os níveis de que trata este artigo são os seguintes:  

I – Nível 1 – Professor com habilitação específica em nível médio, na modalidade Normal; 
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II – Nível 2 – Professor com habilitação específica de grau superior, obtido em Curso de 
Licenciatura de curta duração; 

III – Nível 3 – Professor com habilitação específica de grau superior, obtida em curso de 
licenciatura de duração plena, ou com formação superior em área correspondente e 

complementação nos termos da Legislação vigente e Pedagogo com curso de graduação plena 
em Pedagogia ou outra licenciatura e pós-graduação específica em Pedagogia;  

IV – Nível 4 – Professor e Pedagogo com pós-graduação, em grau de especialização, com 
duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;  

V – Nível 5 – Professor e Pedagogo com curso de pós-graduação de mestrado;  

VI – Nível 6 – professor e Pedagogo com curso de pós-graduação de doutorado. 

Art. 20 – A mudança de um cargo para outro somente se dará por concurso público. 

 

Seção IV  

Do Desenvolvimento da Carreira  

Art. 21 – Aos servidores integrantes da carreira do Magistério é assegurada a promoção 
funcional na carreira, por nível, em virtude de obtenção de titulação específica, e por 

referência, mediante avaliação de desempenho.   

Art. 22 – A promoção funcional por nível, em razão da titulação, der-se-é sempre a 

requerimento do interessado, por ato do Secretário de Educação do Município que 
determinará o apostilamento competente. 

§ 19 – Definida a promoção funcional, o servidor será posicionado na Referência inicial do 
novo nível, exceto na hipótese desta mudança não representar um acréscimo de vencimento 

de 10% (dez por cento), quando será assegurado o posicionamento na referência 
imediatamente superior a esse percentual.  

§ 2º – A percepção dos benefícios e vantagens é devida a partir da data de protocolo do 
requerimento, desde que comprovada a titulação.  

Art. 23· O servidor da carreira do Magistério não poderá obter promoção funcional por nível e 
por referência durante o estágio probatório.  

Art. 24 – A promoção funcional por referência der-se-é mediante avaliação de desempenho, 
levando-se em conta as seguintes condições e fatores:  

I – interstício mínimo de três anos na referência em que se encontra;  

II – frequência regular assim considerada a inexistência de falta ao serviço;  

III – aperfeiçoamento funcional, assim considerado a demonstração, pelo servidor, da 
capacidade para melhor desempenhar as atividades do cargo que ocupa, adquirida em cursos 

regulares inerentes às atividades, bem como mediante estudos e trabalhos específicos;  
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IV- apreciação do desempenho profissional quanto à do trabalho, a iniciativa, colaboração, 
ética profissional e a compreensão dos deveres, consideradas as efetivas condições de 

trabalho;  

V – dedicação exclusiva ao cargo no sistema de ensino;  

VI – o tempo de serviço na função docente. 

§ 1º – Na apreciação do aperfeiçoamento funcional, serão avaliados os cursos, trabalhos e 

estudos relacionados com a área de educação ou a área de atuação do servidor.  

§ 2º – Na apreciação do: aperfeiçoamento profissional a pesquisa e a produção intelectual 

realizadas no exercido do magistério serão avaliadas pela qualidade, relevância dos seus 
resultados e pela contribuição ao processo de ensino – aprendizagem.  

§ 3º – O processo de avaliação será conduzido e supervisionado por Comissão designada pelo 
Secretário de Educação do Município e composta de 3 (três) membros, um dos quais indicado 

pela entidade representativa do Magistério Público Municipal.  

§ 4º – A avaliação de desempenho é compreendida como um processo global e permanente de 

análise das atividades de ensino, administração escolar, supervisão e orientação educacional e 
será efetuada em conformidade com os critérios e normas constantes desta Lei, a serem 

complementadas mediante regulamentação específica. 

 

Capítulo IV  

DA JORNADA DE TRABALHO  

Art. 25 – Os servidores da Carreira do Magistério estão sujeitos a jornada de trabalho de 20 
(vinte) horas semanais em regime de tempo parcial, e 40 (quarenta) horas semanais, em 

regime de tempo integral. 

§ 1º – Os servidores da Carreira do Magistério, quando na regência de classe do Ensino 

Infantil e das series iniciais (1º a 4ª) do Ensino Fundamental, além do vencimento 
correspondente à sua jornada de trabalho dedicarão 20% (vinte por cento) do numero de aulas 

às atividades complementares (AC), na forma prevista no item II do artigo 26.  

§ 29 – As quatro (04) horas, além de sua jornada normal de trabalho, serão remuneradas, na 

forma prevista no artigo 34 desta lei.  

Art. 26 – A jornada de trabalho do Professor compreende:  

I – hora/aula, que é o período de tempo em que desempenha atividades de efetiva regência de 
c/asse;  

II – hora/atividade, que é o período de tempo em que desempenha as atividades extra classe e 
outras programadas pela Secretaria de Educação do Município. 

Art. 27 – O Professor no desempenho de atividade diversa da regência de classe, que exercer 
suas funções em unidade de ensino deverá cumprir 20 (vinte) ou 40 (quarenta) 

horas/atividade, conforme a jornada a que estiver submetido.  
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Art. 28 – O Professor que exercer suas funções na Secretaria de Educação do Município 
deverá cumprir 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas/atividade semanais, conforme o seu regime 

de trabalho e de acordo com o horário de funcionamento do órgão.  

Art. 29 – A jornada de trabalho de 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas do Pedagogo será 

cumprida em unidade de ensino ou na Secretaria de Educação do Município,  

Art. 30 – Os ocupantes das Funções de Confiança do Magistério ficam sujeitos às seguintes 

jornadas de trabalho:  

1- Diretor de Unidade de Ensino – 40 (quarenta) horas semanais;  

II – Vice-Diretor de Unidade de Ensino – 20 (vinte) horas semanais.  

Art. 31 – Os servidores da Carreira do Magistério submetidos à jornada de 20 (vinte) horas 

poderão alterar a jornada de trabalho para 40 (quarenta) horas, na dependência de vaga e 
observados os critérios de assiduidade, antiguidade e dedicação exclusiva ao Magistério na 

unidade de ensino no Município.  

§ 1º – O requerimento da alteração da jornada de trabalho para 40 (quarenta) horas deverá ser 

formalizado até 60 (sessenta) dias antes do término do ano letivo. 

§ 2º – A necessidade de Professores e Pedagogos para o funcionamento regular da unidade de 

ensino ou órgãos da Secretaria de Educação do Município será comunicada pelos respectivos 
dirigentes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do ano letivo. 

§ 3º – A apuração dos critérios e demais normas complementares serão objetos de 
regulamentação. 

Art. 32 – Nas hipóteses de licenças, afastamentos em que se faça necessário suprir eventuais 
carências do ensino por período não superior a 12 (doze) meses, o Secretário de Educação do 

Município, poderá atribuir ao Professor submetido ao regime de 20 (vinte) horas, um 
acréscimo de até o máximo de 15 (quinze) horas, a título de regime suplementar de trabalho. 

§ 1º – A carga horária efetivamente prestada e resultante da atribuição do regime suplementar 
de trabalho, a que se refere este artigo, será remunerada nos períodos de férias e recessos 

escolares, se o servidor as tiver exercido, pelo menos 30 (trinta) dias contínuos ou não, a razão 
de 1/12 (um doze avos) do valor percebido.  

§ 2º – Cessando os motivos que determinaram a atribuição do regime suplementar de 
trabalho, o Professor retoma, automaticamente, à sua jornada normal de trabalho.  

Art. 33 – Os servidores da Carreira de Magistério submetidos à jornada de trabalho de 40 
(quarenta) horas somente poderão ter reduzida sua jornada para 20 (vinte) horas durante o 

período de férias escolares, mediante pedido formulado pelo servidor até 60 (sessenta) dias 
antes do término do ano letivo, ressalvadas as situações especiais devidamente comprovadas, 

em qualquer caso, aguardar a comunicação do deferimento, em serviço. 

Art. 34 – O Professor quando na efetiva regência de classe, terá 20% (vinte por cento) de sua 

carga horária destinada a atividade extra classe.  

Art. 35 – Quando o número mínimo de horas/aula não puder ser cumprido apenas em uma 

unidade de ensino, ou em apenas um turno, em razão da especificidade da disciplina, a 
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jornada do Professor será complementada em outro turno ou estabelecimento conforme sua 
disponibilidade.  

Parágrafo único: Na impossibilidade de efetivar-se o procedimento indicado, a direção da 
unidade de ensino destinará ao Professor atividades extra classe, de natureza pedagógica, a 

serem exercidas, obrigatoriamente, na unidade de ensino.  

Art. 36 – O Professor será convocado para ministrar aulas sempre que houver necessidade de 

reposição ou complementação de carga  horária anual, exigida por lei.   

Art. 37 – A convocação para a prestação de serviços em regime de 40 (quarenta) horas 

semanais e a concessão do incentivo de dedicação exclusiva dependerão de parecer favorável 
da Comissão de Gestão do Plano de Carreira.  

Parágrafo único. A interrupção da convocação de que trata o caput do artigo ocorrerá:  

I – a pedido do interessado;  

II – quando cessada a razão determinante da convocação;  

III – quando descumpridas as condições estabelecidas para a convocação.  

 

Capítulo V 

DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS  

Art. 38 – Os valores dos vencimentos dos integrantes da carreira do Magistério são fixados 

segundo os níveis e referências a que pertençam e de acordo com o regime de trabalho a que 
estiverem submetidos. 

§ 1º – Os valores dos vencimentos são fixados no Anexo IV desta Lei.  

§ 2º – Os vencimentos dos servidores do Magistério serão reajustados, na forma da lei, na 

mesma data dos demais servidores deste Município. 

§ 3º – Sempre que houver majoração na referencia inicial das tabelas previstas no § 1º, as 

demais referencias serão igualmente por ato do Poder Executivo.  ' 

Art. 39 – O Professor enquanto no exercício de regime suplementar de trabalho a que se refere 

o artigo 32 desta Lei, será remunerado proporcionalmente ao número de horas adicionais à 
jornada de trabalho do titular do cargo.  

Art. 40 – Os servidores do Magistério Público Municipal, além do vencimento e das demais 
vantagens conferidas em Lei aos servidores em geral, previstas nos Estatutos dos Servidores 

Civis do Município, farão jus às seguintes vantagens específicas:, – farão jus às seguintes 
vantagens específicas:  

I – Gratificações:  

a) Pelo exercício de direção ou vice-direção de unidades escolares;  

b) Pelo exercício em escola da zona rural de difícil acesso ou provimento; 
c) Pelo exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais.  
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II – Adicionais:  

a) Por tempo de serviço;  

b) Pelo trabalho em regime de dedicação exclusiva.  
 

Art. 41. A gratificação pelo exercício da direção e vice-direção de unidades escolares incidirá 
sobre o vencimento básico e observará a tipologia das escolas e corresponderá a:  

1 – 20% (vinte por cento) para escolas de pequeno porte;  

1- 30% (trinta por cento) para escolas de médio porte;  

III – 40% (quarenta por cento) para escolas de grande porte.  

Parágrafo único – A gratificação pelo exercício de Vice-direção de unidades escolares 

corresponderá a 50% (cinquenta por cento) da gratificação devida à direção correspondente.  

Art. 42 – A gratificação pelo exercício em escola da zona rural de difícil acesso ou 

provimento corresponderá a 10% (dez por cento) do vencimento básico.  

Parágrafo único – A classificação das unidades escolares de difícil acesso ou provimento será 

fixada anualmente por proposição da Comissão de Gestão do Plano.  

Art. 43 – A gratificação pela regência de classe de alunos portadores de necessidades 

especiais, devida no percentual de 30% (trinta por cento) do valor do vencimento básico, ao 
professor com atribuições exclusivamente de regência de classe da referida clientela. 

Parágrafo único – Para fazer jus a gratificação, o Professor deverá possuir habilitação 
específica na área de atuação, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.  

Art. 44 – O adicional por tempo de serviço será equivalente a 5% (cinco por cento) do 
vencimento básico por 5 (cinco) anos de efetivo exercício, observado o limite de 35% (trinta e 

cinco por cento).  

Art. 45 – O adicional pelo trabalho em regime de dedicação exclusiva corresponderá a 20% 

(vinte por cento) do vencimento básico,  

Art. 46 – O Secretário Escolar perceberá além do vencimento do seu cargo efetivo a função 

gratificada correspondente a 30% (trinta por cento), do vencimento básico.  

 

Capítulo VI  

DA COMISSÃO DE GESTÃO DO PLANO DE CARREIRA 

Art. 47 – É instituída a Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público 
Municipal, com a finalidade de orientar sua implantação e operacionalização, a qual compete: 

I – acompanhar de forma permanente a aplicação do Plano de Carreira e remuneração dos 
servidores do Magistério deste Município. 

II – emitir parecer sobre as concessões das gratificações de que trata esta lei; 
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III – apreciar os requerimentos de alteração de jornada de trabalho;  

IV – supervisionar o processo de promoção funcionar;  

V – emitir parecer sobre a concessão do incentivo de dedicação exclusiva;  

VI – elaborar a classificação das unidades escolares segundo a tipologia;  

VII – elaborar a classificação das unidades escolares de difícil acesso ou provimento;  

VIII- exercer as competências que Ilhes forem atribuídas em Regulamento.  

Parágrafo único. A Comissão de Gestão será presidida pelo Secretário Municipal de Educação 
e integrada por representantes da Secretaria Municipal de Administração, de Finanças, de 

Planejamento, Orçamento e Gestão, da Secretaria de Educação, e, de dois representantes da 
entidade representativa do Magistério Público Municipal.  

 

Capítulo VII  

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS E FINAIS  

Art. 48 – Ficam criados os cargos de Professor da categoria funcional de Professor Municipal, 

os cargos de Pedagogo, da categoria funcional de Profissional do Apoio Pedagógico à 
Docência, as funções gratificadas de Diretor, Vice-Diretor e de Secretário Escolar, de acordo 

com os Anexos I, II, III, e IV.  

Art. 49 – Os atuais Professores e Profissionais de Apoio Pedagógico à Docência titulares de 

cargos efetivos, serão enquadrados de acordo com a presente Lei, respeitada a titulação na 
data da promulgação desta Lei e obedecerá aos seguintes critérios:  

I – até 3 (três) anos de efetivo exercício na carreira do magistério na referência "I";  

II – de 3 (três) a 5 (cinco) anos de efetivo exercício na carreira do magistério na referência 

"II";  

III – a partir de 5 (cinco) anos de efetivo exercício na carreira do magistério, cada período de 

5 (cinco) anos corresponderá a uma referência.  

Parágrafo único – Se a nova remuneração decorrente do provimento no Plano de Carreira foi 

inferior à remuneração do cargo efetivo até então recebida pelo profissional do magistério, 
ser-lhe-á assegurada a diferença como vantagem pessoal, sobre a qual incidirão os reajustes 

futuros.  

Art. 50 – A lei disporá sobre a contratação em caráter temporário por tempo determinado para 

atender às necessidades de substituição do professor na função docente, quando esgotada a 
hipótese prevista no artigo 32 desta lei.  

Art. 51 – Para efeito de promoção por nível, o Chefe do Poder Executivo poderá, mediante 
Decreto, remanejar as vagas existentes no Quadro de Carreira, de um nível para outro, desde 

que não ultrapasse o quantitativo total aprovado por esta Lei.   
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Art. 52 – Os titulares do cargo de carreira do Magistério Público Municipal poderão perceber 
outras vantagens pecuniárias devidas aos servidores municipais, nessa condição, quando não 

conflitantes com o disposto nesta Lei. 

Art. 53 – As disposições desta Lei aplicam-se no que não for peculiar da Carreira, por ela 

instituída, aos integrantes do Magistério Público Municipais nela não incluídos.  

Art. 54 – O Poder Executivo aprovará o Regulamento de Promoção do Magistério Público no 

prazo de um ano a contar da publicação dessa Lei. 

Art. 55 – As despesas decorrentes dá aplicação desta Lei ocorrerão  à conta dos recursos 

consignados no orçamento vigente, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a 
promover as transposições, transferências, remanejamento dos recursos e a abertura de 

créditos suplementares ou especiais, conforme o disposto na Constituição Federal, artigo 167, 
inciso V e VI .  

§ 1º – As dotações para a execução desta Lei são as fixadas na Lei Orçamentária Anual.  

§ 2º – Os recursos disponíveis para abertura de créditos adicionais são os previstos no art. 43, 

parágrafo 111, incisos I e 11 da lei 4.320/64.  

§ 3º – O pagamento dos vencimentos do pessoal regido por esta Lei dar-se-á até o 5º dia útil 

do mês subsequente ao trabalho.  

Art. 56 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em 

contrário, em especial a Lei nº  1.315 de 26 de junho de 1998.  

 

Gabinete do Prefeito, 31 de janeiro de 2003.  

GENEBALDO DE SOUZA CORREIA  

Prefeito Municipal de Santo Amaro  

 

ANEXO I 

QUADRO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

A – Cargos Efetivos  

   DENOMINAÇÃO CARGA HORARIA SEMANAL 

Grupo Operacional Magistério Público 
 

Categoria Funcional: Professor Municipal 
Cargo: Professor 

 
Categoria Funcional: Profissional do 

Apoio Pedagógico à Docência 
Cargo: Pedagogo com habilitação em 

supervisão e orientação educacional 

 
 

20 e 40 
 

 
 

20 e 40 
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B – Função de Confiança 

   DENOMINAÇÃO CARGA HORARIA SEMANAL 

Diretor de Unidade de Ensino 

 
Vice-Diretor de Unidade de Ensino 

40 

 
20 

 

 

   DENOMINAÇÃO CARGA HORARIA SEMANAL 

Secretário de Unidade de Ensino 
 

40 

 

 

ANEXO II 

ESTRUTURA DE CARGOS E NÍVEIS 

 

A – CARGOS EFETIVOS – GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO PÚBLICO 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: Professor Municipal  

 

NÍVEL DENOMINAÇÃO DOCÊNCIA/DISCIPLINA QUANTIDADE 

1  
 

2 
 

 
3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

4 
 

 
 

 

Professor de Nível Médio 
 

Professor com Licenciatura 
Curta 

 
Professor com Licenciatura 

Plena/ ou formação superior 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Professor com Pós-
graduação/ Especialização 

 
 

 

Educação Infantil à 4ª série 
 

Educação Infantil à 4ª série 
 

 
Educação Infantil à 8ª 

série: 
Ciências Físicas e 

Biológicas 
Educação Física 

Geografia 
História 

Matemática 
Português 

Língua Estrangeira 
Educação Artística 

Ensino Religioso 
Parte diversificada do 
currículo 

 
Educação Infantil à 8ª 

série: 
Ciências Físicas e 

Biológicas 

208 
 

140 
 

 
 

 
13 

09 
13 

11 
21 

19 
09 

07 
04 

06 
 
 

 
02 

 
02 

02 
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5  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Professor com Pós-graduação 

de Mestrado 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Professor com Pós-graduação 

de Doutorado 
 

 
 

 

Educação Física 
Geografia 

História 
Matemática 

Português 
Língua Estrangeira 

Educação Artística 
Ensino Religioso 

Parte diversificada do 
currículo 

 
Educação Infantil à 8ª 

série: 
Ciências Físicas e 

Biológicas 
Educação Física 

Geografia 
História 

Matemática 
Português 

Língua Estrangeira 
Educação Artística 

Ensino Religioso 
Parte diversificada do 

currículo 
 

Educação Infantil à 8ª 
série: 

Ciências Físicas e 
Biológicas 

Educação Física 
Geografia 

História 
Matemática 

Português 
Língua Estrangeira 

Educação Artística 
Ensino Religioso 

Parte diversificada do 
currículo 

 

02 
02 

04 
01 

02 
01 

02 
 

 
 

01 
01 

01 
01 

01 
01 

01 
01 

01 
01 

01 
 

 
 

01 
01 

01 
01 

01 
01 

01 
01 

01 
01 

01 
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B – CARGOS EFETIVOS – GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO PÚBLICO 

CATEGORIA FUNCIONAL: Profissional do Apoio Pedagógico à Docência 

 

NÍVEL DENOMINAÇÃO DOCÊNCIA/DISCIPLINA QUANTIDADE 

3 
 

4 
 

 
 

5 
 

 
 

6 
 

 

Pedagogo 
 

Pedagogo 
 

 
 

Pedagogo 
 

 
 

Pedagogo 

Superior em Pedagogia 
 

Superior em Pedagogia 
com Pós-graduação-

especialização 
 

Superior em Pedagogia 
com Pós-graduação-

mestrado 
 

Superior em Pedagogia 
com Pós-graduação-

doutorado 
 

11 
 

03 
 

 
 

01 
 

 
 

01 

 

ANEXO III 

QUADRO DE CARREIRAS DA ADMINSTRAÇÃO DIRETA 

CARGOS EFETIVOS – GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO PÚBLICO 

 

CLASSIFICAÇÃO DENOMINAÇÃO E 

HABILITAÇÃO 

NÍVEL 

Categoria Funcional: 

Professor Municipal 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Categoria Funcional: 

Profissional do Apoio 

Professor – Nível Médio 

 
Professor – Licenciatura 

Curta 
 

Professor – Licenciatura 
Plena/ ou formação 

superior com 
complementação 

 
Professor – Pós-graduação 

– Especialização 
 

Professor – Pós-graduação 
de Mestrado 

 
 

Professor – Pós-graduação 
de Doutorado 

 
Pedagogo 

1 

 
2 

 
3 

 
 

 
4 

 
 

5 
 

 
 

6 
 

 
3 

 
4 
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Pedagogo – Pós-

graduação-especialização 
 

Pedagogo – Pós-graduação 
de mestrado 

 
Pedagogo – Pós-graduação 

de doutorado 

 
 

5 
 

 
6 

 

 

TABELA DE VENCIMENTOS/GRATIFICAÇÕES 

GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO PÚBLICO 

A – Função de Confiança 

 

DENOMINAÇÃO SÍMBOLO QUANTIDADE GRATIFICAÇÃO 

Diretor de Unidade 

de Ensino de 
Grande Porte 

 
Diretor de Unidade 

de Ensino de Médio 
Porte 

 
Diretor de Unidade 

de Ensino de 
Pequeno Porte 

 
Vice-Diretor de 

Unidade de Ensino  

DE 1 

 
 

 
DE 2 

 
 

 
DE 3 

 
 

 
DE 4 

06 

 
 

 
24 

 
 

 
26 

 
 

 
06 

40% 

 
 

 
30% 

 
 

 
20% 

 
 

 
50% 

 

B – Função de Confiança 

 

DENOMINAÇÃO SÍMBOLO QUANTIDADE GRATIFICAÇÃO 

Secretário de 
Unidade de Ensino 

SE 56 30% 

C – Cargo Efetivo – Grupo Operacional do Magistério – Regime de 20 horas 
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ANEXO C – REGIMENTO DO SISTEMA JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, DAS AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES DO 

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO – BA 

 

LEI N. 1465/2003 

 

Dispõe sobre o Sistema Jurídico Único, dos servidores da administração direta, das 

autarquias e das fundações do Município de Santo Amaro. 

 

O Prefeito Municipal de Santo Amaro, Estado da Bahia, faz saber que a Câmara Municipal 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

TÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre o Regime Jurídico Único da administração direta, das autarquias 
e das fundações públicas municipais, dos Poderes Executivo e Legislativo, cujo Regime 

Jurídico Único tem natureza de direito público, com caráter institucional estatutário.  

Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo 

público. 

Art. 3º. Cargo Público é o conjunto de atribuições e responsabilidades específicas previstas na 

estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. 

Parágrafo único. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, assim como aos 

estrangeiros, na forma da lei. São criados por lei, com denominação própria e remuneração 
paga pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. 

Art. 4º. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei, bem 
como determinar atribuições ao servidor efetivo, além das inerentes ao cargo que ocupa, 

estabelecidas nas descrições e requisitos para provimento na Lei do Plano de Cargos e 
Salários. 

 

TÍTULO II 

Do Provimento, Vacância, Remoção, Redistribuição e Substituição. 

 

Capítulo I 

Do Provimento 
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Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 5º. São requisitos básicos para ingresso no serviço público do Município 

I – nacionalidade brasileira ou estrangeira na forma da lei; 

II – o gozo dos direitos políticos; 

III – a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 

IV – o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 

V – aptidão física e mental; 

VI – habilitação legal para o exercício do cargo; 

VII – não estar incompatibilizado para o serviço público em razão de penalidade sofrida; 

VIII – idade mínima de 18(dezoito) anos completos; 

§ 1º. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos 

em lei. 

§2º. Às pessoas portadoras de deficiência física é assegurado o direito de se inscrever em 

concurso público para o provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a 
deficiência de que são portadoras, reservando-se-Ihes 6% (seis por cento) das, vagas 

oferecidas no concurso, conforme dispuser o edital. 

Art. 6º. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato do Chefe do Poder 

Executivo, do Presidente da Câmara Municipal e do dirigente superior de Autarquia e 
Fundação Pública, conforme o caso. 

Art. 7º. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse, completando-se com o 
exercício. 

Art. 8º.  São formas de provimento de cargo público: 

I – nomeação;  

II – promoção;  

III – readaptação; 

IV – reversão;  

V – reintegração; 

VI – recondução;  

XII – aproveitamento; 
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Seção II 

Da Nomeação 

Art. 9º.  A nomeação far-se-á: 

I – em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de carreira;  

II – em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos, 

declarados em lei e de livre nomeação e exoneração. 

Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá 

ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das 
atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um 

deles durante o período da interinidade. 

Art. 10º.  A nomeação para cargos de carreira de provimento efetivo depende de prévia 

habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos a ordem de 
classificação e o prazo de validade.  

Parágrafo único: Os demais requisitos para o desenvolvimento do servidor na carreira, serão 
estabelecidos na Lei do Plano de Cargos e Salários dos servidores públicos civis do 

Município. 

 

Subseção I 

Do Concurso Público 

Art. 11. Concurso Público é o processo de recrutamento e seleção, de natureza competitiva, 
classificatória e eliminatória, aberta ao público em geral, atendidos os requisitos de inscrição 

estabelecidos em edital. 

Art. 12. O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em duas 

etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo Plano de Carreira, 
condicionado a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital e ressalvadas 

as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. 

Art. 13. O concurso público terá validade de até 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma 

vez, por igual período.  

§ 1º. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em 

edital, publicado em jornal de grande circulação no Município e afixado em local que 
possibilite ampla divulgação e conhecimento pelos interessados. 

§2º. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior 
com prazo de validade não expirado. 
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§ 3º. Os candidatos aprovados dentro do limite  de vagas dos cargos  estabelecidos no edital 
serão convocados para nomeação e posse, obedecendo a respectiva ordem de classificação, de 

acordo com. as necessidades imediatas estabelecidas pela Administração, até o término do 
prazo de validade do concurso, incluindo sua prorrogação.  

 

Subseção II 

Da Posse e do Exercício 

Art. 14. Posse é a aceitação formal, pelo servidor, das atribuições, dos deveres, das 

responsabilidades e dos direitos inerentes ao cargo público, que não poderão ser alterados 
unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei.  

§1º. A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da publicação do ato de 
provimento, podendo ser prorrogável uma única vez e no máximo por igual período, mediante 

requerimento do interessado devidamente justificado. 

§2º. Em se tratando de servidor que se submeteu a concurso público para cargo diferente 

daquele que ocupa e se estiver afastado em gozo de férias ou de licença, salvo para tratar de 
interesses particulares, o prazo será contado do término do afastamento, não podendo, 

entretanto, ultrapassar aquele estabelecido para a validade do concurso. 

§3º. Poderá haver posse por procuração específica. 

§4º. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação: 

§5º. No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu 

patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função 
pública, nos termos da Constituição Federal. 

§6º. Será tomado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no 
§1º deste artigo.  

Art. 15. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto físico e mentalmente para o 
exercício do cargo, em inspeção médica oficial do Município.  

Art. 16. São componentes para dar posse o Prefeito Municipal, o Presidente da Câmara 
municipal e dirigente superior de autarquia e fundação pública conforme o cargo, salvo 

delegação expressa de competência. 

Art. 17. Exercício é o efetivo desempenho pelo servidor das atribuições do cargo público, seja 

ele de provimento efetivo ou em comissão, direção, chefia ou assessoramento e de função 
gratificada. 

§1º. É de 30 (trinta) dias corridos o prazo para o servidor empossado em cargo público, entrar 
em exercício, contados da data da posse. 

§2º. O servidor será exonerado do cargo ou será tomado sem efeito o ato de sua designação 
para função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo, 

observado o disposto no parágrafo anterior. 
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§3º. Compete à autoridade do órgão ou entidade para onde for designado o servidor, dar-lhe 
exercício, passando os efeitos financeiros a vigorar a partir da data de início efetivo deste 

exercício.  

§4º. O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato 

de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro 
motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento. 

Art. 18. O início, a suspensão, a interrupção e o reinicio do exercício serão registrados no 
assentamento individual, devendo o servidor apresentar ao órgão competente os elementos 

necessários. 

Art. 19. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo 

posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor.  

Art. 20. O ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a 40 (quarenta) horas 

semanais de trabalho, salvo quando lei específica estabelecer duração diversa.  

Parágrafo único. Além do cumprimento do estabelecido neste artigo, o exercício de cargos em 

comissão exigirá do seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo o servidor ser 
convocado sempre que houver interesse da administração. 

Art. 21. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará 
sujeito a estágio probatório, por período de 3 (três) anos, durante o qual a sua aptidão e 

capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes 
fatores: 

I – assiduidade; 

II – disciplina; 

III – produtividade; 

IV – responsabilidade; 

V – capacidade de iniciativa. 

§1º. Quatro meses antes de findar o período do estágio probatório, será submetida à 

homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada de 
acordo com o que dispuser a lei ou regulamento do sistema de carreira, sem prejuízo da 

continuidade da apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V deste artigo.  

§2º. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, 

reconduzido no cargo anteriormente ocupado, observado o disposto na Seção que trata Da 
recondução. 

§3º. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em 
comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e 

somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de provimento em 
comissão. 
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Art. 22. O servidor só poderá afastar-se do cargo, durante o período de cumprimento do 
estágio probatório, para gozo de licença para tratamento de saúde, por acidente em serviço, 

licença à gestante, lactante e adotante e licença paternidade. 

 

Subseção III 

Da Estabilidade 

Art. 23. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento 
efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3(três) anos de efetivo 

exercício. 

Parágrafo único. É assegurado o prazo de 2 (dois) anos de efetivo exercício para aquisição da 

estabilidade aos atuais servidores em estágio probatório, sem prejuízo da avaliação a que se 
refere esta Lei. 

Art. 24. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em 
julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual seja assegurada ampla defesa. 

 

Seção III 

Da Readaptação 

Art.25. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades 

compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacitação física ou mental, verificada 
em inspeção médica oficial do Município. 

§1º. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. 

§22. A readaptação será efetivada em cargos de atribuições afins, respeitada a habilitação 

exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e na hipótese de inexistência de 
cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. 

 

Seção IV 

Da Reversão 

Art. 26. Reversão é o retomo à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando, por 

junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.  

Art. 27. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. 

Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como 
excedente, até a ocorrência de vaga. 
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Art. 28. O aposentado não poderá reverter à atividade, se contar tempo de serviço para a 
aposentadoria voluntária com proventos integrais, ou se tiver idade igualou superiora 70 

(setenta) anos. 

 

Seção V 

Da Reintegração 

Art. 29. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, 
ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão 

administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. 

§1º. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade remunerada. 

§2º. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de 
origem, sem direito a indenização ou aproveitado em outro cargo, ou ainda, posto em 

disponibilidade. 

 

Seção VI 

Da Recondução 

Art. 30. Recondução é o retomo do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e 
decorrerá de: 

I – inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo; 

II – reintegração do anterior ocupante; 

Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem o servidor será aproveitado em 
outro cargo. 

 

Seção VI 

Do Aproveitamento 

Art. 31. Aproveitamento é retorno à atividade do servidor estável em disponibilidade ao cargo 

de atribuição e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado respeitadas a 
escolaridade e a habilitação legal exigidas. 

§1°. O aproveitamento de servidor que se encontre em disponibilidade há mais de 12 (doze) 
meses dependerá de prévia comprovação de sua capa citação física e mental por junta médica 

oficial do Município. 

§2°. Se julgado apto o servidor assumirá o exercício do cargo no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da publicação. 
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Art. 32. A Secretaria competente para assuntos de Administração determinará o imediato 
aproveitamento do servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer no órgão ou 

entidades da administração pública municipal. 

Art. 33. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor 

não entrar em exercício no prazo legal salvo doença comprovada por junta médica oficial do 
Município. 

Parágrafo único. Verificada a incapacidade definitiva o servidor em disponibilidade será 
aposentado. 

 

Capítulo II 

Da Vacância 

Art. 34. A vacância do cargo público decorrerá de: 

I – exoneração; 

II – demissão; 

III – readaptação; 

IV – aposentadoria; 

V – posse em outro cargo inacumulável; 

VI- falecimento. 

Art. 35. A exoneração do cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. 

Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á: 

I – quando não satisfeitas as condições do estágio probatório; 

II – quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. 

Art. 36. A exoneração de cargo em comissão e dispensa da função de confiança dar-se-á: 

I – a juízo da autoridade competente 

II – a pedido do próprio servidor 
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Capítulo III 

Da remoção e da Redistribuição  

 

Seção I 

Da Remoção 

Art. 37. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo 

quadro, com ou sem mudança de sede. 

Parágrafo Único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidade de remoção: 

I – de ofício, no interesse da Administração; 

II – a pedido, a critério da administração; 

 

Seção II 

Da Redistribuição 

Art. 38. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo., ocupado ou vago 

no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder com 
prévia apreciação da Secretaria competente para assuntos de Administração, observados os 

seguintes preceitos: 

I – interesse da Administração; 

II – equivalência de vencimentos; 

III – manutenção da essência das atribuições do cargo; 

IV – vinculação entre graus de responsabilidade e complexidade das atividades; 

V – mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;  

VI – compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou 
entidade. 

§1°. A redistribuição ocorrerá de ofício para ajustamento de lotação e da força de trabalho às 
necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão 

ou entidade. 

§2°. A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre a 

Secretaria competente para assuntos de Administração e os órgãos e entidades da 
Administração Públicas Municipais envolvidas. 
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§3°. Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade. Extinto o cargo ou 
declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade o servidor estável que não for 

redistribuído será colocado em disponibilidade até seu aproveitamento na forma desta Lei.  

 

Capítulo IV 

Da Substituição 

Art. 39. Substituição é o exercício temporário do cargo em comissão ou da função gratificada 
nos casos de impedimento legal ou afastamento do titular.  

§1°. A substituição é automática ou depende de ato de autoridade competente na forma 
prevista em regulamento.  

§2°.  O substituto fará jus à remuneração do cargo em comissão ou ao valor do símbolo da 
função gratificada, paga na proporção dos dias de efetivo exercício da substituição.  

 

TÍTULO III 

Dos Direitos e Vantagens 

Capítulo I 

Do Vencimento e da Remuneração 

Art. 40. Vencimento ou salário é a retribuição pecuniária devida ao servidor público pelo 

efetivo exercício do cargo, com valor fixado em lei. 

§1°. Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, importância inferior ao salário 

mínimo. 

§ 2°. Provento é a retribuição pecuniária paga ao servidor público aposentado ou em 

disponibilidade. 

Art. 41. Remuneração é o vencimento ou salário do cargo efetivo, acrescido das vantagens 

pecuniárias previamente estabelecidas em lei. 

§ 1°. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é 

irredutível. 

§ 3°. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou similares 

do mesmo Poder Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as 
relativas à natureza ou local de trabalho. 

Art. 42. Ressalvados os casos de acumulação lícita, os servidores municipais não poderão 
perceber, mensalmente, importância superior a da remuneração recebida pelo Prefeito 

Municipal. 

Parágrafo único. Ficam excluídas do limite estabelecido neste artigo as seguintes parcelas: 
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I – salário família; 

II – gratificação natalina; 

III – adicional por tempo de serviço; 

IV – adicional de férias. 

Art. 43. O servidor perderá: 

I – a remuneração dos dias em que faltar ao serviço, sem motivo justificado; 

II – a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas, 
ressalvadas as concessões de que trata este Regime Jurídico Único e saídas antecipadas, salvo 

na hipótese de compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser 
estabelecida pela chefia imediata, respeitado o limite estabelecido de 10% (dez por cento) de 

remuneração ou provento. 

§ 1°. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser 

compensadas a critério da chefia imediata, assim consideradas como efetivo exercício. 

§ 2°. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a 

remuneração ou provento, mas exclusivamente sobre o vencimento ou salário básico, 
respeitando-se o limite de até 70% (setenta por cento) 

Art. 44 – As reposições e indenizações ao erário serão previamente comunicadas ao servidor e 
descontadas em parcelas mensais em valores atualizados de acordo com legislação em vigor.  

§ 1°A indenização será feita em parcelas cujo valor não exceda 10% (dez por cento) da 
remuneração ou provento. 

§ 2°. A reposição sem feita em parcelas cujo valor não exceda 25% (vinte e cinco por cento) 
da remuneração ou provento e em uma única parcela quando constatado pagamento indevido 

no mês anterior ao processamento da folha.  

§ 3°. O servidor em  débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua 

aposentadoria ou disponibilidade cassada, ou ainda aquele cuja dívida relativa a reposição seja 
superior a cinco' vezes o valor de sua remuneração terá o prazo de sessenta dias para quitar o 

débito. 

§ 4°. A não quitação com o débito no prazo previsto implicara sua inscrição em divida ativa. 

§ 5°. Os valores percebidos pelo servidos, em razão de decisão liminar, de qualquer medida 
de caráter, antecipatório ou de sentença, posteriormente cassada ou revista, deverão ser 

repostos no prazo de trinta dias, contados da notificação para fazê-lo, sob pena de inscrição de 
dívida ativa. 

§ 6°. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou 
penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial .  
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Capítulo 1 

Das Vantagens 

Art. 45, Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: 

I – indenizações; 

II – gratificações; 

III- adicionais; 

IV – benefícios;  

V – incorporações. 

§1°. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito, nem 
servirão de base para cálculo de outras vantagens. 

§2°. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e 
condições indicados em lei. 

Art. 46. As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de 
concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou 

idêntico fundamento. 

Art. 47. Qualquer vantagem deferida, sem a existência de lei, será de exclusiva 

responsabilidade do agente que deferiu, ficando o responsável coobrigado com o beneficiado 
a restituir todos os valores recebidos, acrescidos de atualização monetária. 

 

Seção I 

Das Indenizações 

Art. 48. Constituem indenizações ao servidor: 

I – diárias; 

1I – transporte; 

III – ajuda de custo. 

Parágrafo único. Os valores das indenizações, assim como as condições para a sua concessão, 

serão estabelecidas em regulamento. 
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Subseção I 

Das Diárias 

Art. 49. O servidor que, a serviço, se afastar da sede em caráter eventual ou transitório, para 
outro ponto do território nacional, fará jus a passagens e diárias, para cobrir as despesas 

extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em 
regulamentação, por decreto do Poder Executivo Municipal. 

§1°- A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o 
deslocamento não exigir pemoite fora da sede e série. 

§2°. Nos casos em que o deslocamento da sede e serie se constituir em exigência permanente 
do cargo o servidor não fará jus a diária. 

Art. 50. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, ficará 
obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 5(cinco) dias. 

§ 1°. Na hipótese de o servidor retomar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu 
afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no caput deste 

§ 2°. É vedado o pagamento de diárias com o objetivo de retribuir serviços, encargos ou como 
forma de compensação de remuneração. 

 

Subseção II 

Da Indenização por transporte 

Art. 51. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a 

utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força de 
atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento, por decreto do Prefeito 

Municipal. 

 

Subseção III 

Da Ajuda de Custo 

Art. 52. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no 
interesse do serviço, passa a ter exercício em nova sede, com mudança de domicilio em 

caráter permanente. 

§ 1º. Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua 

família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. 

§ 2º. À família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e 

transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 1(um) ano, contado do óbito. 

Art. 53. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor conforme dispuser em 

regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 (três) meses.  
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Art. 54. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-
lo, em virtude de mandato eletivo.  

Art. 55. Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor do Município, for 
nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio. 

Parágrafo único. No afastamento para exercício de cargo em comissão a ajuda de custo será 
paga pelo órgão cessionário, quando cabível. 

Art. 56. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não 
se apresentar na nova sede no prazo de 30 (trinta) dias. 

 

Seção II 

Das Gratificações 

Art. 57. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos 

servidores as seguintes retribuições e gratificações: 

I – retribuição pelo exercício de cargo em comissão (direção, chefia ou assessoramento); 

II – gratificação natalina ( décimo terceiro salário ); 

III –  gratificação por local de difícil acesso, ou provimento; 

 

Subseção I 

Da Retribuição pelo Exercício de Cargo em Comissão (Direção, Chefia ou Assessoramento) 

Art. 58. Ao servidor ocupante de cargo efetivo nomeado para cargo de provimento em 

comissão ou de natureza especial, investido em função de direção, chefia ou assessoramento, 
é devida retribuição especifica pelo seu exercício. 

Parágrafo único. A remuneração dos cargos em comissão, inclusive na condição de interino, 
será estabelecida em lei específica. 

 

Subseção II 

Da Gratificação Natalina (Décimo Terceiro Salário) 

Art. 59. A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o 

servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano, inclusive para 
os aposentados e pensionistas. 

§ 1º.  A fração igual ou superiora 15 (quinze) dias será considerada como mês integral. 

§ 2º.  A gratificação será paga até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro de cada ano.  
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§ 3º.  O servidor exonerado receberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses 
de exercício, calculada sobre a remuneração do mês de exoneração. 

§ 4º.  Poderá ser pago a título de adiantamento, juntamente com a remuneração do mês de 
junho ou do mês de férias,50% (cinquenta por cento) da gratificação natalina a que o servidor 

faz jus. 

§ 5º. Este valor será compensado quando o pagamento do restante dessa gratificação em 

dezembro do mesmo ano. 

§ 6º. A gratificação natalina não será considerada para cálculo ou qualquer vantagem 

pecuniária. 

 

Subseção III 

Da Gratificação por Local de Difícil Acesso ou Provimento 

Art. 60. O servidor em exercício em unidade, situada na zona rural, poderá receber uma 
gratificação no valor correspondente a 10% (dez por cento) do seu vencimento ou salário, na 

forma e condições a serem estabelecidas em regulamento, por decreto do Prefeito Municipal.  

§ 1º. A caracterização da zona rural será fixada, para efeito de concessão desta gratificação, 

com base na lei que fixa o perímetro urbano do Município. 

§ 2º. Não terá direito a esta gratificação, o servidor: 

I – nomeado em virtude de concurso público regionalizado e cujo exercício tenha ocorrido 
para o lugar onde o candidato tenha feito opção no ato da inscrição; 

II – que more próximo ao local do trabalho; 

III – que não utilize transporte fornecido diariamente pelo Município. 

§3º.  A gratificação referida neste artigo não será objeto de incorporação ao vencimento, 
salário ou provento, para qualquer efeito, nem servirá de base para cálculo de outras 

vantagens. 

§ 4º. Deixando de existir as condições previstas neste artigo, automaticamente será extinto o 

benefício, independente do tempo de exercício com esta vantagem. 

 

Seção III 

Dos Adicionais 

Art. 61. Serão também deferidos aos servidores os adicionais que se seguem: 

I- por tempo de serviço; 

II – pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas; 
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III- pela prestação de serviço extraordinário; 

IV – pela prestação de serviço noturno;  

V – pela utilização das férias. 

 

Subseção I 

Do Adicional por tempo de Serviço (Quinquênio)  

Art. 62. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 5% (cinco por cento) a cada 
cinco anos de serviço público efetivamente prestado ao Município, às autarquias e às 

fundações públicas municipais, observado o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento) 
incidente exclusivamente sobre o vencimento ou salário básico, ainda que investido o servidor 

em função gratificada ou cargo em comissão. 

Parágrafo único. O servidor fará jus a este adicional a partir do mês subsequente, em que 

completar o quinquênio.  

 

Subseção II 

Dos Adicionais de Insalubridade, Periculosidade ou Atividade Penosa 

Art. 63. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou contato 
permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um 

adicional sobre o vencimento ou salário do cargo efetivo. 

§ 1º. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar 

por um deles. 

§ 2º. O direito ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessa com a eliminação das 

condições ou dos riscos que causa à sua concessão. 

§ 3º. Haverá permanente controle do trabalho de servidores em operações ou locais 

considerados insalubres, perigosos ou de atividades penosas. 

§ 4º. A servidora a gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e lactação, 

das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em 
serviço não penoso e não perigoso. 

§ 5º. Na concessão dos adicionais de insalubridade, de periculosidade e de atividades penosas 
serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica. 

Art. 64. O trabalho em condições insalubres acima do limite de tolerância estabelecidos em 
regulamentos do Ministério do Trabalho, assegura ao servidor a percepção do Adicional de 

Insalubridade. 
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Parágrafo único: o calculo deste adicional, segundo se classifique nos graus máximos 40% 
(quarenta por cento), médio 20% (vinte por cento) e mínimo 10% (dez por cento), é feito 

sobre o vencimento ou salário do cargo efetivo ocupado pelo servidor. 

Art. 65. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em 

localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em 
regulamento, por decreto do Prefeito Municipal. 

Art. 66. Os locais de trabalho e os servidores que operam com Raios-X ou substâncias 
radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação 

ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. 

§ 1º. O adicional a ser pago ao servidor, nas condições previstas neste artigo, será calculado 

em 40% (quarenta por cento) sob o vencimento ou salário do cargo efetivo por ele ocupado. 

§ 2º. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a exames médicos a cada 6 

(seis) meses.  

 

Subseção III 

Do Adicional por Serviço Extraordinário 

Art. 67. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por 
cento), em relação à hora normal de trabalho. 

§ 1º. Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e 
temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas por jornada, desde que previamente 

determinado pela autoridade competente. 

§ 2º. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que se trata este artigo incidirá 

sobre a remuneração prevista na Subseção do Adicional Noturno. 

§ 3º. Este adicional em nenhuma hipótese será incorporado ao vencimento ou salário do cargo 

efetivo ocupado pelo servidor. 

 

Subseção IV 

Do Adicional Noturno 

Art. 68. O serviço noturno, prestado em hora horário compreendido entre 22 (vinte e duas) 
horas da um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 25% (vinte e 

cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos. 

§ 1º. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata .~ este artigo incidirá 

sobre a remuneração, no valor de 50% (cinquenta por cento) em relação a hora normal de 
trabalho. 
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§2º. Este adicional em nenhuma hipótese será incorporado ao vencimento ou salário do cargo 
efetivo ocupado pelo servidor. 

 

Subseção V 

Do Adicional pela utilização de Férias 

Art. 69. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor por ocasião das férias anuais 

remuneradas, de acordo com o inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, um adicional 
correspondente a um 1/3 (um terço) a mais da remuneração do periodo de gozo das 

respectivas férias.  

Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função gratificada, ou ocupar cargo em 

comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este 
artigo. 

 

Seção IV 

Dos Benefícios 

 

Subseção Única 

Do Salário Família 

Art. 70. O salário família é devido ao servidor ativo ou ao inativo, por dependente econômico. 

§ 1º. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário família. 

I – o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 (vinte e um) anos de 
idade ou, se estudante, até 24 (vinte e quatro) anos ou, se invalido, de qualquer idade; 

II – o menor de 21(vinte e um) anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e 
às expensas do servidor ativo, ou inativo; 

III – a mãe e o pai sem economia própria. 

§ 2º.  Não se configura a dependência econômica quando o beneficiário do salário família 

perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento da 
aposentadoria, em valor igualou superior ao salário-mínimo. 

§ 3º.  Quando pai e mãe forem servidores públicos e viverem em comum, o salário-família 
será pago a um deles; quando separados, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição 

dos dependentes. 

§ 4º. Ao pai e a mãe equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na falta deles, os representantes 

legais dos menores. 
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Art. 71. O salário-família não está sujeito a qualquer tributo, nem servirá de base para 
qualquer contribuição, inclusive para Previdência Social.  

Art. 72. O afastamento do cargo efetivo, sem remuneração, não acarreta a suspensão do 
pagamento do salário-família. 

 

Seção V 

Das Incorporações 

Subseção Única 

Da Estabilidade Econômica 

Art. 73. O servidor ocupante do cargo de provimento efetivo, após completar 10 (dez) anos 

consecutivos ou intermitente, de exercício de cargo em comissão ou de função gratificada, 
terá direito a continuar recebendo, quando exonerado, dispensado ou aposentado, a título de 

estabilidade econômica: 

I. O vencimento ou salário base do cargo em comissão ou a gratificação pelos encargos da 

função gratificada, correspondente ao cargo ou à função de maior nível hierárquico que tenha 
exercido ininterruptamente por, no mínimo, 2 (dois) anos; 

II. O resultante da opção pela média ponderada dos valores recebidos pelo exercício de cada 
um dos cargos em comissão ocupados ou das funções gratificadas exercidas.  

 

Capítulo III 

Das Férias 

Art. 74. O servidor fará jus, anualmente, a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até 

o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em 
que haja legislação específica. 

§1º. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. 

§2º. As férias poderão ser parceladas em até três etapas, desde que assim requeridas pelo 

servidor, o no interesse da administração pública. 

§ 3º. Nenhuma unidade administrativa poderá ter 1/3 ( um terço) de servidores em gozo de 

férias ao mesmo tempo, salvo na hipótese de férias coletivas 

Art. 75. O pagamento das férias será efetuado antes do início do respectivo gozo das férias, 

observando-se que para o primeiro período aquisitivo serão exigidos 12 (doze) meses de 
efetivo exercício. 

§ 1º. O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa 
ao período das férias a que tiver direito e ao período incompleto, na proporção de um doze 

avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias. 
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§2". A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o 
ato exoneratório.  

§3º.  Por época do gozo de férias anuais remuneradas, o servidor receberá, pelo menos, um 
terço a mais do que o salário normal. 

§4º. Em caso de parcelamento, o valor adicional previsto no parágrafo anterior, será pago 
quando da utilização do primeiro período. 

Art. 76. O servidor que opera direta e permanentemente com Raios X ou substâncias 
radioativas, gozará 20 (vinte) dias consecutivos de férias, por semestre de atividade 

profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação. 

Art. 77. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, 

comoção interna ou surto epidêmico, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por 
necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou unidade de lotação do 

servidor. 

§ 1º. O reinicio imediato do gozo das férias será efetivado tão logo cesse a causa determinante 

da sua interrupção, declarada pela mesma autoridade responsável. 

§ 2º. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez. 

§3º. O servidor não poderá permanecer em serviço sem gozo de férias por período superior a 
23 (vinte três) meses. 

 

Capítulo IV 

Das Licenças 

 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 78. Conceder-se-á ao servidor licença: 

I – por motivo de doença em pessoa da família;  

II – por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; 

III – para prestar serviço militar obrigatório; 

IV – para atividade política; 

V – prêmio por assiduidade; 

VI – para capacitação; 

VII – para tratar de interesses particulares; 
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VIII – para desempenho de mandado classista; 

IX – para tratamento de saúde. 

Parágrafo único: A licença cedida dentro de 60 (sessenta) dias do término de outra da mesma 
espécie será considerada como prorrogação  

 

Subseção I 

Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família 

Art. 79. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou 

companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva 
às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por junta 

médica oficial. 

§1º.  A licença prevista neste artigo será precedida de exame por médico credenciado ou junta 

médica oficial do Município. 

§2º. É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período de licença prevista neste 

artigo. 

§3º. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não 

puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de 
horário na forma do disposto no Capítulo das Comissões, com o capítulo dos Vencimentos e 

da Remuneração, objeto do Título dos Direitos e Vantagens. 

§ 4º. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo até 30 (trinta) 

dias, podendo ser prorrogada por até 30 (trinta) dias, mediante parecer de junta médica, e, 
excedendo esses prazos, sem remuneração, por até 90 (noventa) dias.  

 

Subseção II 

Da Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge ou Companheiro 

Art. 80. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro 

que for deslocado para outro ponto do território nacional, ou para exercício de mandato 
eletivo dos Poderes Executivos e Legislativo por prazo indeterminado e sem remuneração. 

Subseção III 

Da Licença para prestar Serviço Militar obrigatório 

Art. 81. Ao servidor convocado para o serviço militar obrigatório ou para outros encargos de 
segurança nacional, será concedida licença na forma e condições previstas na legislação 

própria. 

Parágrafo único. Concluído o período da convocação previsto neste artigo, o servidor terá até 

30 (trinta) dias para reassumir o exercício do cargo.  
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Subseção IV 

Da Licença para Atividade Política 

Art. 82. O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o período em que mediar 

entre a sua escolha, em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo e à véspera do 
registro da sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. 

§ 1º. O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha as suas funções e 
que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será 

afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça e/eitota1 
até o 10" (décimo) dia seguinte ao do pleito. 

§ 2º.  A partir do registro da candidatura e até o 10º (décimo) dia seguinte ao da eleição, o 
servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo 

período de três meses. 

Art. 83. O servidor quando no mandato de Prefeito, afastar-se-á de seu cargo, por todo 

período do mandato, podendo optar pelos vencimentos do cargo efetivo, acrescido de 30% 
dos respectivos subsídios. 

Art. 84. O servidor quando no mandato de vereador do Município, afastar-se- á do cargo que 
ocupa mediante licença, optando pelos vencimentos do cargo efetivo ou pelo subsídio. 

Art. 85. A licença prevista nesta subseção, se não for concedida antes, considerar-se-á 
automática com a posse no mandato eletivo. 

Parágrafo único. Havendo compatibilidade de horários, o Servidor Público Municipal 
perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo de remuneração do 

cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do artigo anterior. 

Art. 86. O servidor ocupante do cargo em comissão será exonerado do cargo, com a posse no 

mandato eletivo. 

 

Subseção V 

Da Licença Prêmio por Assiduidade 

Art. 87. O servidor terá direito a licença prêmio de 03 (três) meses em cada período de 05 
(cinco) anos de exercício efetivo e ininterrupto, sem prejuízo da remuneração.  

§ 1º. Para efeito de licença prêmio, considera-se de efetivo exercício o tempo de serviço 
prestado pelo servidor na Administração Pública. Direta e Indireta da União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal, independentemente do regime de trabalho.  

§ 2º. O tempo de serviço não gozado através da licença prêmio não se reverte para fins de 

contagem de aposentadoria por tempo de serviço. 
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§ 3º. O direito de requerer licença prêmio não prescreve nem está sujeito a caducidade. 

§ 4º. O servidor que estiver em regime de acumulação lícita, nas hipóteses previstas na 

Constituição; terá direito a licença prêmio correspondente a ambos os cargos, contando-se 
porém, separadamente o tempo de serviço em relação a cada um deles. 

Art. 88. Não se concederá licença prêmio a servidor que, no período aquisitivo: 

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão; 

II – afastar-se do cargo em virtude de: 

a) licença por motivo de doença em pessoa da família; 

b) licença para tratar de interesse particular;  

c) condenação à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; 

d) afastamento para acompanhar o cônjuge ou companheiro. 

III – faltar injustificadamente ao serviço por mais de 15(quinze) dias por ano ou 45 (quarenta 

e cinco) dias por quinquênio. 

 

Subseção VI  

Da Licença para Capacitação 

Art. 89. Após cada três anos de efetivo exercício, o servidor poderá, por interesse da 
administração municipal, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva 

remuneração, por até 3 (três) meses, para participar de curso de capacitação profissional. 

Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput deste artigo não são acumuláveis.  

 

Subseção VII 

Da Licença para Tratar de Interesses Particulares 

Art. 90. A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor, ocupante de cargo 

efetivo, desde que não esteja em estágio, probatório, licença para o trato de assuntos 
particulares pelo prazo de até 3(três) anos consecutivos, sem remuneração, prorrogável uma 

única vez por período não superior a esse limite. 

§ 1º. A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo a pedido do servidor ou no 

interesse do serviço. 

§ 2º. Não se concederá licença antes de decorridos 3 (três) anos do término da anterior ou de 

sua prorrogação. 

§ 3º. Não se concederá licença quando implicar em reposição de servidor, a que título for. 
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§4º. Não será concedida a licença antes de o servidor nomeado completar 3 (três) anos de 
efetivo exercício, nem a servidor que esteja respondendo a processo administrativo ou que 

esteja obrigado à devolução ou indenização aos cofres públicos, a qualquer título. 

 

Subseção VIII 

Da Licença para o Desempenho de Mandato Classista 

Art. 91. É assegurado ao servidor o direito à licença sem prejuízo da sua remuneração para o 
desempenho de mandato de dirigente em confederação, federação, associação de classe de 

âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, 
observado o disposto no Capítulo do Tempo de Serviço desta lei, conforme disposto em 

regulamento e observados os seguintes limites: 

I – para entidades com até 300 associados, um servidor; 

II – para entidades com mais de 300 associados, dois servidores; 

Parágrafo único. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada, no caso 

de reeleição, e por uma única vez. 

 

Subseção IX 

Da Licença para Tratamento de Saúde 

Art. 92. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, 
com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração. 

Art. 93. Para licença até 30 (trinta) dias, a inspeção será feita por médico do órgão de 
inspeção do Município e, se por prazo superior, por junta médica oficial. 

§ 1º. Sempre que necessário a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no 
estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. 

§ 2º. Inexistindo médico ou entidade oficial de saúde no local onde o servidor se encontra ou 
que tenha exercício em caráter permanente, será aceito atestado passado por médico 

particular. 

§ 3º. No caso do parágrafo anterior, o atestado somente produzirá efeito, depois de 

homologado pelo órgão oficial de inspeção de saúde do Município. 

§ 4º. O servidor que durante o mesmo exercício atingir o limite de 30 dias de licença para 

tratamento de saúde, consecutivos não, para a concessão de nova licença, independentemente 
do prazo de sua duração, será submetido a inspeção por junta médica oficial.  

Art. 94. O servidor licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a qualquer 
atividade remunerada, sob pena de ter cassada a licença. 
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Art. 95. Findo o prazo da licença, o servidor será submetido a nova inspeção médica, que 
concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença, ou pela aposentadoria. 

Art. 96. Considerado apto, em exame médico, o servidor reassumirá o exercício, sob pena de 
se apurarem como faltas injustificadas os dias de ausência. 

Parágrafo único: No curso da licença, o servidor poderá requerer exame médico caso se julgue 
em condições de reassumir o exercício.  

Art. 97. O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, 
salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou 

qualquer das doenças especifica das em lei. 

Parágrafo único: Consideram-se doenças graves contagiosas ou incuráveis, a que se refere 

este artigo: tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, 
cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de 

Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose aquilosante. nefropatia 
grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), síndrome da imunodeficiência 

adquirida (AIDS) e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.  

Art. 98. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido a 

inspeção médica. 

 

Capítulo V 

Da Cessão 

Art. 99. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos 
Poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes 

hipóteses: 

I – para exercício de cargo em comissão ou função de confiança; 

II – em casos previstos em leis específicas; 

§ 1º. Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para o órgão ou entidade da União, dos Estados, 

do Distrito Federal ou de outros Municípios, o ônus da remuneração será sempre do órgão ou 
entidade cessionária. 

§ 2º. Na cessão para órgão ou entidade do próprio Município, quando designado para exercer 
cargo em comissão, o servidor fará jus ao pagamento da remuneração do seu cargo efetivo 

pelo cedente e a diferença do valor da remuneração pelo exercício do cargo em comissão, se 
houver, pelo órgão ou entidade cessionário. 

§ 3º. Cessada a investidura do cargo em comissão, o servidor deverá se apresentar no primeiro 
dia útil, imediato à sua exoneração ou dispensa independentemente de qualquer outra 

forma/idade legal. 
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§ 4º. Estando em exercício fora do Município, o prazo a que se refere o parágrafo anterior 
poderá ser prorrogado, desde que não ultrapasse 10 (dez) dias úteis, a contar da sua 

exoneração ou dispensa. 

§ 5º. Na hipótese de o servidor cedido à empresa ou sociedade de economia mista, nos termos 

das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo, a entidade cessionária 
efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. 

§ 6 º. O ato de cessão para órgão ou entidade estranho ao Município, ou de um para outro 
poder do Município, é de competência do Prefeito ou do Presidente da Câmara Municipal, 

conforme o caso, ouvido o dirigente superior da autarquia ou fundação pública, sempre de 
acordo com a lotação do servidor. 

§ 7º. Ressalvada a competência da Câmara Municipal, a sessão de servidor para órgão ou 
entidade do próprio Município, será feita através de ato do Titular da Secretaria competente 

para assunto de Administração do Município.  

§8º. A cessão far-se-á mediante Portaria afixada  em quadro de avisos da Prefeitura e do órgão 

de lotação do servidor, garantida ampla divulgação, através do jornal oficial do Município. 

 

Das Concessões 

Art. 100. O servidor poderá ausentar-se do   serviço sem qualquer prejuízo: 

I – por 1(um) dia, para apresentação obrigatória em órgão militar; 

II – por 1 (um) dia, para doação de sangue, devidamente comprovada; 

III – por (dois) dias, para se alistar como eleitor; 

IV – por 8 (oito) dias consecutivos em razão de: 

a) casamento, 

b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados menores 

sob guarda ou tutela e irmãos. 

Art. 101. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada 

incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do 
exercício do cargo. 

§ 1º. Ao servidor estudante que mudar da sede do Município, no interesse da administração é 
assegurada, na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em instituição de 

ensino congênere, em qualquer época, independentemente de vaga. 

§ 2º. Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou 

entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho.  
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§ 3º.  Será concedido também horário especial ao servidor portador de deficiência, quando 
comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de 

horário. 

§4º. As disposições do parágrafo anterior são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho 

ou dependente portador de deficiência física, exigindo-se, porém, neste caso, compensação de 
horário na formado 

 

Capítulo VII 

Do Tempo de Serviço 

Art. 102. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público prestado à administração 

direta, às autarquias e às fundações públicas do município, inclusive às Forças Armadas, 
desde que remunerado. 

Art. 103. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, 
considerado o ano como de trezentos e sessenta e cinco dias. 

Art. 104. Além das ausências ao serviço previstas no Capítulo das Concessões são 
considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:  

I – férias; 

II – exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos Poderes da 

União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal;  

III – exercício de cargo ou função de governo ou da administração, em qualquer parte do 

território nacional, por nomeação do Presidente da República; 

IV – participação em programa de treinamento regularmente instituído, conforme dispuser o 

regulamento; 

V – desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal, exceto . para promoção por 

merecimento; 

VI – Júri e outros serviços obrigatórios por Lei; 

VII – missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme dispuser o 
regulamento. 

VII – licença: 

a) gestante, à adotante e à paternidade; 

b) para tratamento da própria saúde, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses, cumulativo ao 
longo do tempo de serviço público prestado aos Estados, Municípios e Distrito Federal, em 

cargo de provimento efetivo.  

c) para o desempenho de mandato classista, exceto para efeito de promoção por merecimento; 
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d) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional; 

e) para capacitação, conforme dispuser o regulamento; 

f) por convocação para o serviço militar ou tempo relativo a tiro de guerra. 

IX – participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar 

representação desportiva nacional no País ou no exterior, conforme disposto em lei específica. 

Art. 105. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade: 

I – o tempo de serviço público prestado aos Estados, Municípios e Distrito Federal; 

II – a licença para tratamento de saúde de pessoa da família do servidor, com remuneração; 

III –  a licença para 'atividade política, no caso do Capítulo das Licenças; 

IV – o tempo correspondido ao desempenho de mandato efetivo federal, estadual, municipal 

ou distrital anterior ao ingresso no serviço público municipal; 

V – o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social; 

VI – o tempo de licença para tratamento da própria saúde que exceder o prazo de 24 (vinte e 
quatro) meses. 

§ 1º. O tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apenas para nova 
aposentadoria. 

§ 2º. Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de 
guerra. 

§ 3º. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em 
mais de um cargo ou função de órgão ou entidades dos Poderes da União, Estado, Distrito 

Federal e Município, autarquia, fundação e empresa pública e sociedade de economia mista. 

 

Capítulo VIII 

Do Direito de Petição  

Art. 106. É  assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa do 
direito ou interesse legitimo.  

Art.107. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado 
por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado ao requerente.  

Art. 108. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que tiver expedido o ato ou proferido a 
primeira decisão, não podendo ser renovado. 

Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração que tratam os artigos 
anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) 

dias. 
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Art. 109. Caberá recurso: 

I – do indeferimento do pedido de reconsideração; 

II – das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. 

§ 1º. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior à que tiver expedido o ato 

ou proferido a decisão sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades. 

§ 2º. O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver subordinado o 

requerente. 

Art. 110. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 (trinta) 

dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida. 

Art. 111. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade 

competente. 

Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os 

efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. 

Art. 112. O direito de requerer prescreve: 

I – Em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade, ou que afetam interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de 

trabalho; 

II – Em 120 (cento e vinte dias) dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado 

em lei. 

Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado 

ou da data da ciência pelo interessado, quando for fixado em lei. 

Art. 113. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição.  

Art. 114. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. 

Art. 115, Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou documento, 

na unidade administrativa, ao servidor ou a procurador por ele constituído. 

Art. 116. A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de 

ilegalidade. 

Art. 117. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste Capítulo. 
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TÍTULO IV 

Do Regime Disciplinar 

Capítulo I 

Dos Deveres 

Art. 118. São deveres do servidor: 

I – exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 

II – ser leal as instituições a que servir; 

III – observar as normas legais e regulamentares; 

IV – cumprir ordens superiores; exceto quando manifestamente ilegais;  

V – atender com presteza:  

a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por 
sigilo; 

b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações 
de interesse pessoal; 

c) às requisições para defesa da Fazenda Pública; 

VI – levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em 

razão do cargo; 

VII – zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público; 

VIII – guardar sigilo sobre assunto da unidade administrativa; 

IX – manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 

X – tratar com urbanidade as pessoas; 

XI – representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 

Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XI será encaminhada pela via 
hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, 

assegurando-se ao representando ampla defesa. 

 

Capítulo II 

Das Proibições 

Art. 119. Ao servidor é proibido: 
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I – ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato; 

II – retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da 

unidade administrativa; 

III – recusar dar fé a documentos públicos; 

IV – opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de 
serviço; 

- promover manifestação de desapreço no recinto da unidade administrativa; 

- cometer a pessoa estranha à unidade administrativa, fora dos casos previstos em lei, o 

desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado; 

VII – coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou 

sindical, ou a partido politico; 

VIII – manter sob sua chefia imediata, em carga ou função de confiança, cônjuge, 

companheira ou parente até a segundo grau civil; 

IX – valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade 

da função pública; 

X – participar de gerência ou administração. de empresa privada, de sociedade civil, ou 

exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandatário; 

XI- atuar como procurador ou intermediário, junto a instituições públicas, salvo quando se 

tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de 
cônjuge ou companheiro; 

XII – receber comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas 
atribuições; 

XIII – aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro; 

XIV – praticar usura sob qualquer de suas formas; 

XV – proceder de forma desidiosa; 

XVI – utilizar pessoal ou recursos materiais da unidade administrativa em serviços ou 

atividades particulares;  

XVII – cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em 

situações de emf3rgência e transitórias;  

XVIII – exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou 

função e com o horário de trabalho; 

XIX – recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. 
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Capítulo III 

Da Acumulação 

Art. 120. Ressalvadas os casos previstos na Constituição Federal, é vedada a acumulação 
remunerada de cargos públicos.  

§ 1º. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, 
fundações públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, 

dos Territórios e dos Municípios. 

§ 2º. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da 

compatibilidade de horários. 

§3º. Considere-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego 

público efetivo com provento da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas 
remunerações forem acumuláveis na atividade. 

Art. 121. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão exceto para ter 
exercício interinamente, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, devendo optar 

pela remuneração de apenas um deles, enquanto durar a interinidade e nem ser remunerado 
pela participação em órgão de deliberação coletiva. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à remuneração devida pela participação 
em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia 

mista, suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer entidades sob controle direto ou 
indireto da união, observado o que, a respeito, dispuser legislação especifica. 

Art. 122. O servidor vinculado ao regime desta Lei, que acumular licitamente dois cargos 
efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os 

cargos efetivos salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horária e local com o 
exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades 

envolvidos. 

 

Capítulo IV 

Das Responsabilidades 

Art. 123. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de 
suas atribuições. 

Art. 124. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, 
que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.  

§ 1º. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na 
forma prevista no Capítulo do Vencimento e da Remuneração, na falta de outros bens que 

assegurem a execução do débito pela via judicial. 

§ 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda 

Pública, em ação  regressiva. 
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§ 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, ate 
o limite do valor da herança recebida. 

Art. 125. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor 
nessa qualidade. 

Art. 126. A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo 
praticado no desempenho do cargo ou função. 

Art. 127. As sanções civis penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes 
entre si.  

Art. 128. A responsabilidade administra do servidor será afastada no caso de absolvição 
criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. 

 

Capítulo V 

Das Penalidades 

Art. 129. São penalidades disciplinares: 

I – advertência; 

II – suspensão; 

III – demissão; 

IV – cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 

V – destituição de cargo em comissão ou função de confiança. 

Art. 130. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da 

infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias 
agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais do servidor. 

Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a 
causa da sanção disciplinar. 

Art. 131. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante 
dos incisos I a VIII e XIX do Capítulo Das Proibições e da inobservância do dever funcional 

previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade 
mais grave. 

Art. 132. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com 
advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à 

penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias. 

Parágrafo único. Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que, 

injustificadamente, recusar-se a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade 
competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. 
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Art. 133. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o 
decurso de 3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não 

houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. 

Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos para aferição de 

quaisquer direitos ou vantagens. 

Art. 134. A demissão será aplicada ao servidor nos seguintes casos: 

I – crime contra a administração pública; 

II – abandono de cargo; 

III – inassiduidade habitual; 

IV – improbidade administrativa; 

V – incontinência pública, conduta escandalosa e embriaguez habitual; 

VI – insubordinação grave em serviço; 

VII – ofensa física, em serviço, a servidor ou particular. salvo em legítima defesa própria ou 
de outrem; 

VIII – aplicação irregular de dinheiro público; 

IX – revelação de segredo do qual se apropriou. Em razão do cargo; 

X – lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio público; 

XI – acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 

XII – transgressão dos incisos IX a XVI do Capítulo Das Proibições. 

Art. 135. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos empregos ou funções 

públicas, a autoridade que dela tomar conhecimento notificará o servidor, por intermédio de 
sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da 

data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração 
e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas 

seguintes fases: 

I – instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta por dois 

servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão 
objeto da apuração. 

II – instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório; 

III – julgamento. 

§ 1º. A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á pelo nome e matrícula do servidor, 
e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de 

acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário 
de trabalho e do correspondente regime jurídico. 



201 

§ 2º.  A comissão lavrará até 3 (três) dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de 
indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem 

como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia 
imediata, para, no prazo se 5 (cinco) dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-Ihe vista 

do processo na unidade administrativa observando-se as condições seguintes: 

a) Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado em 

jornal de grande circulação na localidade do ultimo domicilio conhecido, para apresentar 
defesa. 

b) Considerar-se-á revelo indiciado que, regularmente citado não apresentar defesa no prazo 
legal. 

§ 3º. Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à 
responsabilidade do servidor, em que reassumirá as peças principais dos autos, opinará sobre 

a licitude da acumulação em exame, incidirá o respectivo dispositivo legal e remeterá o 
processo à autoridade instauradora, para julgamento. 

§4º. No prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora 
proferirá a sua decisão. 

§ 5º. A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua boa fé, 
hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.  

§ 6º.  Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão, 
destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos 

ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades 
de vinculação serão comunicados. 

§ 7º. O prazo para a conclusão do processo administrativo submetido ao rito sumário não 
excederá 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, 

admitida a sua prorrogação por até 15 (quinze) dias, quando as circunstâncias o exigirem. 

§ 8º. O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se, no que 

lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições dos Títulos Do Regime Disciplinar e o Do 
Processo Administrativo Disciplinar desta Lei. 

Art. 136. Será cassada a aposentadoria ou disponibilidade do inativo que houver praticado, na 
atividade, falta punível com a demissão. 

Art. 137. A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será 
aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão.  

Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada a juízo 
da autoridade competente ou a pedido do próprio servidor será convertida em destituição de 

cargo em comissão. 

Art. 138. A demissão ou destituição de cargo em comissão, nos casos de improbidade 

administrativa; aplicação irregular de dinheiro público; lesão aos cofres públicos; dilapidação 
do patrimônio nacional; acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicos, implica 

a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível.  
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Paragrafo único. N]ao poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que for 
demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência dos casos previstos neste 

artigo, acrescido de crime contra a administração pública. 

Art. 139. A demissão, ou a destituição de cargo em comissão por infrigência o Capítulo das 

Proibições especificamente quanto a: valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de 
outrem, em detrimento da dignidade da função pública; atuar como procurador ou 

intermediário, junto às instituições públicas, salvo quando se tratar de benefícios 
previdenciários ou assistências de parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro, 

incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público, pelo prazo de 5 (cinco) 
anos. 

Art. 140. Na apuração do abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado 
o procedimento sumário a que se refere o Capítulo das Penalidades, observando-se 

especialmente que: 

I – a indicação da materialidade dar-se-á: 

a) na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência 
intencional do servidor ao serviço superior a 30 (trinta) dias. 

b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa 
justificada, por período igual ou superior a 60 (sessesnta) dias interpoladamente, durante o 

período de 12 (doze) meses. 

II – após a apresentação da defesa a comissão elaborará relatório conclusivo quanto a 

inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, 
indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre a 

intencionalidade da ausência ao serviço superior a 30 (trinta) dias e remeterá o processo à 
autoridade instauradora para julgamento. 

Art. 141. As penalidades disciplinares serão aplicadas: 

I – pelo Perfeito Municipal, pelo Presidente da Câmara Municipal e pelo Dirigente superior de 

Autarquia e Fundação Pública, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade do servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade; 

II – pelo Secretário Municipal ou autoridade equivalente, quando se tratar de suspensão 
superior a 30 (trinta) dias; 

III – pelo chefe da unidade administrativa e outras autoridades, nos casos de advertência ou 
suspensão por até 30 (trinta) dias; 

IV – pela autoridade que houver feito a-nomeação ou designação, quando se tratar de 
destituição de cargo em comissão ou de função de confiança.  

Art. 142. A ação disciplinar prescreverá: 

I – em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria 

ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão ou de função de confiança;  

II -em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; 
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III – em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência. 

§ 1º . O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. 

§ 2º. Os prazos de prescrição previstos na Lei penal aplicam-se às infrações disciplinares 
capituladas também como crime.  

§ 3º. A abertura de sindicância ou instauração de processo administrativo disciplinar 
interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. 

§ 4º. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que 
cessar a interrupção. 

 

TÍTULO V 

Do Processo Administrativo Disciplinar 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a 

promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo  

§ 1º. Compete ao órgão responsável pela administração de pessoal supervisionar e fiscalizar o 

cumprimento do disposto neste artigo. 

§ 2º.  Constatada a omissão no cumprimento da obrigação a que se refere o caput deste artigo, 

o titular do órgão responsável pela administração de pessoal designará comissão de que trata o 
Capítulo do Processo Disciplinar. 

§ 3 º. A apuração poderá ser promovida por autoridade do órgão ou entidade diverso daquele 
em que tenha ocorrido a irregularidade, mediante competência específica para tal finalidade. 

§ 4º. A competência será delegada, em caráter permanente ou temporária pelo Prefeito 
Municipal, pelo Presidente da Câmara Municipal, no âmbito do respectivo Poder, órgão ou 

entidade, preservadas as competências para o julgamento que se seguir à apuração.  

Art. 144. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham 

a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a 
autenticidade. 

Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito 
penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto. 

Art. 145. Da sindicância poderá resultar: 

I – arquivamento do processo; 

II – aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias; 
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III – instauração de processo administrativo disciplinar. 

Parágrafo único. O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta) dias, podendo 

ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior. 

Art. 146. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de 

suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de 

processo administrativo disciplinar. 

 

Capítulo II 

Do Afastamento Preventivo 

Art. 147. Como medida cautelar a fim de que o servidor não venha a influir na apuração de 
irregularidades, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu 

afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da 
remuneração. 

Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão 
os seus efeitos, ant:fa cJl8náo concluído o processo. 

 

Capítulo III 

Do Processo Disciplinar 

Art. 148. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de 

servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as 
atribuições do cargo em que se encontre investido.  

Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores 
estáveis designados pela autoridade competente, podendo a apuração ser promovida por 

autoridade de órgão ou entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade, 
mediante competência especifica para tal finalidade. 

§ 1º. O presidente, indicado dentre os pares da comissão, deverá ser ocupante do cargo efetivo 
superior ou de mesmo nível, ou ter grau de escolaridade igualou superior ao do indicado. 

§ 2º. A Comissão terá como secretário servidor designado' pelo seu presidente, podendo a 
indicação recair em um de seus membros. 

§ 3º. Não poderá participar de comissão sé sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro 
ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. 

Art. 150. A Comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, 
assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da 

administração. 



205 

Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado. 

Art. 151. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:  

I – instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão; 

II – inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório; 

III- julgamento. 

Art. 152. O prazo para conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, 

contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação 
por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. 

§ 1º. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando 
seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final.  

§2º. As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações 
adotadas. 

 

Seção I 

Do Inquérito 

Art. 153. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao 

acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 

Art. 154. OS autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da 

instrução. 

Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está 

capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao 
Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar.  

Art. 155. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acaraaçõe5, 
investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando 

necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.  

Art. 156. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por 

intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e 
formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. 

§ 1º. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, 
meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. 

§ 2º. Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de 
conhecimento especial de perito. 

Art. 157. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo 
presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexado aos 

autos. 
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Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será 
imediatamente comunicada ao chefe da unidade administrativa onde serve, com a indicação 

do dia e hora marcados para inquirição. 

Art. 158.  O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a 

testemunha trazê-lo por escrito. 

§ 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente. 

§ 2º. Na hipótese de depoimento contraditório ou que se infirmem, proceder-se-á a acareação 
entre os depoentes. 

Art. 159. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do 
acusado, observados os procedimentos previstos no artigo anterior. 

§ 1º. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente e sempre que 
divergirem as suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação 

entre eles. 

§2º.  O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como inquirição das 

testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-Ihe, porém, 
reinquirí-Ias por intermédio do presidente da comissão. 

Art. 160. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à 
autoridade competente que ele seja submetido a exame por uma junta médiça oficial, da qual 

participe pelo menos um médico psiquiatra. 

Parágrafo único. O incidente da sanidade mental será processado em auto apartado e apenso 

ao processo principal, após a expedição do laudo pericial. 

Art. 161. Tipificada a infração disciplinar será formulada a iniciação do servidor, com a 

especificação dos fatos a e/e imputados e das respectivas provas. 

§ 1º. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para 

apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se-Ihe vista do processo na 
unidade administrativa. 

§ 2º. Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 (vinte) dias. 

§ 3º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas 

indispensáveis. 

§ 4º. No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para defesa 

contar-se-á da data declarada em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação, 
com a assinatura de 2 (duas) testemunhas. 

Art. 162. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão lugar 
onde poderá ser encontrado. 

Art. 163. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, 
publicado em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para 

apresentar defesa. 
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Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias a partir 
da última publicação do edital. 

Art. 164. Considerar-se-á revelo indiciado que, regularmente citado não apresentar defesa no 
prazo legal.  

§ 1º.  A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e devolverá o prazo para a 
defesa.  

§ 2º. Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um 
servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de 

mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igualou superior ao do indiciado. 

Art. 165.  Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as 

peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua 
convicção. 

§ 1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. 

§ 2º. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou 

regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. 

Art. 166. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que 

determinou a sua instauração, para julgamento. 

 

Seção II 

Do Julgamento 

Art. 167. No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade 
julgadora proferirá a sua decisão. 

§ 1º. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, 
este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. 

§ 2º. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à 
autoridade competente pare a imposição da pena mais grave. 

§ 3º. Se a penalidade prevista for a demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, 
o julgamento caberá ao Prefeito Municipal, ao Presidente da Câmara Municipal e aos 

dirigentes superiores de autarquia ou de fundação pública, a depender do cargo do indiciado.  

§ 4º. Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a autoridade instauradora do 

processo determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos 
autos. 

Art. 168. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos 
autos. 
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Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade 
julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o 

servidor de responsabilidade. 

Art. 169. Verifica da a ocorrência de vício insanável, a autoridade que' determinou a 

instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou 
parcial, e ordenará, no mesmo-ato, a constituição de outra comissão para instauração de novo 

processo. 

§ 1º. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade· do processo. 

§ 2º. A autoridade julgadora que der causa à prescrição prevista na lei penal, aplicam-se as 
infrações disciplinares capituladas também como crime e será responsabilizada na forma do 

Capítulo das Responsabilidades do Título do Regime Disciplinar. 

Art. 170. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro 

do fato nos assentamentos individuais do servidor.  

Art. 171. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será 

remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal, ficando um traslado na 
unidade administrativa. 

Art. 172. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser  exonerado a pedido 
ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade 

acaso aplicada. 

Parágrafo único. Ocorrida a exoneração quando não satisfeita as condições do estagio 

probatório o ato será convertido em demissão, se for o caso. 

Art. 173. Serão assegurados transporte e diárias: 

I – ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua unidade administrativa 
na condição de testemunha, denunciado ou indiciado; 

II – aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a se deslocarem da sede dos 
trabalhos para a realização da missão essencial ao esclarecimento dos fatos. 

 

Seção III 

Da Revisão do Processo 

Art. 174. O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, 

quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do 
punido ou a inadequação da penalidade aplicada. 

§ 1º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da 
família poderá requerer a revisão do processo. 

§ 2º. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo 
curador. 
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Art. 175. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente.  

Art. 176.  A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para 

revisão, que requer elementos novos ainda não apreciados no processo originário. 

Art. 177. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao Chefe do Poder competente 

que, se autorizada a revisão, encaminhará o pedido e o dirigente do órgão ou entidade onde se 
originou o processo disciplinar. 

Parágrafo único. Deferida a petição a autoridade competente providenciará a constituição de 
'comissão na forma do Capítulo do Processo Disciplinar. 

Art. 178. A revisão correrá em apenso ao processo originário. 

Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e 

inquirição das testemunhas que arrolar. 

Art. 179. A comissão revisora terá 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos. 

Art. 180. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e 
procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar. 

Art. 181. O julgamento caberá à autoridade que aplicou penalidade. 

Parágrafo único. O prazo para julgamento será de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do 

processo, no curso do qual a autoridade julgador poderá determinar diligências. 

Art. 182. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a pena/idade aplicada, 

restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição de cargo em 
comissão, que será convertida em exoneração. 

Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade. 

 

TÍTULO VI 

Dos Benefícios e da Assistência à Saúde 

Art. 183. Todos os servidores públicos do Município, dos Poderes Executivo e Legislativo 
incluídas suas autarquias e fundações, estão vinculados ao Regime Geral da Previdência 

Social (RGPS), administrado por regulamento do Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS), fazendo jus as prestações típicas já previstas no sistema previdenciário comum. 

Art. 184. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família compreende 
assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, prestada pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

§ 1º. Caso venha a ser instituído regime previdenciário próprio do Município, de caráter 

contributivo e observado critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial a 
assistência à saúde prevista neste artigo, será prestado diretamente pelo órgão ou entidade. ao 

qual estiver vinculado o servidor. 
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§ 2º. Em se tratando de convênio ou contrato que venha a ser firmado e mantido peio 
Município, na forma estabelecida em ato especifico, a assistência á saúde de que trata este 

artigo, será prestada por instituição ou entidade jurídica de direito público, de direito privado, 
empresa pública' ou sociedade de economia mista. 

§ 3º.  Procedimento idêntico ao definido no parágrafo anterior, para assistência á saúde, será 
adotado para aquelas prestações que se responsabilizem por aposentadorias ou pensões, ou 

então por respectivas complementações; auxílios, salários e licenças de qualquer natureza, 
desde quando devidamente especificadas; ou algum outro beneficio de caráter social ou 

assistencial. , 

§ 4º. Nas hipóteses previstas nesta Lei em que seja exigida perícia, avaliação ou inspeção 

médica, na ausência de médico ou junta médica oficial para a sua realização, o órgão ou 
entidade celebrará, preferencialmente, convênio com unidades de atendimento do sistema 

público de saúde ou instituições sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública. 

§ 5º. Na impossibilidade, devidamente justificada, da aplicação do disposto no parágrafo 

anterior; o órgão ou entidade promoverá a contratação da prestação de serviços por pessoa 
jurídica, que constituirá junta médica especificamente para esses fins, indicando os nomes e 

especialidades dos seus integrantes com a comprovação de suas habilitações e de que não 
estejam respondendo a processo disciplinar junto à instituições fiscalizadoras da profissão.  

 

TÍTULO VII 

Das Disposições Gerais 

Art. 185. O dia do Servidor Público será comemorado a vinte e oito de outubro. 

Art. 186. Os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do 
começo e inc1uinrlo-seo dia do vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil 

seguinte, o prazo vencido em dia que não haja expediente.  

Art. 187. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor não 

poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, 
nem eximir se do cumprimento dos seus deveres. 

Art. 188. São isentos de taxas, emolumentos ou custas os requerimentos, certidões e outros 
papéis que na esfera administrativa, interessarem ao servidor municipal ativo ou inativo.  

Art. 190. A critério da Administração e mediante autorização expressa do servidor, poderão 
haver consignações em folhas de pagamento a favor de terceiros, com a devida reposição dos 

custos de operação, na forma a ser definida em regulamento específico. 

Art. 191. Aos servidores integrantes da Carreira do Magistério aplicam-se subsidiária e 

complementarmente as disposições desta Lei. 

Art. 192. O Prefeito Municipal baixará, por decreto, os regulamentos necessários à execução 

da presente Lei, inclusive no que se refere à jornada de trabalho nas unidades administrativas 
municipais. 
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Art. 193. A presente Lei aplicar-se-á aos servidores da Câmara Municipal, cabendo ao seu 
Presidente as atribuições reservadas ao Prefeito Municipal, quando for o caso. 

 

TÍTULO VIII 

Das Disposições Transitórias e Finais 

Art. 194. Os servidores públicos civis, objeto desta Lei, em exercício na data da promulgação 

da Constituição Federal de 05/10/1988, há pelo menos 05 (cinco) anos continuados, ou seja, 
desde  05/10/1983,  são considerados estáveis (Art. 19 do ADCT). 

§ 1º. O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título, 
quando se submeterem a concurso publico para fins de efetivação, na forma da lei. 

§ 2 º. O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de Cargo, funções e empregos de 
confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração. Sendo assim, o 

tempo de serviço será computado para os fins do caput deste artigo, exceto em se tratando de 
servidor ocupante de cargo efetivo. 

§ 3º.  Aos Servidores que ingressaram no serviço público em 06 de outubro de 1983 a 05 de 
outubro de 1988, os quais integrarão o quadro de permanentes, fica assegurada a incorporação 

ao seu vencimento, das atuais vantagens percebidas. 

Art. 195. Serão estabelecidos por lei municipal critérios para compatibilização dos quadros de 

pessoal com o disposto nesta Lei e os Planos de Carreira a serem instituídos para a 
administração direta e para as autarquias e fundações públicas municipais, de acordo com as 

suas peculiaridades. 

Art. 196. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei 1.182/95 de 03 

de abril de 1995 e as demais disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, 31 de janeiro de 2003. 

GENEBALDO DE SOUZA CORREIA 

Prefeito Municipal de Santo Amaro 
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ANEXO D – REGIMENTO ESCOLAR UNIFICADO DAS ESCOLAS PÚBLICAS 

MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA SANTO AMARO – BA 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO (BA) 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 
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DE EDUCAÇÃO BÁSICA SANTO AMARO – BAHIA 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO (BA) 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO 

RICARDO JASSON MAGALHÃES MACHADO DO CARMO 

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 

TALES ANTONIO MORAES CAMPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTO AMARO – BAHIA 

 



213 

APRESENTAÇÃO 

 

O Regimento Escolar das Escolas Públicas Municipais de Educação Básica do município de 

Santo Amaro, Bahia foi concebido para servir como instrumento guia do gerenciamento 

educacional das unidades escolares, atuando como facilitador dos procedimentos normativos, 

técnicos e pedagógicos da rede pública municipal de ensino. 

A Secretaria Municipal de Educação reconhecendo as necessidades e realidades vividas no 

dia-a-dia como a adequação à Legislação de Ensino, a implantação de novas modalidades de 

ensino, fortalecimento, autonomia pedagógica e valorização da comunidade escolar e visando 

contribuir para melhor qualidade do ensino elaborou este Regimento que entrará em vigor 

acatando as sugestões feitas pela comunidade escolar, pela Coordenação de Currículos e 

Políticas Educacionais e aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação. 

Na verdade, o Regimento não é um instrumento que isoladamente possa mudar os rumos do 

gerenciamento da educação em nossas escolas, contudo, se aliado ao compromisso dos 

profissionais que vivenciam a realidade escolar e se, adequado às peculiaridades da rede 

pública municipal de ensino poderá colaborar significativamente para o êxito do trabalho 

escolar com o compromisso de oferecer uma educação que valorize a permanência e o 

sucesso escolar do aluno. 

 

 

 

Tales Antonio Moraes Campos 

Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer 
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REGIMENTO ESCOLAR  

 

TÍTULO I – ÓRGÃO GERENCIADOR E ADMINSTRADOR  

 

Art. 1º – Os estabelecimentos de ensino da rede pública municipal reger-se-ão técnica e 

administrativamente pela Secretaria Municipal de Educação tendo o governo do município de 

Santo Amaro como mantenedor em atendimento à legislação vigente.  

Parágrafo único – A organização administrativa, didática e disciplinar dos estabelecimentos 

de ensino da rede pública do município de Santo Amaro é regulamentada pelo presente 

Regimento, nos termos da legislação vigente.  

 

TÍTULO II – FINALIDADES DA EDUCAÇÃO  

 

CAPÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO  

 

Art. 2º – A educação da rede pública municipal de ensino será inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana e tem por finalidade o pleno desenvolvimento 

do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho 

numa co-participação entre o Estado e a família.  

Art. 3º – O ensino na rede pública municipal será ministrado com base nos seguintes 

princípios:  

I – igualdade de condições para acesso e permanência na escola;  

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 

saber;  

III – pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;  

IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância;  

V – gestão democrática e participativa;  

VI – valorização do profissional da educação;  

VII – garantia do padrão de qualidade;  

VIII – valorização da experiência extraescolar.  
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CAPÍTULO II – DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

 

Art. 4º – A Secretaria Municipal de Educação, através de suas unidades escolares, oferece à 

comunidade as seguintes etapas de atendimento educacional:  

§ 1º – A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até os cinco anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.  

I – a educação infantil é oferecida para as crianças:  

a) a partir de 02 anos: Creche;  

b) três anos: Grupo 3 (Maternal);  

c) quatro anos: Grupo 4 (Pré I);  

d) cinco anos: Grupo 5 (Pré II).  

II – o ensino fundamental destina-se a formação da criança, do pré-adolescente e do 

adolescente, favorecendo o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, proporcionando a reflexão através 

da compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e 

dos valores na busca de formação para o exercício pleno e consciente da cidadania e será 

organizado em séries/anos compreendendo anualmente, no mínimo, duzentos dias letivos e 

oitocentas horas de efetivo trabalho escolar em sala de aula, excluindo o tempo reservado à 

recuperação.  

III – conforme a Lei Federal nº 11.274/2006 e com a Resolução nº 002/2010 do Conselho 

Municipal de Educação, que aprovou o Plano de Implantação do Ensino Fundamental de 

Nove Anos, o Ensino Fundamental passa a ter duração de nove anos, havendo coexistência do 

Ensino Fundamental de Oito e Nove Anos, com extinção gradativa de um e implantação 

gradativa do outro.  

 

CAPÍTULO III – DAS MODALIDADES DE ENSINO  

 

Art. 5º – A educação de jovens e adultos destina-se a suprir a escolarização daqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental na idade própria.  

§ 1º – A educação de jovens e adultos em nível de ensino fundamental, na forma sistemática e 

com aceleração de estudos, terá duração de cinco anos, compreendendo anualmente duzentos 

dias letivos e oitocentas horas de efetivo trabalho escolar, tendo a seguinte equivalência com o 

ensino regular:  
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I – primeira etapa corresponde a 1ª série do ensino fundamental;  

II – segunda etapa corresponde a 2ª e 3ª séries do ensino fundamental;  

III – terceira etapa corresponde a 4ª série do ensino fundamental;  

IV – quarta etapa corresponde a 5ª e 6ª séries do ensino fundamental;  

V – quinta etapa corresponde a 7ª e 8ª séries do ensino fundamental.  

§ 2º – A idade mínima para ingresso na educação de jovens e adultos em nível de ensino 

fundamental é de quinze anos completos até o início do ano letivo na escola.  

 

CAPÍTULO IV – DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  

 

Art. 6º – A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à 

ciência e à tecnologia conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 

produtiva.  

§ 1º – A educação profissional terá organização curricular própria e independente do ensino 

médio.  

§ 2º – A educação profissional será ofertada pela rede de ensino de acordo com o interesse da 

comunidade, tendo suas normas regulamentares específicas.  

 

TÍTULO III – REGIME DE FUNCIONAMENTO  

 

CAPÍTULO I – DO ANO LETIVO  

 

Art. 7º – O ano letivo abrange um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar e uma 

carga horária mínima de oitocentas horas anuais.  

§ 1º – As paralisações que porventura ocorram, qualquer que sejam os motivos determinantes, 

não desobrigam a escola do cumprimento dos duzentos dias letivos e das horas aula fixadas 

neste artigo.  

 

CAPÍTULO II – DO CALENDÁRIO ESCOLAR  

 

Art. 8º – Entende-se por calendário escolar a distribuição temporal das atividades 

administrativas pedagógicas planejadas, para implementação na unidade de ensino ao longo 

de um período escolar.  
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§ 1º – O calendário escolar terá suas atividades organizadas de acordo com as orientações da 

Secretaria Municipal de Educação e em consonância com a legislação de ensino em vigor.  

§ 2º – Nas unidades de ensino situadas no interior do município poderá adequar o calendário 

às peculiaridades locais e em tempo hábil, encaminhá-lo à Secretaria Municipal de Educação, 

para análise e aprovação.  

§ 3º – As unidades de ensino que porventura necessitarem interromper o calendário escolar 

deverão adequá-lo para o cumprimento dos dias letivos previstos na legislação, 

encaminhando-o à Secretaria Municipal de Educação, para análise e aprovação, no prazo 

máximo de trinta dias, a contar da data de recebimento.  

Art. 9º- O Currículo Pleno da Unidade Escolar seguirá as orientações da Secretaria Municipal 

de Educação, adequando às necessidades locais.  

I – caberá à Secretaria Municipal de Educação a elaboração e atualização da matriz curricular, 

conforme as leis e orientações dos órgãos que regem a Educação no País.  

II – O Currículo Pleno da Escola no Ensino Médio propõe como eixo integrador O Mundo do 

Trabalho, constituído de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio – DCNEM; Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM.  

 

CAPÍTULO III – DA MATRÍCULA  

 

Art.10º – A matrícula vincula o aluno à unidade escolar e é renovável a cada ano.  

§ 1º – A matricula será aberta e encerrada pela Secretaria Municipal de Educação em datas 

prefixadas e atenderão ao disposto na legislação vigente.  

§ 2º – Encerrado o período de matrícula dos alunos, a direção no prazo de cinco dias úteis, 

remeterá ao Conselho Tutelar o Calendário de Matrícula fixado pela Secretaria Municipal de 

Educação, juntamente com a relação nominal dos alunos que na faixa de seis aos quatorze 

anos, não renovaram matrícula.  

§ 3º – Ao aluno, que trata o parágrafo anterior, será assegurada a matrícula na rede pública 

municipal na unidade de ensino que possua vaga, desde que encaminhado à Secretaria 

Municipal de Educação, pelos órgãos competentes, conforma e legislação em vigor.  

§ 4º- Ressalvada a hipótese de cancelamento de matrícula, a não renovação desta, 

interromperá o vínculo do aluno com a unidade escolar.  

§ 5º – O ato da matrícula gera direitos e deveres entre unidade de ensino e o aluno, ou seu 

responsável legal quando menor, ambos se comprometendo a respeitar e cumprir o presente 

Regimento e as demais normas estabelecidas pelos órgãos competentes.  
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§ 6º A Unidade Escolar oferecerá, prioritariamente, matrícula para o Ensino Fundamental, 

onde serão matriculados, obrigatoriamente, todos os alunos a partir dos 06 (seis) anos.  

Art. 11 – Para a efetivação da matrícula serão necessários os seguintes documentos:  

I – fotocópia de Certidão de Nascimento ou Casamento, Carteira de identidade;  

II – histórico escolar original, exceto para o 1º ano do Ensino Fundamental e 1ª série da 

Educação de Jovens e Adultos,  

III – certificado de conclusão do ensino fundamental ou equivalente, original e fotocópia;  

IV – fotocópia da carteira de vacinação da criança, quando se tratar da educação infantil;  

V – na impossibilidade da apresentação de histórico escolar, para efeito de matrícula, o aluno 

deverá apresentar um atestado comprovando a sua escolaridade, observando a validade 

estabelecida no mesmo;  

VI – 03 (três) fotos 3X4;  

VII – assinatura do termo de conhecimento e responsabilidade concordando com as 

disposições deste Regimento Escolar.  

Art.12 – A matrícula dos alunos nas séries/anos iniciais do ensino fundamental não poderá ser 

recusada por falta de certidão de nascimento.  

§ 1º – O pai ou responsável firmará, junto à unidade de ensino, termo de declaração e 

responsabilidade, em modelo próprio da Secretaria Municipal de Educação, contendo os 

dados essenciais do educando.  

§ 2º – O referido termo ficará arquivado na secretaria da unidade escolar e terá validade por 

noventa dias.  

§ 3º – Encerrado o período de matrícula, a unidade de ensino remeterá à Secretaria Municipal 

de Educação, e esta ao Conselho Tutelar ou ao Promotor de Justiça da Comarca, a relação dos 

alunos matriculados nessa situação, solicitando as providências legais para a emissão do 

documento.  

§ 4º – No caso de matrícula com atestado, decorrido o prazo de validade, o aluno ou o seu 

responsável deverá entregar à escola o histórico escolar.  

§ 5º – No caso de matrícula com documentação incompleta, exceto o previsto no artigo 12, ou 

matrícula com atestado, a negligência comprovada do aluno ou de seu responsável, no 

cumprimento do prazo estabelecido, resultará no impedimento de renovação de sua matrícula.  

Art. 13 – Quando o aluno não possuir documentação que comprove sua escolaridade no 

ensino fundamental, a unidade de ensino deverá aplicar a avaliação classificatória com a 

finalidade de identificar em qual série ou etapa desse nível de ensino será efetivada a 

matrícula.  
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§1°- A avaliação classificatória deverá ser aplicada antes do início do ano letivo e deverá 

considerar a idade, a maturidade e o conhecimento do conteúdo das disciplinas do Núcleo 

Comum.  

§ 2º – O teste a que se refere o Artigo 13 só poderá ser aplicado por unidade de ensino que 

possua o curso correspondente autorizado ou reconhecido pelo Conselho Municipal de 

Educação.  

§ 3º – O corpo docente da escola, orientado pela coordenação pedagógica, elaborará a 

avaliação.  

§ 4º – Após a aplicação da avaliação, a escola procederá à classificação do aluno na série/ano 

ou etapa para a qual tenha demonstrado competência, efetivando sua matrícula na própria 

unidade de ensino.  

§5º – O teste deverá ser arquivado na pasta do aluno, juntamente com a “ata de registro” de 

sua efetivação.  

§ 6º – As notas obtidas na avaliação classificatória deverão constar obrigatoriamente na 

observação no histórico escolar do aluno.  

Art. 14 – O aluno transferido reprovado em disciplina(s) da parte diversificada deverá ser 

matriculado na série/ano subsequente, com a devida complementação de estudos para 

integralização curricular, se o modelo da escola pretendida for diferente do modelo da escola 

de origem.  

Parágrafo único – A adequação curricular deverá ocorrer em forma de adaptação de estudos.  

Art. 15 – A matrícula do aluno com estudos noutro país deverá ser precedida de uma consulta 

ao órgão competente da Secretaria Municipal de Educação. (HISTÓRICO TRADUZIDO 

POR TRADUTOR JURAMENTADO).  

Art. 16 – É considerado abandono de estudos a ausência do aluno as atividades escolares, por 

mais de cinquenta dias consecutivos, sem justificativa à direção da escola, decorridos trinta 

dias do seu afastamento.  

Parágrafo único – A matrícula que se fizer com documentos falsos ou adulterados será nula de 

pleno direito, sem qualquer responsabilidade para a unidade escolar, estando o responsável 

passivo das penalidades a que determina a lei.  

Art. 17 – O cancelamento de matrícula é o ato informal de interrupção dos estudos, com a 

manutenção do vínculo do aluno com a unidade de ensino e a expectativa de sua futura 

renovação.  
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§ 1º – O cancelamento de matrícula somente será concedido após o aluno ter se submetido às 

primeiras avaliações e até sessenta dias antes do término do ano letivo, (última semana da III 

Unidade), ressalvando-se os casos especiais a serem analisados pela unidade de ensino. 6  

 

CAPÍTULO IV – DA TRANSFERÊNCIA  

 

Art. 18 – A transferência do aluno será concedida mediante pedido por escrito assinado pelo 

próprio ou por seu representante legal, quando menor de idade, até a III unidade.  

§ 1º – O aluno só poderá ser transferido após o término das atividades de avaliações do 

bimestre em curso, salvo em casos excepcionais a serem analisados pela unidade de ensino.  

§ 2º – A unidade de ensino que receber o aluno transferido com avaliações incompletas ou 

não efetivadas responsabilizar-se-á em realizá-las.  

§ 3º – A transferência far-se-á pela base nacional comum.  

Art. 19 – A escola poderá receber transferência de aluno oriundo de outros estabelecimentos 

de ensino, desde que o curso seja autorizado ou reconhecido pelo órgão competente.  

Art. 20 – O diretor da escola, com autorização do Conselho Escolar, poderá dar transferência 

em qualquer época do ano ao aluno que infringir os dispositivos deste Regimento ou haja 

cometido falta grave.  

Art. 21 – A direção da escola responsabilizar-se-á pela matrícula do aluno em outra unidade 

de ensino da rede municipal.  

Art. 22 – Nas guias de transferência do aluno com aproveitamento insuficiente, findado o 

processo de avaliação, deverá constar a observação REPROVADO, sendo-lhe vedado o 

direito de RECUPERAÇÃO em outra unidade escolar.  

 

SEÇÃO I – ADAPTAÇÃO DE ESTUDOS  

 

Art. 23 – Os estudos de adaptação deverão ocorrer quando o aluno transferido apresentar, no 

ato do histórico escolar com modelo curricular diferente.  

Parágrafo único – Os estudos de adaptação, feitos sob a orientação da coordenação 

pedagógica e do núcleo administrativo, tem por finalidade a complementação de carga horária 

e/ou componentes curriculares, visando ajustamento necessário ao novo modelo curricular.  

Art. 24 – Na análise comparativa dos modelos curriculares deverá ser considerado:  
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I – o cumprimento de vinte e cinco por cento (25%) da carga horária destinada à parte 

diversificada do currículo mínimo exigido pela legislação em vigor, correspondente a 

duzentas (200) horas anuais;  

II – a adequação das disciplinas da base nacional comum que compõem a matriz curricular da 

escola para a qual o aluno foi transferido.  

Parágrafo único – A adaptação de estudos deverá ser cursada em horário oposto ao da 

série/ano que está sendo matriculado (a) com aulas regulares, sendo obedecidos os critérios de 

avaliação fixados neste Regimento.  

 

CAPÍTULO V – DA AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

  

Art. 25 – A Avaliação do rendimento escolar é um processo contínuo, observando-se a 

preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e o mínimo considerado 

necessário em termos de conhecimentos, competências e habilidades em cada componente 

curricular, em concordância com os objetivos da educação.  

Art. 26 – O Sistema de avaliação das Unidades Escolares obedecerá ao regime de 04 (quatro) 

unidades para todas as séries/anos.  

Art. 27 – A avaliação do processo de ensino e de aprendizagem deverá:  

I – reorientar o planejamento da ação pedagógica, possibilitando o aperfeiçoamento do 

processo de ensino e de aprendizagem;  

II – ser um processo contínuo, dialógico e inclusivo, que respeite as características individuais 

e sócio-culturais dos sujeitos envolvidos;  

III – reorientar o processo de apropriação e construção do conhecimento do aluno.  

Art. 28 – Na avaliação, como processo inclusivo, o docente deverá promover ações 

educacionais diversificadas e inovadoras que permitam o desenvolvimento da aprendizagem 

de todos os alunos.  

Art. 29 – A avaliação deverá ser assumida, pela comunidade escolar, como uma tarefa 

coletiva e cooperativa em favor da aprendizagem dos alunos como indivíduos e não como 

obrigação burocrática e isolada do processo educativo.  
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SEÇÃO I – AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

Art. 30 – A avaliação, na Educação Infantil, será realizada mediante o acompanhamento e o 

registro do desenvolvimento da criança, tomando como referência os objetivos estabelecidos 

para essa etapa da educação.  

Art. 31- O registro da avaliação da criança será descritivo e deverá ser realizado 

bimestralmente, sendo seus resultados comunicados aos seus pais e/ou responsáveis através 

de relatórios.  

Parágrafo único – Na Educação Infantil a promoção é automática, ao final do ano letivo.  

 

SEÇÃO II – AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

Art. 32 – No Ensino Fundamental a avaliação do aproveitamento deve incidir sobre o 

desempenho do aluno em diferentes experiências, levando sempre em consideração os 

objetivos visados, compreendendo a verificação do aproveitamento, a aquisição das 

competências e habilidades e a apuração da assiduidade.  

Art. 33 – A avaliação no Ensino Fundamental deverá proporcionar aos alunos:  

I – a reflexão de seus avanços e de suas dificuldades, visando ao seu envolvimento e 

comprometimento com o processo de construção histórica singular e coletiva;  

II – a possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar;  

III – a possibilidade de avanço nos estudos mediante verificação do aprendizado;  

IV – aproveitamento de estudos concluídos com êxito;  

V – a obrigatoriedade de estudos de recuperação, preferencialmente, paralela ao período 

letivo, para casos de baixo rendimento escolar.  

 

SUBSEÇÃO I – DA AVALIAÇÃO NO 1º, 2º E 3º ANOS  

 

Art. 34 – No Ensino Fundamental de Nove Anos, não haverá retenção do 1º e 2º anos, etapa 

primordial da alfabetização, pois o cuidado na sequência do processo de desenvolvimento e 

aprendizagem dessa criança implica o conhecimento e atenção as suas características etárias, 

sociais e psicológicas.  

Parágrafo único – Só haverá retenção da criança na última fase do Ciclo de Alfabetização, ou 

seja, no 3º ano, caso a criança não tenha conseguido desenvolver um percentual das 

competências e habilidades exigidas nos Marcos de Aprendizagem.  
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Art. 35 – Os resultados da avaliação do desempenho do aluno no 1º, 2º e 3º ano do Ensino 

Fundamental serão registrados de forma descritiva e também numérica expressos ao término 

de cada bimestre letivo com critérios previamente estabelecidos e definidos no Projeto 

Político Pedagógico da unidade escolar.  

Art.36 – O desempenho dos alunos, em todas as atividades escolares, observando os objetivos 

próprios da alfabetização, será analisado no Conselho de Classe por todos os profissionais 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.  

 

SUBSEÇAO II – DA AVALIAÇÃO A PARTIR DO 4º ANO  

 

Art. 37 – A avaliação do aproveitamento será expressa através de uma escala numérica de 0 

(zero) a 10(dez), considerando-se aprovado o aluno que obtiver, no mínimo, 20 (vinte) pontos 

no somatório das 04 (quatro) unidades o que equivale a média 5,0 (cinco) por unidade.  

Art. 38 – Os instrumentos utilizados para avaliar a aprendizagem deverão ser diversificados: 

provas orais, escritas e/ou práticas, exercícios escritos, entrevistas orais, acompanhadas ou 

não de exercícios práticos, visitas de estudo, trabalho de campo, relatórios, seminários, 

projetos, autoavaliação, produção de textos, resumos, pesquisas e outros.  

Art. 39 – Compete ao professor elaborar, aplicar e julgar os testes, provas e outras 

modalidades de avaliação, com acompanhamento do Coordenador Pedagógico.  

Art. 40 – Os alunos terão o direito de conhecer o resultado decorrente de atividades de 

aprendizagem realizadas.  

Art. 41 – O professor deverá, ao devolver a avaliação, discutir com os alunos o resultado da 

mesma.  

Art. 42 – Na avaliação permanente, contínua e cumulativa do desempenho do aluno, os 

aspectos qualitativos prevalecerão sobre os quantitativos e os resultados obtidos ao longo do 

período sobre os de eventuais provas finais.  

Art. 43 – A família deverá acompanhar o processo de aprendizagem do aluno, mediante as 

atividades realizadas e o registro de avaliação expedido pela unidade escolar.  

Art. 44 – O aluno que não comparecer às avaliações por motivo justo e comprovado terá 

direito à segunda chamada quando por:  

a. moléstia comprovada mediante apresentação de atestado médico, num prazo equivalente a 

48 horas após a aplicação da avaliação;  

b. luto por motivo de falecimento de parentes em primeiro grau;  

c. apresentação ao Serviço Militar;  
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d. outro motivo relevante a critério da direção.  

Art. 45 – O professor poderá solicitar a presença dos pais ou responsáveis dos alunos, na 

unidade escolar, para resolver problemas surgidos em relação ao aluno, em horário 

compatível com as atividades de ambos.  

Art. 46 – Considera-se aprovado o aluno que obtiver média final das unidades igual ou 

superior a 5,0 (cinco), ou seja, pontuação igual ou superior a 20 (vinte), quando somadas as 

quatro unidades.  

Art. 47 – Levar-se-á em consideração a assiduidade como condição de aprovação, por 

componente curricular, o aluno com frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por 

cento) e média igual ou superior a 5,0 (cinco) será considerado aprovado ao final do ano 

letivo.  

Parágrafo único – Fica vetado o direito a segunda chamada da avaliação para o aluno que 

estiver cumprindo período de suspensão aplicado pela unidade escolar. 9  

 

SEÇÃO III – DA RECUPERAÇÃO  

 

Art. 48 – Entende-se por recuperação o processo de ensino-aprendizagem que viabiliza 

oportunidades ao educando de alcançar aprovação, objetivando aproveitamento de seu 

desempenho ao longo do percurso escolar.  

Art. 49 – As unidades escolares da Rede Municipal de Ensino adotarão o regime de 

recuperação paralela e também de recuperação final:  

I – a recuperação paralela realizar-se-á após o término de cada unidade letiva;  

II – a recuperação paralela será precedida de aulas de revisão dos conteúdos indicados pelos 

docentes, de acordo com as aulas ministradas na unidade em questão:  

III – ficam automaticamente convocados para realizarem a recuperação paralela os alunos que 

obtiverem média da unidade em questão inferior a 5,0(cinco);  

IV – a nota da unidade será substituída pela nota obtida em estudos de recuperação paralela, 

se e somente se, essa for superior a média da unidade, caso contrário mantém-se a nota da 

unidade;  

V – a recuperação paralela, por ter caráter substitutivo, terá valor igual a 10 (dez);  

VI – em caso de ausência à recuperação paralela não será realizada segunda chamada, exceto 

para os casos previstos no Art. 44 deste Regimento;  

VII – após a correção da recuperação paralela, o professor informará ao aluno o resultado 

final do processo de recuperação;  
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VIII – a recuperação paralela deverá ser arquivada na unidade escolar;  

IX – a recuperação final será realizada após o término da IV Unidade, após o cumprimento 

dos 200 (duzentos) dias letivos;  

X – o aluno poderá ser submetido à recuperação final de todas as disciplinas, observando a 

frequência mínima estabelecida pela Lei nº 9.394/96 – Art. 24, inciso VI;  

XI – a recuperação final será precedida de aulas de revisão do conteúdo ministrado no ano 

letivo, devendo o professor fornecer os assuntos destinados à execução da mesma;  

XII – durante a recuperação o professor deverá avaliar o rendimento do aprendiz atribuindo-

lhe notas que substituirão o resultado anteriormente obtido no período letivo regular;  

XIII – o aprendiz que ao final da avaliação de recuperação final obtiver nota inferior a 

5,0(cinco) nas disciplinas ou área de estudo será submetido à apreciação do Conselho de 

Classe, ao qual caberá decidir pela promoção ou não do aluno, conforme estabelecido neste 

Regimento.  

 

SEÇÃO IV – DO CONSELHO DE CLASSE  

 

Art. 50 – O Conselho de Classe, de caráter deliberativo, terá por finalidade:  

I – O Conselho de Classe reunir-se-á regularmente ao final de cada unidade e ao término da 

recuperação final e extraordinariamente quando convocado pelo diretor, ou ainda, por 

solicitação de 2/3(dois terços) de seus membros ou pela Secretaria Municipal de Educação ou 

pelo Conselho Municipal de Educação;  

II – Analisar o desempenho dos alunos da classe, individual e/ou coletivamente;  

III – Propor medidas de natureza didático-pedagógico e disciplinar;  

Art. 51 – O conselho de Classe será constituído pelo diretor, pelo coordenador pedagógico, e 

pelos professores da unidade escolar:  

I – O conselho de Classe é presidido pelo Diretor da Unidade Escolar;  

II – Terá que ser feito o registro em Ata da reunião do Conselho de Classe toda vez que esse 

reunir-se;  

III – Nas decisões a serem tomadas por maioria simples, sobre retenção ou promoção de 

alunos, terão direito a voto apenas os professores da classe, computando um voto para cada 

professor, cabendo ao presidente conduzir nova discussão em caso de empate sobre a 

promoção ou retenção do aluno, até que os votos dos professores sejam decisórios;  

IV – Cumpre à direção divulgar a comunidade escolar as decisões do Conselho de Classe;  



226 

V – Cabe ao diretor tornar público, no início do ano letivo, os critérios utilizados pelos 

membros do Conselho de Classe para a avaliação dos alunos.  

 

SEÇÃO V – DAS DECISÕES DO CONSELHO DE CLASSE  

 

Art. 52 – Terá direito a avaliação do Conselho de Classe todo aluno que não obteve aprovação 

após processo de recuperação paralela e final observando os seguintes critérios:  

I – Ter alcançado nota igual ou superior a 3,0(três) e igual ou inferior a 4,9 (quatro vírgula 

nove) em qualquer disciplina;  

II – Não será submetido à apreciação do Conselho de Classe o aluno que tenha sido reprovado 

na recuperação final em mais de três disciplinas;  

Art. 53 – Os pais e/ou responsáveis pelo educando matriculado na Rede Municipal de Ensino, 

poderão recorrer á instâncias de recursos as decisões do Conselho de Classe.  

Art. 54 – São instâncias de recursos da revisão da decisão do Conselho de Classe, a Unidade  

Escolar, a Secretaria Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Educação.  

Art. 55 – Em qualquer uma das instâncias previstas no artigo anterior, deverão fazer parte do 

processo os documentos abaixo relacionados, além de outros que se julguem necessários:  

Diário de classe;  

Instrumentos Avaliativos;  

Avaliação descritiva do educador sobre o processo ensino-aprendizagem do educando durante 

o ano letivo;  

Acompanhamento da ação pedagógica do professor feita pelo Coordenador Pedagógico da 

unidade escolar registrada em relatórios entregues ao longo do ano letivo;  

Atas do Conselho de Classe;  

Regimento Interno da Unidade Escolar;  

Projeto Político Pedagógico da Escola.  

Art. 56 – Os pedidos de revisão da decisão do Conselho de Classe deverão ser realizados em 

primeira instância, através de um requerimento, junto à Direção da unidade escolar, num 

prazo de 02(dois) dias após a divulgação/publicação dos resultados em espaço visível da 

unidade escolar.  

Art. 57- Para a realização da respectiva revisão deverá ser constituída uma comissão no 

âmbito da unidade escolar, apresentando a seguinte composição:  

O educador da disciplina em questão;  
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Um educador da mesma disciplina, que lecione na mesma unidade escolar ou, não existindo, 

solicitar um educador de outra unidade escolar da Rede Municipal de Ensino;  

Um educador de outra disciplina que tenha sido professor do referido aluno;  

O diretor da unidade escolar;  

O coordenador pedagógico da unidade escolar, ou um coordenador pedagógico da Secretaria 

Municipal de Educação;  

Um responsável legal pelo aluno (pai/mãe/tutor).  

Art. 58 – A comissão deverá apresentar os resultados no prazo de até 05(cinco) dias úteis após 

o pedido da revisão, publicando-o em espaço visível da unidade escolar.  

Art. 59 – Havendo discordância quanto ao resultado e/ou decisão do Conselho de Classe 

Final, tanto os pais ou responsável, como o educador da disciplina em questão, poderão 

recorrer em segunda instância junto à Secretaria Municipal de Educação;  

Art. 60 – O Conselho Municipal de Educação é a instância de recurso em relação à decisão da 

comissão prevista no artigo anterior, caso haja discordância com os resultados, por parte dos 

pais ou responsáveis ou pelo educador da disciplina em questão, através de requerimento ao 

órgão. 11  

 

TÍTULO IV – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA  

 

CAPÍTULO I – DA ORGANIZAÇÃO  

 

Art. 61 – Os estabelecimentos de ensino serão regidos:  

I – pela legislação de ensino vigente aplicável;  

II – por este Regimento escolar;  

III – pelas normas internas;  

IV – por atos normativos emanados dos órgãos de sua administração superior.  

Parágrafo único – As unidades de ensino poderão, com a participação do Conselho Escolar, 

elaborar normas internas em consonância com este Regimento.  

Art. 62 – A escola é uma unidade de ensino e aprendizagem integrada à comunidade e isenta 

de qualquer vinculação político-partidária.  

Art. 63 – Os estabelecimentos de ensino funcionarão em três turnos manhã, tarde e noite, com 

frequência mista de alunos por turma série/ano, obedecendo às seguintes determinações:  
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I – A duração da aula para as turmas de 1ª a 4ª série, do 1º ao 5º ano e Educação de Jovens e 

adultos – Segmento I será de quatro horas diárias, não incluindo, o tempo reservado ao 

recreio, a fim de atender às oitocentas horas previstas na legislação de ensino vigente.  

II – A duração da aula para as turmas de 5ª a 8ª série, 6º ao 9º ano e Educação de Jovens e 

Adultos – Segmento II será de cinqüenta minutos para o diurno e noturno.  

 

CAPÍTULO II – DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  

 

SEÇÃO I – DA CONSTITUIÇÃO  

 

Art. 64 – As unidades de ensino fundamental serão assim constituídas:  

I – núcleo administrativo: diretor e vice-diretor;  

II – conselho escolar;  

III – coordenador pedagógico;  

IV – núcleo docente;  

V – núcleo discente;  

VI – núcleo de apoio administrativo: secretário (a), agentes administrativos, escreventes, 

datilógrafos/digitadores, serventes, merendeiras, vigias.  

 

SUBSEÇÃO I – DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO  

 

Art. 65 – A administração geral da escola estará a cargo do diretor e dos vice-diretores que, 

juntamente com comunidade escolar deverá definir a proposta pedagógica da unidade escolar, 

enfatizando sua filosofia e objetivos.  

Art. 66 – As funções de diretor e vice-diretor de unidade escolar serão exercidas por 

servidores graduados conforme a legislação em vigor.  

Parágrafo único – As funções de diretor e vice-diretor serão exercidas por servidores do 

quadro efetivo da Secretaria Municipal de Educação.  

Art. 67- São atribuições do núcleo administrativo:  

I – Cumprir e fazer cumprir as determinações superiores, as constantes neste Regimento e as 

normas internas da unidade de ensino:  

II – cumprir e fazer cumprir os princípios da gestão democrática;  

III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas/ aulas estabelecidas;  

IV – coordenar a construção e a execução do projeto político pedagógico da unidade escolar;  
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V – elaborar horários e realizar distribuição de carga horária dos professores, juntamente com 

o coordenador pedagógico.  

VI – promover o intercâmbio com outras unidades de ensino e a integração da escola com a 

comunidade escolar;  

VII – incentivar atividades que possam servir aos fins da unidade de ensino;  

VIII – propiciar ações efetivas, na unidade de ensino, que sensibilizem a comunidade escolar 

a zelar pelo patrimônio público respeitando-o e conservando-o como bem de todos;  

IX – zelar pela integridade física e moral dos servidores e alunos durante a permanência 

desses no âmbito da unidade de ensino;  

X – garantir condições para que o arquivo da unidade de ensino esteja atualizado e 

conservado;  

Art. 68 – São atribuições do diretor:  

I – convocar e presidir reuniões;  

II – assinar conjuntamente com o Secretário, transferências e históricos escolares;  

III – enviar a solicitação da escala de férias do quadro de pessoal;  

IV – promover uma política educacional, que implique numa integração entre os corpos 

docentes, discente, técnico pedagógico e técnico-administrativo da unidade escolar;  

V – aplicar penalidade na forma da Lei e do presente Regimento;  

VI – autorizar a abertura e encerramento da matrícula, de acordo com o período estabelecido 

pela Secretaria Municipal de Educação;  

VII – elaboração e aprovação dos horários de funcionamento da escola, os individuais dos 

professores e o período das avaliações, com auxílio do coordenador pedagógico;  

VIII – delegar e gerenciar no âmbito da sua competência, poderes e atribuições aos diversos 

setores da unidade escolar e para seu bom funcionamento;  

IX – tratar com urbanidade e respeito todo o pessoal da unidade escolar;  

X – divulgar e assegurar o cumprimento das normas constantes nesse Regimento;  

XI – dar assistência a todos os turnos de funcionamento da unidade escolar, distribuindo as 

suas horas com base na carga horária específica da função.  

XII – tornar público e em local visível da instituição, os horários permanentes de 

funcionamento dos turnos de aula, atendendo às necessidades da comunidade escolar;  

XIII – ter conhecimento e cumprir as leis regimentadas em conformidade com os artigos 24 e 

25 do Estatuto do Magistério;  

XIV – organizar e encaminhar aos setores competentes da Secretaria Municipal de Educação 

projetos de implantação, autorização e reconhecimento de cursos;  
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XV – presidir reuniões administrativas e/ou pedagógicas na unidade de ensino.  

XVI – prestar contas, aos órgãos competentes, das atividades de cunho financeiro, 

desenvolvidas na escola;  

XVII – controlar a freqüência e pontualidade dos servidores, enviando ao setor competente da 

Secretaria Municipal de Educação os documentos pertinentes;  

XVIII – encaminhar mensalmente ao Juizado da Infância e da Adolescência e ao Conselho 

Tutelar a relação nominal dos alunos menores de quatorze anos regularmente matriculados 

que se ausentarem da unidade de ensino por mais de dez dias no mês, corridos ou alternados, 

a fim de evitar a evasão e a reprovação, conforme legislação em vigor;  

XIX – dar ciência a Secretaria Municipal de Educação dos reparos, reformas e ampliações 

que, por ventura, forem necessárias na unidade de ensino;  

XX – atestar os serviços feitos por empresas ou profissionais contratados, comunicando à 

Secretaria Municipal de Educação quando não corresponderem ou forem de qualidade inferior 

ao pré-estabelecido oficialmente;  

XXI – enviar relatório anual do aproveitamento final ao setor competente da Secretaria 

Municipal de Educação até noventa dias após o término do ano letivo;  

XXII – resolver problemas internos da escola, ouvindo o Conselho Escolar, quando 

necessário, antes de recorrer ao órgão central.  

Parágrafo único – Conforme a distribuição dos horários específicos dos Gestores, 

Coordenação e Secretário Escolar faz-se necessário o estabelecimento de um momento 

comum entre todos, a fim de atualizar informações e decidir as ações que serão desenvolvidas 

na unidade escolar.  

Art.69 – competirá ao vice-diretor, além das funções compartilhadas com o diretor, coordenar 

o turno sob sua responsabilidade, bem como substituí-lo ou representá-lo em sua ausência ou 

impedimento legal. 13  

 

SUBSEÇÃO II – DO CONSELHO ESCOLAR  

 

Art.70 – Os conselhos escolares são organismos consultivos, deliberativos e fiscalizadores 

vinculados às escolas públicas do município de Santo Amaro que atuam em regime de 

cogestão participativa junto às unidades de ensino, visando aconselhar, fiscalizar e avaliar o 

seu sistema de ensino, no âmbito escolar.  
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Art.71 – O conselho terá por finalidades principais:  

I – promover a integração entre os vários segmentos que participam do processo educativo, 

viabilizando a prática democrática nas unidades escolares;  

II – consolidar uma educação dialógica, buscando a socialização e as decisões quanto à 

proposta educativa na escola;  

III- garantir a educação básica nos padrões mínimos de qualidade e a formação cidadão do 

educando.  

Parágrafo único – O funcionamento do conselho escolar obedecerá à legislação em vigor, 

explicitadas em documento próprio.  

Art.72 – O conselho escolar de cada unidade de ensino será constituído pelas seguintes 

categorias:  

I – gestores e/ou coordenadores pedagógicos: diretor, vice-diretor, supervisor educacional, 

orientador educacional e técnico;  

II – professores;  

III – alunos;  

IV – funcionários de apoio administrativo e operacional;  

V – pais e/ou responsáveis dos alunos;  

VI – comunidade externa: representante da comunidade civil organizada.  

Art. 73 – Compete ao Conselho Escolar:  

I – participar da construção e avaliação do Projeto Político Pedagógico;  

II – cumprir as diretrizes para o processo eleitoral de gestores das unidades de ensino com 

base na legislação e normas próprias vigentes;  

III – encaminhar o resultado do processo eleitoral dos gestores à Secretaria Municipal de 

Educação, juntamente com a documentação comprobatória do pleito, respeitando os 

dispositivos legais e as normas administrativas da Secretaria Municipal de Educação;  

IV – propor ajustes no calendário escolar, quando necessário, considerando a realidade e as 

necessidades da escola em consonância com dispositivos legais vigentes;  

V – decidir sobre questões graves que surgirem na comunidade escolar de interesse coletivo 

ou de uma categoria em particular, encaminhando relatório à Secretaria Municipal de 

Educação.  

VI – deliberar a utilização dos recursos financeiros, através de um plano de aplicação, de 

acordo com as necessidades levantadas e posterior prestação de contas;  

VII – apreciar recursos encaminhados pelas categorias que se sintam prejudicadas em seus 

direitos;  
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VIII – apreciar e deliberar sobre aplicações de projetos educacionais na escola;  

IX – propor programas especiais para a escola, sugerindo atendimento psicopedagógico e 

aquisição material aos alunos, quando comprovadamente necessário;  

X – participar da elaboração das normas internas que nortearão o cotidiano da unidade 

escolar; princípios da gestão democrática do ensino público.  

XI – fazer cumprir os princípios da gestão democrática e fiscalizar as ações referentes à 

gestão da unidade escolar; 14  

 

SUBSEÇÃO III – DO COORDENADOR PEDAGÓGICO  

 

Art. 74 – O coordenador pedagógico será responsável pela dinamização do processo 

educativo, promovendo e assessorando as atividades de natureza técnico-científica e 

pedagógica em ação integrada com a comunidade escolar.  

Parágrafo único – Na inexistência do coordenador pedagógico na unidade de ensino caberá ao 

setor competente da Secretaria de Educação garantir o suporte pedagógico.  

Art.75 – Compete ao coordenador pedagógico:  

I – participar, com a comunidade escolar, na construção do projeto político pedagógico;  

II – fornecer subsídios ao trabalho docente, visando a melhoria da qualidade do processo 

ensino-aprendizagem;  

III – acompanhar, orientar e avaliar o processo ensino-aprendizagem;  

IV – informar, continuamente, aos pais e/ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento 

dos alunos, bem como a execução da proposta pedagógica da escola;  

V – interagir, interdisciplinarmente, com os demais profissionais da escola visando a melhoria 

da qualidade do processo ensino aprendizagem;  

VI – avaliar o rendimento escolar em cada disciplina/área de estudo em todas as séries/anos, 

mantendo diagnóstico e controle permanente;  

VII – acompanhar o rendimento escolar do aluno, apresentando sugestões para sanar as 

possíveis dificuldades;  

VIII – promover a integração escola-família-comunidade, envolvendo-as nas ações educativas 

da unidade escolar;  

IX – fomentar discussões, debates, palestras e seminários junto à comunidade escolar;  

X – organizar e participar de fóruns de discussão pedagógica como: conselho de classe e 

outras reuniões para conhecimento e intervenções, quando for o caso;  
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XI – apresentar estudos, relatórios, informações técnicas e pareceres específicos à direção da 

unidade escolar;  

XII – participar da elaboração e implementação de cursos de capacitação para professores.  

 

SUBSEÇÃO IV – DO NÚCLEO DOCENTE  

 

Art. 76 – O núcleo docente da unidade escolar é constituído por professores legalmente 

habilitados para regência de disciplinas do currículo da educação básica.  

Art. 77 – São deveres do professor:  

I – ser assíduo e pontual às aulas e demais atividades previstas, comunicando à direção os 

atrasos e eventuais ausências;  

II – ministrar aulas de sua disciplina, nos períodos regulares e de recuperação de forma prática 

e dinâmica, conforme o horário e programa previamente estabelecidos;  

III – manter atualizado os diários de classe, registrando os conteúdos ministrados e resultado 

das avaliações;  

IV – selecionar os materiais didáticos e organizar os conteúdos do ensino articulando-os as 

competências a serem desenvolvidas pelos alunos em sua formatação individual;  

V – participar de atividade extraclasse sempre que solicitado pela direção da escola no seu 

horário de trabalho;  

VI – organizar e rever, anualmente, os planos de ensino de sua disciplina, considerando a 

proposta pedagógica da escola;  

VII – comunicar à direção as anormalidades ocorridas durante suas aulas;  

VIII – informar continuamente ao aluno e à coordenação pedagógica da escola sobre o 

aproveitamento escolar de cada discente;  

IX – tratar os alunos com urbanidade e respeito;  

X – participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico;  

XI – acatar as disposições deste Regimento;  

XII- realizar avaliações de acordo com o conteúdo ministrado e compatível com o nível de 

aprendizagem do aluno;  

XIII – explicar e discutir com os alunos, democraticamente, os critérios de correção das 

atividades de avaliação; 

XIV – corrigir e devolver, ao aluno, toda e qualquer atividade realizada;  

XV – não ocupar-se, durante as aulas, de assuntos estranhos às atividades educativas;  

XVI – não repetir notas (conceitos) sem nova verificação da aprendizagem;  
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XVII – não se fazer substituir por terceiros nas atividades de classe sem o prévio 

consentimento da direção da escola;  

Art.78 – São direitos do professor:  

I – receber remuneração condigna e pontual;  

II – aprimorar-se e qualificar-se profissionalmente, visando a melhoria do desempenho na 

função;  

III – receber capacitação em serviço e assessoramento técnico pedagógico contínuo;  

IV – receber capacitação em serviço e assessoramento pedagógico especializado para atuar no 

processo de inclusão;  

V – ter condições adequadas de trabalho;  

VI – ter liberdade de organização da categoria, como forma de valorização do magistério 

participativo;  

VII – gozar de férias na forma da legislação em vigor;  

VIII – negociar seu horário de trabalho na escola sem prejuízo para a unidade escolar;  

IX – requisitar material didático para desenvolvimento de seu trabalho escolar;  

X – ser respeitado, no exercício de sua função;  

XI – propor ações que visem maior eficácia no desenvolvimento da disciplina sob sua 

responsabilidade;  

XII – ser informado sobre todos os assuntos que dizem respeito ao funcionamento da unidade 

de ensino.  

 

SUBSEÇÃO V – NÚCLEO DISCENTE  

 

Art. 79 – O núcleo discente é constituído por todos os alunos regularmente matriculados na 

unidade escolar.  

Art. 80 – São deveres dos alunos:  

I – Apresentar a documentação exigida, dentro do prazo estipulado pela secretaria da escola, 

para garantir sua matrícula;  

II – comparecer e participar das aulas;  

III – ler diariamente os editais e avisos de sua turma;  

IV- estudar, fazer tarefas e demais trabalhos solicitados;  

V – estar de posse e apresentar material escolar exigido;  

VI – apresentar-se na escola devidamente uniformizado;  

VII – cumprir o horário e calendário escolar;  
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VIII – comunicar à escola qualquer problema (doença, viagem, etc.), que lhe impeça a 

freqüência às aulas;  

IX – respeitar as normas disciplinares da escola;  

X – comportar-se adequadamente em sala de aula e nas dependências da escola;  

XI – inteirar-se do sistema de avaliação, do calendário de avaliações e acompanhar seu 

rendimento escolar;  

XII – comparecer às solenidades, festas cívicas e sociais promovidas pela escola;  

XIII – solicitar autorização da coordenação, quando tiver necessidade de ausentar-se das 

atividades escolares, trazendo sempre à justificativa, por escrito, dos responsáveis, antes do 

início da 2ª aula;  

XIV – indenizar prejuízo quando produzir danos materiais a escola ou a objetos de 

propriedade dos colegas, professores e servidores da escola;  

XV – zelar pela limpeza e conservação das instalações e dependências, materiais, utensílios e 

equipamentos de propriedade da escola;  

Art.81 – São direitos dos alunos:  

I – ter garantia de que a escola cumpra sua função, oferecendo ensino de qualidade, 

ministrado por profissionais habilitados para o exercício de suas funções;  

II – ser respeitado na sua condição de ser humano e cidadão e não sofrer qualquer forma de 

discriminação em decorrência de diferenças físicas, étnicas, credo, sexo, ideologia, 

preferências político-partidárias ou quaisquer outras;  

III – usufruir de igualdade de atendimento, independentemente de diferenciação de condições 

de aprendizagem em que se encontre;  

IV – receber, no ato da matrícula, informação sobre as disposições do Regimento Escolar;  

V – participar das aulas e demais atividades sociais, cívicas e recreativas promovidas pela 

escola;  

VI – ser informado sobre o sistema de avaliação da escola;  

VII – tomar conhecimento, no prazo determinado, dos resultados obtidos em provas e 

trabalhos realizados, notas e freqüências, por meio de boletins;  

VIII – solicitar, quando julgar-se prejudicado, revisão de provas dentro de 03 (três) dias, a 

contar da divulgação do resultado.  

IX – requerer e realizar provas de 2ª chamada, sempre que perder provas pelos motivos 

apresentados no Artigo 44 deste regimento;  

X – solicitar orientação dos professores e demais autoridades escolares;  
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XI – utilizarem-se das instalações, dependências e recursos materiais da escola, mediante 

prévia autorização de quem de direito;  

XII – requerer transferência ou cancelamento de matrícula por si, quando maior de idade, ou 

por meio do pai ou responsável, quando menor de idade, bem como qualquer documentação 

escolar, mediante requerimento à direção da escola;  

 

SEÇÃO II – NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO  

 

SUBSEÇÃO I – DA SECRETARIA  

 

Art. 82 – A secretaria está subordinada à direção da unidade de ensino, ficando encarregada 

da escrituração escolar.  

Art. 83 – A função da secretaria será exercida por profissional legalmente qualificado ou 

autorizado pela Secretaria Municipal de Educação.  

Art. 84 – Competirá ao Secretário:  

I – assinar, juntamente com o diretor da unidade escolar, os documentos dos alunos, bem 

como toda a documentação pertinente aos trabalhos da secretaria, colocando na mesma o 

número de seu registro ou autorização do órgão competente da Secretaria Municipal de 

Educação;  

II – manter atualizado o arquivo, ativo e passivo, bem como as prestações de conta da unidade 

de ensino;  

III – zelar pelo recebimento e a expedição de documentos autênticos, sem emendas e rasuras;  

IV – organizar e manter atualizado a escrituração escolar, coleção de leis, pareceres, 

resoluções, ordens de serviços, circulares e outros documentos relativos à legislação 

educacional;  

V – lavrar os termos de abertura e encerramento da matrícula submetendo-os à assinatura do 

Gestor da unidade escolar;  

VI – cumprir e fazer cumprir os despachos e as determinações do Diretor;  

VII – supervisionar os serviços da secretaria, fazendo distribuição equitativa das tarefas entre 

seus auxiliares;  

VIII – redigir e fazer expedir, após assinatura do Gestor, toda a correspondência oficial;  

IX – manter atualizada as cópias da legislação em vigor;  

X – evitar manuseio de documentos privativos da secretaria por pessoas estranhas ao serviço;  

XI – elaborar as atas das reuniões realizadas na unidade escolar;  
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XII – prestar informações e atender à comunidade escolar sobre assuntos pertinentes á 

secretaria;  

XIII – responder, em caráter excepcional, pela unidade de ensino na ausência do diretor e 

vice-diretor;  

XIV – ter conhecimento e cumprir as leis do Estatuto do Magistério.  

 

SUBSEÇÃO II – DA ESCRITURAÇÃO ESCOLAR E ARQUIVO  

 

Art. 85 – O setor de escrituração escolar estará sob a responsabilidade do secretário e 

organizado de modo a permitir a verificação de todos os documentos referentes às atividades 

técnico – pedagógicas da unidade escolar.  

§ 1º – O setor de Escrituração Escolar e Arquivo constarão de:  

I – livro Registro de Matrícula;  

II – prontuário dos alunos contendo: fotocópia da certidão de nascimento, ficha individual, 

ficha de matrícula, termo de responsabilidade e atestado de pré-escolaridade;  

III – livro de Registro de Ata dos Resultados Finais, Recuperação e Reuniões;  

IV – livro de Ocorrências;  

V – livro de Visitas;  

VI – livro de Termo de Posse;  

VII – pasta com recortes do Diário Oficial;  

VIII – pasta com o Regimento Escolar e o Projeto Político Pedagógico;  

IX – pasta com Ficha Cadastral dos funcionários da Unidade Escolar.  

Art. 86 – O arquivo permanente será constituído de toda a documentação da vida escolar que 

não se encontra em movimentação no ano letivo e sua organização será idêntica a do arquivo 

ativo.  

 

SUBSEÇÃO III – DOS SERVIÇOS AUXILIARES  

 

Art. 87 – A unidade escolar manterá os serviços auxiliares para conservação de suas 

dependências equipamentos e móveis, vinculados à direção.  

Art. 88 – Constituirão os Serviços Auxiliares:  

I – almoxarifado;  

II – pessoal de apoio (serventes, merendeiras, portaria, vigilância).  
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Art. 89 – O almoxarifado contará com pessoal próprio, sendo as funções de Almoxarife 

desempenhadas por um funcionário a quem competirá:  

I – receber, conferir, armazenar e distribuir material permanente e de consumo;  

II – providenciar, em tempo hábil, o levantamento das necessidades de material;  

Parágrafo Único – O almoxarifado funcionará em horário e turnos de funcionamento da 

escola.  

Art. 90 – Competirá ao Pessoal de Apoio:  

I – proceder à abertura e fechamento da unidade escolar em horário regulamentar;  

II – manter sob a responsabilidade as chaves da escola e de todas as suas dependências;  

III – zelar pela conservação e asseio das instalações, móveis e utensílios da escola;  

IV – requisitar material de limpeza e controlar o seu consumo;  

V – executar outras tarefas relacionadas com a sua área de atuação, determinadas pela 

direção.  

 

SUBSEÇÃO IV – DA BIBLIOTECA  

 

Art. 91 – Compete aos gestores da unidade escolar determinar um espaço especifico para o 

funcionamento da Biblioteca.  

I – Delegar funcionário(s) que organize(m) e mantenha(m) a biblioteca funcionando nos 

turnos letivos (horários de aula) da unidade escolar.  

Art. 92 – Competirá ao Bibliotecário:  

I – organizar, catalogar e classificar os livros sob sua guarda;  

II – incentivar e orientar os alunos na leitura consulta e pesquisa;  

III – apresentar, anualmente, o relatório geral e o inventário;  

IV– propor à direção a aquisição de livros e outras aplicações;  

V – organizar a coleção de gravuras e recortes de jornais e revista;  

VI – estimular os alunos a freqüentarem outras bibliotecas da cidade;  

VII – confeccionar e distribuir o cartão da Biblioteca ao aluno, assegurando o controle de 

circulação de livros;  

VIII – cumprir, no âmbito de sua competência, as determinações da Direção.  
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TÍTULO V – ORGANIZAÇÃO DISCIPLINAR  

 

CAPÍTULO I – DAS FINALIDADES  

 

Art. 93 – O regime disciplinar terá a finalidade de aprimorar a formação do educando, o bom 

funcionamento dos trabalhos escolares e o respeito mútuo entre os membros da comunidade 

escolar, para obtenção dos objetivos previstos neste Regimento.  

Art.94 – O pessoal administrativo constituir-se-á de funcionários que prestarão apoio à 

administração escolar.  

Parágrafo único – Seus direitos e deveres são aqui definidos na legislação em vigor e nos 

dispositivos desse Regimento.  

 

CAPÍTULO II – DAS PENALIDADES  

 

SEÇÃO I – PENALIDADES APLICAVÉIS AOS DISCENTES  

 

Art. 95 – As penalidades, nos limites de competência da unidade escolar, serão aplicadas aos 

alunos de acordo com a gravidade da falta cometida, sendo assim discriminadas:  

I – advertência verbal;  

II – advertência escrita;  

III – suspensão temporária de todas as atividades ou disciplinas, variando de dois a dez dias:  

a) durante o período da suspensão o aluno receberá falta nas atividades e aulas, perdendo as 

avaliações que forem aplicadas no período, sem direito de fazê-las ao retornar;  

b) o aluno suspenso da sala de aula, se solicitado, deverá comparecer à escola para fazer as 

atividades diárias da turma na biblioteca ou na secretaria da escola;  

c) os atos punitivos dos itens II e III serão aplicados exclusivamente pela direção da escola.  

Parágrafo único – A aplicação de qualquer penalidade que trata o artigo acima implicará, além 

de registro em documento próprio (livro ata ou livro de ocorrência), na comunicação oficial 

ao aluno ou responsável, quando menor de idade e posterior arquivamento na pasta individual 

do aluno.  

Art. 96 – A mudança de turma poderá ser utilizada como medida pedagógico-educativa, a 

qualquer tempo, após pronunciamento do Conselho de Classe.  

Art. 97 – Os casos mencionados nos incisos do Artigo 95 não poderão conflitar com a 

legislação vigente e sempre resguardando:  
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a) o direito a ampla defesa e recursos a órgãos superiores, quando for o caso;  

b) assistência dos pais ou responsáveis, no caso de alunos com idade inferior a dezoito anos.  

Art. 98 – São consideradas faltas graves às cometidas no interior da unidade de ensino, desde 

que devidamente comprovadas, quando:  

I – atentar contra a integridade física de outrem;  

II – atentar conta a vida de outrem.  

III – furtar ou roubar;  

IV – ingerir bebidas alcoólicas;  

V – consumir qualquer tipo de droga;  

VI – manter relações sexuais ou praticar atos libidinosos;  

VII – portar arma de fogo ou arma branca. 19  

 

Art. 99 – Os casos considerados graves pela unidade de ensino, relativos á postura do aluno, 

deverão ser submetidos á apreciação do Conselho Escolar, depois de ouvido o Conselho de 

Classe.  

Art. 100 – A suspensão do aluno às aulas formalizar-se-á por portaria assinada pela direção da 

escola e deverá ser entendida, não apenas como um ato puramente punitivo, mas também 

como um período para a escola pensar num meio mais eficiente para solucionar o problema, 

assim como em casos mais graves para resguardar a integridade física e moral da comunidade 

escolar e do próprio aluno.  

Art. 101 – Durante o período de suspensão, o aluno deverá ter um acompanhamento da 

unidade de ensino através de orientação educacional ou outro que houver, podendo esse 

acompanhamento continuar mesmo depois do retorno desse aluno às aulas.  

Parágrafo único – o aluno que perder atividades de avaliação, durante o período de suspensão, 

ficará impedido de realizá-las após o cumprimento da punição, garantindo á unidade escolar, 

juntamente como conselho escolar, a excepcionalidade na análise de cada caso.  

 

SEÇÃO II – PENALIDADES APLICÁVEIS AOS DOCENTES E FUNCIONÁRIOS  

 

Art. 102 – Aos docentes e funcionários serão aplicadas pela direção penalidades na seguinte 

escala, de acordo com a maior ou menor gravidade de falta:  

I – advertência verbal;  

II – advertência por escrito.  
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III – encaminhamento a outras instâncias, ficando à disposição da Secretaria Municipal de 

Educação.  

Art. 103 – A penalidade aplicada ao servidor será atribuição dos setores competentes das 

áreas de recursos humanos, ensino e jurídico da Secretaria Municipal de Educação, após 

análise do relatório encaminhado pelo diretor da unidade de ensino ou por técnicos da 

Secretaria Municipal de Educação, resguardando o direito de ampla defesa do servidor.  

 

TÍTULO VI – ÓRGÃOS AUXILIARES  

 

CAPÍTULO I – DAS FINALIDADES  

 

Art. 104 – Os órgãos auxiliares visam atender as finalidades de natureza educativa, cultural, 

disciplinar comunitária, artística, assistencial, recreativa, desportiva, científica e outras, dando 

oportunidades aos membros da comunidade escolar de participação na vida da escola.  

Art.105 – Serão considerados órgãos auxiliares:  

I – associação de pais e mestres;  

II – associação de professores;  

III – associação de ex-alunos;  

IV – grêmio estudantil.  

 

SEÇÃO I – DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES, PROFESSORES E EX-ALUNOS  

 

Art.106 – As associações de pais e mestres, professores e ex-alunos são entidades civis, sem 

fins lucrativos, com personalidades jurídicas próprias que visam a integrar a comunidade, o 

poder público, a escola e a família, buscando desempenho mais eficiente do processo 

educativo.  

Art.107- A associação de pais e mestres, de professores e de ex-alunos será regida por estatuto 

próprio, respeitando este Regimento. 20  

Art.108 – Quando os órgãos auxiliares estiverem dificultando ou inviabilizando a 

administração da unidade de ensino, o Conselho Escolar deverá opinar sobre a desvinculação 

dos mesmos, cabendo ao Secretário de Educação as providências necessárias.  
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SEÇÃO II – DO GRÊMIO ESTUDANTIL  

 

Art.109 – O grêmio estudantil, entidade representativa dos interesses dos alunos, tem 

finalidades educacionais, culturais, cívicas, desportivas e sociais.  

Art. 110 – A organização e o funcionamento do grêmio estudantil serão estabelecidos em 

estatuto próprio, em conformidade com este Regimento e aprovado em assembléia geral do 

núcleo discente de cada unidade de ensino.  

Art. 111 – Caberá ao estabelecimento de ensino proporcionar condições para a organização e 

funcionamento do Grêmio Estudantil.  

 

TÍTULO VII – DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS  

 

CAPÍTULO I – DOS ASPECTOS GERAIS  

 

Art.112 – As normas elaboradas pela unidade de ensino terão por finalidade:  

I – ajustar a realidade da escola ao presente Regimento;  

II – assegurar autonomia administrativa e pedagógica às unidades de ensino;  

III – completar as normas gerais do presente Regimento de acordo com a filosofia da unidade 

de ensino.  

Art.113 – É vedada a escola toda e qualquer manifestação discriminatória;  

Art.114 – É vedada a cobrança de taxa ou contribuição a qualquer título ou com qualquer 

finalidade.  

Art.115 – É vedada a manifestação político-partidária de qualquer natureza no interior da 

escola.  

Art.116 – A lotação de recursos humanos nas unidades de ensino e nas unidades 

administrativas deverá obedecer às determinações estabelecidas pela Secretaria Municipal de 

Educação.  

Parágrafo Único – Nos demais casos, deverão ser obedecidas as normas e portarias 

específicas.  

Art.117 – O hasteamento da Bandeira Nacional será realizado uma vez por semana e nos dias 

de festas nacionais com participação da comunidade escolar.  

Art.118 – A execução do Hino Nacional será realizada uma vez por semana nas unidades de 

Ensino Fundamental de acordo com o previsto na lei nº 12.031 de 21 de setembro de 2009.  
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Art. 119 – O Regimento será revisto sempre que suas disposições colidirem com as leis de 

ensino ou de acordo com parecer do colegiado da escola, submetendo-se as reformulações à 

apreciação do Conselho Municipal de Educação.  

Art. 120 – O Presente Regimento deverá ser divulgado e conhecido por toda a comunidade 

escolar, ficando em lugar acessível para que qualquer elemento do corpo administrativo, 

docente e discente da escola possa consultá-lo.  

Art. 121 – Caberá à Direção escolar promover os meios para leitura e análise do Regimento 

Escolar.  

Art. 122 -. Calendário Escolar, Planejamento Pedagógico e a Matriz Curricular serão alterados 

sempre que necessário e anexados a este Regimento. 21  

Art. 123 – Os casos omissos neste Regimento poderão ser resolvidos pelo Conselho Docente, 

à luz da legislação em vigor, devendo os mesmos ser encaminhados ao Conselho Municipal 

de Educação para apreciação e parecer.  

Art. 124 – Este Regimento entrará em vigor a partir da data de aprovação dada pelo Conselho 

Municipal de Educação.  

Santo Amaro, 28 de Dezembro de 2010.  

Tales Antônio Moraes Campos  

Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer 

 


