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Decretos

DECRETO Nº 044/2022
DE 05 DE SETEMBRO 2022.

“Regulamenta as condições para
provimento do cargo ou função de
gestor escolar de acordo com
critérios técnicos de mérito e
desempenho”.

CONSIDERANDO a necessidade de atender as condicionalidades previstas na Lei nº 14.113/20
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 que o aperfeiçoamento e qualificação do ensino público municipal passa,
necessariamente, pela gestão das unidades escolares por profissionais experientes e
capacitados;
CONSIDERANDO que a complexidade dos processos de gestão exige do diretor escolar
conhecimentos e competências específicas, particularmente na condução das ações educativas
no âmbito da escola, visando a adequá-las às mudanças no que se refere ao cumprimento dos
objetivos educacionais necessários ao desenvolvimento humano e social de cada indivíduo;
CONSIDERANDO que o desenvolvimento das potencialidades pedagógica, administrativa e
financeira do diretor escolar é condição para a consolidação de uma escola autônoma e
comprometida com a melhoria da educação;

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBICUÍ, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições constitucionais e legais,

RESOLVE:
Art. 1º - O cargo de Diretor Escolar é de nomeação e exoneração ad nutum,
todavia, o seu provimento deverá observar os critérios técnicos de mérito e
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desempenho previstos no presente decreto.
Art. 2º - A investidura no cargo de Diretor Escolar das instituições de ensino
mantidas pela Rede Pública Municipal, inclusive as creches, se dará mediante
designação do Prefeito Municipal ou por ato da Secretária Municipal de
Educação, Cultura e Esporte, após prévia avaliação de enquadramento do
indicado ao cargo nos requisitos de qualificação previstos neste decreto.
Art. 3º O processo de qualificação para o exercício da Função Gratificada de
Diretor Escolar será regido por 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. 4º O Edital conterá, no mínimo:
I – critérios e etapas do processo de qualificação;
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 do processo de
qualificação para o exercício da Função Gratificada de Diretor e Vice-Diretor
Escolar, a ser instituída por Portaria do Secretário Municipal da Educação,
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Cultura e Esporte.
Art. 5º - O processo de nomeação para o cargo de Diretor Escolar obedecerá às
seguintes etapas:
I – Indicação do candidato ao cargo por umas das autoridades administrativas
previstas no art. 2º, deste decreto;
II - Emissão de parecer pela Secretaria Municipal de Educação a respeito do
preenchimento ou não dos critérios pelo candidato;
III – Expedição do Decreto de Nomeação para provimento no cargo, se
preenchidos todos os requisitos ou, recusa do candidato caso não preencha os
requisitos, notificando-se a autoridade administrativa, para que promova nova
indicação.
§1º - O processo de avaliação do preenchimento dos critérios técnicos de mérito
e desempenho terá duração máxima de 30 (trinta) dias, a contar da indicação do
candidato ao cargo pela autoridade administrativa competente.
§2º - Durante a duração do processo de avaliação do preenchimento dos critérios
técnicos de mérito e desempenho a unidade escolar que não tiver diretor em
exercício será gerida por diretor provisoriamente nomeado e aquelas que tiverem
diretor em exercício, permanecerão com o mesmo, até aprovação do novo
indicado.
§3º - Após a aprovação na avaliação de preenchimento dos critérios técnicos de
mérito e desempenho, o indicado deverá apresentar Plano de Gestão Escolar
contendo a proposta de trabalho na função de Diretor Escolar, para as
dimensões da gestão escolar da Instituição de Ensino, sob pena de não
provimento no cargo.
Art. 6º - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte realizará a
avaliação a qualquer tempo do exercício da função de Diretor e Vice-Diretor
Escolar, com base nos seguintes instrumentos:
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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 de
Educação, Cultura e Esporte;
VI - Registro de frequência das Reuniões Administrativas e Formativas
convocadas pela Secretaria Municipal de 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. 7º - O Diretor empossado deverá participar das reuniões técnicoadministrativas e das formações ofertadas pela Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esporte de Ibicuí/BA, no território do município ou fora dele.
Art. 8º - Nas hipóteses excepcionais nas quais não existam candidatos aptos a
preencher todos os critérios técnicos de mérito e desempenho necessários à
investidura no cargo de Diretor Escolar, o Executivo Municipal designará servidor
para ocupar o cargo, observando, no máximo possível, os critérios previstos
neste decreto.
Art. 9º - O Diretor Escolar responderá civil, penal e administrativamente pelo
exercício irregular de suas atribuições.
Art. 10º - As atribuições do Diretor Escolar são aquelas previstas na Lei nº
9.394/96, nas leis municipais de regência e no Parecer CNE/CP nº 4/2021.
Art. 11º – A Secretaria Municipal de Educação zelará para que a gestão escolar
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atenda ao princípio da gestão democrática mediante elaboração das seguintes
iniciativas e da participação e monitoramento da gestão escolar pela população
municipal, sem prejuízo de outras:
I – Incentivo da autonomia dos diretores de unidade de ensino para elaborar,
implementar e gerir políticas públicas educacionais;
II – Promoção da pluralidade expressa no respeito e na valorização das
diferenças culturais, socioeconômicas e etnográficas, dos locais e comunidades
nas quais estejam localizadas as unidades de ensino;
III – Criação de canais de atendimento, de sugestões e consultas públicas para
participação de segmentos das comunidades na gestão e iniciativas da
educação escolar municipal e dos setores da sociedade e dos cidadãos nas
decisões políticas e na divisão de responsabilidades;
IV – Criação de canais para divulgação e transparência nos procedimentos
administrativos, financeiros e pedagógicos, com ampla divulgação de
informações.
Art. 12 – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogandose todas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Ibicuí, Estado da Bahia, em 05 de setembro
de 2022.

Marcos Galvão de Assis
Prefeito Municipal
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