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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
Trabalhando juntos. Desenvolvendo mais!

Decreto nº 2405 /2022, de 14 de Setembro de 2022.

“Regulamenta o quanto disposto no Capitulo XVI, da
Lei Municipal Nº 372/2010, que dispõe sobre o
processo de eleição para o exercício das funções
gratificadas de Diretor e Vice-Diretor Escolar das
instituições de ensino mantidas pelo Sistema
Municipal de Ensino de Itapitanga e dá outras
providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPITANGA-BA, no uso de suas atribuições na forma
do que dispõe o Art. 67, incisos III e VI, da Lei Orgânica Municipal,
D E C R E T A:
Art. 1o – Estabelece, nos termos do Capítulo XVI, Arts. 66 a 79, da Lei Municipal Nº
372/2010, critérios técnicos de mérito e desempenho para processo eletivo de escolha
de diretor e vice-diretor escolar de unidades ou núcleo da rede do Município de
Itapitanga, regulamentando também a forma de realização do processo eletivo daqueles
membros.
Art. 2º As investiduras na Função Gratificada de Diretor e Vice Diretor Escolar das
Instituições de Ensino mantidas pelo Sistema Municipal de Ensino se dará por
nomeação do Chefe do Poder Executivo, após prévia submissão ao processo eletivo de
escolha dos ocupantes dos referidos cargos na forma prevista na Lei Municipal Nº
372/2010, para o exercício por um período de três (03) anos.
Art. 3º O processo eletivo para escolha dos ocupantes das Funções Gratificadas
previstas no artigo anterior será deflagrado por Edital a ser elaborado pela Secretaria
Municipal da Educação e Cultura, publicado no Diário Oficial, e amplamente divulgado
na página eletrônica do Município, bem como em todas as Instituições de Ensino
mantidas pelo Sistema Municipal de Ensino.
Parágrafo Único: Todo o processo seletivo bem como os requisitos para participarem
do processo de seleção de que trata esta Lei, constará do edital de que trata o caput
deste artigo e atenderá as disposições contidas nos Arts. 68 a 79 da Lei Municipal Nº
372/2010.
Art. 4º - O Processo Seletivo será aplicado, orientado e supervisionado por meio de uma
Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo, instituída por Decreto do Chefe
do Poder Executivo Municipal, esta Comissão tem ainda por finalidade monitorar e
avaliar o processo de qualificação para o exercício das Funções Gratificadas de Diretor
e Vice-Diretor Escolar.
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§ 1° - A Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo será constituída por no
mínimo 05 (cinco) pessoas, representantes dos seguintes segmentos:
I – Dois representantes do órgão municipal de educação, devendo um representante
pertencer a área pedagógica;
II – Um representante dos profissionais do magistério indicado pela categoria;
III – Um representante do Conselho Municipal de Educação;
IV – Um representante do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB;
§ 2o. Os representantes de que tratam os incisos I a IV deste artigo serão indicados
pelas respectivas instituições para cada processo seletivo realizado, não havendo
impedimento para que uma comissão nomeada participe de mais de um processo
seletivo.
§ 3o. A comissão de que trata este artigo será presidida por um dos representantes do
órgão municipal da educação, devendo o vice-presidente ser escolhido entre seus pares.
Art. 5 º Poderá inscrever-se no processo de qualificação o servidor público municipal
estável, ocupante do cargo de provimentos efetivo integrante do quadro permanente de
pessoal do Magistério Público Municipal, na função de Professor ou Coordenador
Pedagógico, detentor de Diploma de Curso de Licenciatura em Pedagogia ou
especialização em nível de Pós-Graduação Latu Sensu, concluída em Gestão Escolar,
com carga horária de no mínimo 360 horas, em Instituição de Ensino Superior
reconhecida pelo MEC.
§ 1º - Os candidatos deverão ainda se enquadrar nos seguintes critérios:
I - Ser ocupante de cargo efetivo de Professor Municipal ou Coordenador Pedagógico;
II - Ter habilitação em nível superior, em curso de licenciatura de graduação em
Pedagogia ou licenciatura em áreas específicas acompanhada de curso de
especialização na área de Gestão Escolar;
III - Contar, com no mínimo, 02 (dois) anos de experiência docente;
IV - Ter concluído com aproveitamento o curso para gestores de unidade escolar
oferecido pela Secretaria Municipal de Educação, com carga horária mínima de 120
horas;
V - Estar lotado há pelo menos 02 (dois) anos, na unidade de ensino onde se dará
a eleição.
§ 2º - Não será permitida a inscrição do servidor para mais de uma Instituição de Ensino
ou Núcleo mantida pelo Sistema Municipal de Ensino.
Art. 6º - A inscrição do candidato à direção de unidade de ensino, só será aceita se
acompanhada de um plano de trabalho para a gestão, que contenha definição clara e
objetiva de metas com prazo para a conclusão.
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Art. 7º - As eleições que se refere este capítulo serão realizadas em escrutínio com voto
secreto, em dia e hora determinados em edital afixado em quadro de aviso na área de
maior circulação da unidade de ensino e publicado no diário oficial do Município, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias do dia da eleição
Art. 8º. - A interposição de recursos oriundos do processo seletivo para o exercício das
Funções Gratificadas de Diretor e Vice-Diretor Escolar do Sistema Municipal de Ensino
de Itapitanga serão interpostos perante a Comissão de Acompanhamento do Processo
Seletivo, nos prazos e na forma previstas no Edital, de cuja decisão caberá recurso no
prazo de quarenta e oito (48) horas ao Chefe do Poder Executivo Municipal.
§ 1º – Em caso de recurso ao Chefe do Executivo Municipal, a Comissão deverá
encaminhar as peças do Recurso e demais peças que o acompanham, para que dele
decida num prazo máximo de três dias.
§ 2º - Aceita as razões do Recurso o Prefeito Municipal encaminhará sua decisão
devidamente fundamentada à Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo
para as retificações que se fizerem necessária em atendimento à sua decisão,
comunicando-se o Recorrente, imediatamente, daquela decisão.
§ 3º - Em caso de indeferimento do Recurso, comunicada as partes interessadas,
publicar-se-á lista final dos escolhidos procedendo-se a nomeação dos mesmos.
Art. 9º. A designação do diretor e vice-diretor escolar de unidade ou núcleo educacional,
após o processo seletivo, será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art. 10 - Caso não haja nenhum servidor habilitado na forma do disposto no § 1º, do
Artigo 5º ou não se apresente nenhum candidato para concorrer à eleição, o responsável
pelo pleito observará, por ordem aos seguintes procedimentos:
I – Dispensa do disposto no inciso III do § 1º, do Artigo 5º;
II - Extensão da condição de elegíveis a todos os servidores do Magistério
Municipal respeitado o disposto no inciso II do §1º, Artigo 5º;
III - nomeação pro tempore pelo titular do Executivo Municipal;
IV - Dedicação exclusiva, preferencialmente.
§ 1º. A vacância se dará por conclusão da gestão escolar, pedido de exoneração,
aposentadoria, falecimento ou destituição motivada da função, assegurado o direito de
defesa.
§ 2º. Cabe ao Diretor e/ou Vice-Diretor Escolar, apresentar no prazo de 60 (sessenta)
dias o seu Plano de Gestão Escolar para o órgão municipal de educação, que deverá
apresentar parecer referente ao mesmo.
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Art. 11. A destituição do Diretor e/ou Vice-Diretor Escolar poderá ocorrer, por meio de
despacho fundamentado pelo Secretário Municipal de Educação nas seguintes
hipóteses:
I – a pedido mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, ressalvado caso extraordinário;
II – por fechamento da unidade ou núcleo municipal de ensino;
III - inaptidão permanente, por motivo de saúde, para o exercício da função;
IV - aposentadoria ou morte;
V - cometimento de infrações administrativas, ato de improbidade administrativa ou
crime, apurados mediante processo de administrativo disciplinar;
VI – por Conceito Insatisfatório na Avaliação de Desempenho do Diretor e/ou ViceDiretor, contemplado por formulário próprio, seguido de parecer elaborado pela
Comissão de Monitoramento e Avaliação da Gestão Democrática Escolar, instituída para
este fim;
Art. 12 - A gratificação e as atribuições do diretor e vice-diretor escolar de unidade ou
núcleo municipal obedecerão ao quanto previsto da Lei Municipal 373/2010 (Plano de
Carreira do Magistério) e no Estatuto do Magistério Municipal Lei Nº 372/2010.
Art. 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Itapitanga–BA, 14 de setembro de 2022.

José Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito Municipal
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AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022

O Município de Itapitanga, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação
designado pela Portaria nº 001/2022, torna público para conhecimento dos interessados, que por
motivos de ordem administrativa, a sessão de abertura dos envelopes de propostas da Tomada de Preço
n° 002/2022, que visa a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de
reforma do mercado municipal, cuja data estava marcada para o dia 15 de setembro de 2022, às
9:00h, fica prorrogada para o dia 21 de setembro de 2022 ás 09:00h. Informações pelo telefone (73)
3246-2445, ou através do correio eletrônico licitacompras.itapitanga@hotmail.com. Os demais atos
serão publicados no site: www.itapitanga.ba.gov.br.
Itapitanga – BA, 14 de setembro de 2022.

Clebson Santos Moreira
Presidente da CPL.
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