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Decretos

DECRETO Nº. 117/2022
Dispõe sobre o provimento da Função
Gratificada
de
Diretor
Escolar
das
Instituições de Ensino mantidas pela Rede
Pública Municipal de Ensino de Itagimirim

Luiz Carlos Júnior Silva de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM – ESTADO DA BAHIA
No uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso I, do artigo 10 da Lei Orgânica
Municipal e no artigo 142 da Lei Municipal nº 42 de 1997;

Considerando o disposto no art. 206, inciso VI da Constituição Federal, que estabelece
dentre os princípios do ensino, a gestão democrática do ensino público,
Considerando o disposto na Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, especialmente o constante dos artigos 14, 64 e 67;
Considerando o disposto na Lei federal 14.113 de 2020, que regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal;
Considerando as orientações da Resolução ME/SEB nº 01 de 27 de julho de 2022, que
aprova as metodologias de aferição das condicionalidades de melhoria de gestão para
fins de distribuição da complementação VAAR, às redes públicas de ensino, para vigência
no exercício de 2023;
Considerando as orientações da meta 19 da Lei Municipal nº 263/2015, que aprova o
Plano Municipal de Educação – PME do Município de Itagimirim-BA, em consonância com
a Lei nº 13.005/2014 que trata do Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras
providências.
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RESOLVE:
Art. 1º. Estabelecer os processos técnicos para o provimento da Função Gratificada de
Diretor Escolar das Instituições de Ensino mantidas pela Rede Pública Municipal de
Itagimirim, que observarão aos princípios da autonomia, cidadania, dignidade da pessoa
humana, gestão democrática do ensino público, pluralismo político, igualdade perante a
Lei, valorização dos profissionais da educação, promoção da integração instituição de
ensino/comunidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e
melhoria da qualidade social da educação básica pública.
§1º. As Instituições de Ensino da Educação Básica que trata o caput deste artigo
compreendem as Escolas de Educação Infantil e as Escolas de Ensino Fundamental da
Rede Pública Municipal de Ensino.
§2º. As Instituições de Ensino da Educação Básica deverão organizar e efetivar seu
planejamento considerando como princípio a Gestão Democrática, compreendida como a
tomada de decisão conjunta quanto ao planejamento, organização, execução,
acompanhamento e avaliação das questões administrativas, pedagógicas e financeiras,
envolvendo a participação da comunidade escolar.
Art. 2º. A investidura na Função Gratificada de Diretor Escolar das Instituições de Ensino
mantidas pela Rede Pública Municipal se dará mediante designação do Prefeito Municipal
após aprovação no Processo de Chamada, pelos critérios técnicos de mérito e
desempenho ora regulamentados, e nos termos do Edital a ser publicado, por um período
de dois anos, ressalvada a possibilidade de dispensa motivada, nos termos deste
Decreto.
Art. 3º. Ao Diretor compete superintender as atividades escolares, desempenhando
funções

de

natureza

pedagógica

e

administrativa,

promovendo

a

articulação

escola-comunidade, além das atribuições dispostas no artigo 11 da Lei Municipal nº.
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237/2012 – Plano de Cargos, Carreira, Funções Públicas e Remuneração dos Servidores
do Magistério do Município de Itagimirim.
Art. 4º. Os critérios técnicos de mérito e desempenho para o exercício da Função
Gratificada de Diretor Escolar serão regidos por este decreto e regulamentados pelo
Edital elaborado pela Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esporte, a ser
publicado no Diário Oficial e amplamente divulgado na página eletrônica do Município,
bem como em todas as Instituições de Ensino mantidas pela Rede Pública Municipal.
Art. 5º. O Edital conterá:
I – Critérios técnicos de mérito e desempenho e as etapas;
II – Cronograma das etapas;
III – Prazo para inscrição, análise e homologação dos inscritos;
IV – Prazos para interposição e resposta dos recursos;
V – Forma de fiscalização;
VI – Disposições sobre a designação, a posse e o exercício da função;
VII – Capacitação específica para o exercício da função.
Parágrafo único. Os casos omissos em relação ao Edital serão decididos por uma
Comissão Central de Acompanhamento.
Art. 6º. A Comissão Central de Acompanhamento será composta pelo presidente do
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
CACS/FUNDEB, presidente do Conselho Municipal de Educação, presidente do Conselho
Escolar da instituição de ensino referente à seleção e o Secretário Municipal de
Educação, Esporte e Cultura.
Art. 7º. Compete à Comissão Central de Acompanhamento a fiscalização, a coordenação
geral e a resolução dos recursos porventura interpostos no processo de avaliação dos
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Critérios técnicos de mérito e desempenho para o exercício da Função Gratificada de
Diretor Escolar.
Art. 8º. Poderá inscrever-se no processo de qualificação o servidor público municipal
estável, ocupante de cargo de provimento efetivo, integrante do quadro permanente de
pessoal do Magistério Público Municipal, na função de Professor, com Licenciatura Plena
em Pedagogia ou outras licenciaturas, desde que, nesse último caso, possua uma
especialização (lato sensu ou stricto sensu) em Gestão Escolar, em Instituição de Ensino
Superior reconhecida pelo MEC.
§1º. O cargo de diretor exige dedicação exclusiva no seu exercício.
§2º. O candidato não pode ter sido condenado em processos administrativos ou criminais.
§3º. O candidato deverá comprovar regularidade com a justiça eleitoral.
§4º. Não será permitida a inscrição do servidor para mais de uma Instituição de Ensino
mantida pela Rede Pública Municipal ou que esteja cumprindo penalidade disciplinar até a
data da inscrição no processo de qualificação.
Art. 9°. Os servidores que se inscreverem nos termos do disposto no artigo anterior,
deverão apresentar, nos prazos e forma previsto no Edital de Chamamento, à Comissão
Central, o Plano de Gestão Escolar e dos títulos para comprovação.
§ 1° O Plano de Gestão Escolar deve conter a proposta de trabalho, na função de Diretor
Escolar, para as dimensões da gestão escolar da Instituição de Ensino, elaborado
segundo modelo a ser disponibilizado no Edital.
§ 2° É de responsabilidade exclusiva do servidor buscar os dados públicos referentes à
Instituição de Ensino para subsidiar a elaboração do seu Plano de Gestão.
Art. 10. O Plano de Gestão Escolar, após homologado pela Comissão Central de
Acompanhamento, será encaminhado para publicação.
Art. 11. Os recursos oriundos do processo de qualificação para o exercício da Função
Gratificada de Diretor Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de Itagimirim serão
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interpostos perante a Comissão Central de Acompanhamento, nos prazos e na forma
previstos no Edital.
Art. 12. O resultado final do processo de investidura na Função Gratificada de Diretor
Escolar, após a publicação dos planos de Gestão Escolar e da avaliação dos títulos
apresentados, será homologado pela Comissão Central de Acompanhamento por meio de
ato a ser publicado pela Secretária Municipal da Educação, Esporte e Cultura,
estabelecendo-se para cada Instituição de Ensino uma lista de até 03 (três) candidatos
habilitados, conforme pontuação obtida pelo candidato inscrito na avaliação do Plano de
Gestão Escolar e na prova de títulos, resultando na designação para a função gratificada
de Diretor Escolar, que será de livre escolha do Prefeito Municipal, em cada Instituição de
Ensino, dentre a lista tríplice selecionada.
Art. 13. A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura realizará a avaliação a
qualquer tempo do exercício da função de Diretor Escolar, com base nos seguintes
instrumentos:
I – monitoramento da aplicação do Plano de Gestão Escolar;
II – acompanhamento do resultado em avaliações internas ou externas;
III – registros das visitas de gestão;
IV – denúncias recebidas formalmente;
V – registros de orientações e encaminhamentos pela Secretaria Municipal da Educação,
Cultura e Esporte;
VI – registro de frequência das Reuniões Administrativas e Formativas convocadas pela
Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esporte;
VII – monitoramento do cumprimento dos prazos e processos inerentes à Gestão Escolar;
VIII – observância da assiduidade na Instituição de Ensino.
Art.

14.

O

Diretor

Escolar

empossado

deverá

participar

das

reuniões

técnico-administrativas e das formações ofertadas pela Secretaria Municipal da
Educação, Esporte e Cultura de Itagimirim.
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Art. 15. O Executivo Municipal designará servidor para ocupar a Função Gratificada de
Diretor Escolar nas instituições escolares municipais onde não houver servidores efetivos
inscritos ou habilitados para o exercício da Função Gratificada de Diretor Escolar, na
forma do Edital a ser publicado ou, ainda, nas seguintes hipóteses:
I – vacância;
II – na criação de nova Instituição de Ensino;
III – aposentadoria.
Art. 16. A vacância se dará por pedido de exoneração, aposentadoria, falecimento ou
dispensa motivada da função, assegurado o direito de defesa.
Art. 17. O Diretor Escolar responderá civil, penal e administrativamente pelo exercício
irregular de suas atribuições.
Art. 18. Sem prejuízo da eventual apuração da responsabilidade administrativa, o Diretor
Escolar poderá ser livremente dispensado da respectiva função em caso de inobservância
das disposições deste Decreto.
Art. 19. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Itagimirim – Bahia, 14 de setembro de 2022.
60º aniversário de Emancipação Político-Administrativa
2º ano do Governo ‘Itagimirim, UMA NOVA HISTÓRIA’.

Luiz Carlos Júnior Silva de Oliveira
Prefeito Municipal
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