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DECRETO nº 083, de 14 de setembro 2022.
“Dispõe sobre o Processo de Avaliação com
Base no Mérito e Desempenho para o
Provimento da Função Gratificada de Gestor
Escolar das Instituições de Ensino Mantidas
pela Rede Pública Municipal de Ensino de
Ibicoara - BA, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBICOARA, ESTADO DA BAHIA, no uso da
competência e atribuições legalmente outorgadas pela Constituição da República Federativa do
Brasil, bem como pela Lei Orgânica Municipal, resolve, à luz da Resolução nº 1, de 27 de julho
de 2022, da Comissão Intergovernamental da Comissão de Financiamento para a Educação
Básica de Qualidade, vinculada ao Ministério da Educação (MEC), e da Lei nº 14.113, de 25 de
dezembro de 2020:

D E C R E T A:

Art. 1º - O processo de avaliação para o exercício da Função Gratificada de Gestor
Escolar das Instituições de Ensino mantidas pela Rede Pública Municipal de Ibicoara, previsto
neste Decreto, observará aos princípios de 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 institucional 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 de caput deste artigo
compreendem as Instituições de Educação Infantil e as Escolas de Ensino Fundamental da Rede
Pública Municipal de Ibicoara.
§ 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
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avaliação das questões administrativas, pedagógicas e financeiras, envolvendo a participação da
comunidade escolar.
Art. 2º - A investidura na Função Gratificada de Gestor Escolar das Instituições de
Ensino mantidas pela Rede Pública Municipal se dará mediante designação do Prefeito
Municipal ou pelo Secretário Municipal da Educação, após prévia submissão ao processo de
avaliação previstos neste Decreto, para o exercício por um período de (04 anos) quatro anos,
ressalvadas a possibilidade de dispensa motivada, nos termos do Art. 20 deste Decreto.
Art. 3º - O processo de avaliação para o exercício das Funções Gratificadas de Gestor
Escolar será deflagrado por Edital a ser elaborado pela Secretaria Municipal de Educação,
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 deverá conter, no mínimo:
I.

Critérios e etapas do processo de avaliação;

II.

Cronograma de etapas;

III.

Prazo para inscrição, análise e homologação dos inscritos;

IV.

Prazo para interposição e respostas dos recursos;

V.

Forma de fiscalização;

VI.

Disposição sobre a designação, a posse e o exercício da função;

Parágrafo Único - Os casos omissos em relação ao Edital serão decididos pela
Comissão Central de Acompanhamento do processo de avaliação para o exercício das Funções
Gratificadas de Gestor Escolar.
Art. 5º - A Comissão Central de Acompanhamento do processo de avaliação para o
exercício das Funções Gratificadas de Gestor Escolar será composta por membros
representantes da Secretaria Municipal de Educação, membros do Conselho Municipal de
Educação e do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB.
Art. 6º - Compete a Comissão Central a fiscalização, a coordenação geral e a resolução
dos recursos porventura interpostos no processo de avaliação para o exercício da Função
Gratificada de Gestor Escolar.
Art. 7º - Poderá inscrever-se no processo de avaliação o servidor público municipal,
ocupante do cargo de provimentos efetivo integrante do quadro permanente de pessoal do
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Magistério Público Municipal, com residência fixa comprovada no município, com experiência em
docência comprovada de, no mínimo 06 anos na Rede Municipal de Educação de Ibicoara-BA,
detentor de escolaridade em Nível Superior, preferencialmente, em Pedagogia seguido de
especialização na área de educação, preferencialmente, em Gestão Escolar, com carga horária
de, no mínimo, 360 horas, em Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC.
Parágrafo Único - Não será permitida a inscrição do servidor para mais de uma
Instituição de Ensino mantida pela Rede Pública Municipal ou que:
I.

Esteja respondendo a processo ou cumprimento de penalidade disciplinar até a
data da inscrição no processo de avaliação.

II.

Após o primeiro processo de avaliação para investidura na função gratificada de
Gestor Escolar o mesmo candidato eleito só poderá participar do processo
avaliativo por mais uma vez.

Art. 8º - O processo de avaliação para o exercício das Funções Gratificadas de Gestor
Escolar será realizado por critérios técnicos de avaliação, configurando a gestão democrática,
envolvendo os conceitos de mérito e desempenho mediante as seguintes etapas:
I.

Análise de Currículo (apresentado conforme descrição em Edital);

II.

Apresentação, homologação, publicação, votação/validação do Plano de Gestão
Escolar pela Comunidade Escolar;

III.

Apresentação oral seguida de Arguição Pública, quando houver empate na
votação do Plano de Gestão Escolar, conforme critérios de pontuação
estabelecidos no edital.

Art. 9º - Os servidores aprovados na etapa da análise de currículo, serão convocados
para apresentarem à Comissão Central, o Plano de Gestão Escolar em formato impresso, no
prazo e forma previstos no Edital de chamamento.
§ 1º - O Plano de Gestão Escolar deve conter a proposta dos candidatos a Gestor
Escolar para as dimensões da gestão escolar e da Etapa da Educação ofertada pela Instituição
de Ensino, elaborado segundo modelo a ser disponibilizado no Edital.
§ 2º - É de responsabilidade exclusiva do servidor buscar os dados públicos referentes à
Instituição de Ensino para subsidiar a elaboração do Plano de Gestão.

Praça Américo Martins Junior, S/N, Centro, Ibicoara-BA CEP 46.760-000
Tel. (77) 3413-2199

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MTRERUM1MDCXRTJEOTC0MT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
14 de Setembro de 2022
5 - Ano X - Nº 3018

Ibicoara

Prefeitura de

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Ibicoara

IBICOARA
Reconstruindo com Amor

§ 3º - A apresentação dos Planos de Gestão, homologados, à comunidade escolar,
deverá ocorrer conforme detalhamento do Edital.
Art. 10 - O Plano de Gestão Escolar, depois de homologado pela Comissão Central,
será publicado no site oficial do Município, disponibilizado à Comunidade Escolar e posto em
votação, na mesma ocasião ou em data posterior, conforme disposto do edital do processo de
avaliação.
§ 1º - Os segmentos com direito a voto são:
I.

Para as Instituições de Educação Infantil:
a) Pais e/ou responsáveis, ficando consignado um voto representativo por
família, com peso de cinquenta por cento.
b) Profissionais da Instituição de Ensino, com peso de cinquenta por cento.
c) Servidores de Apoio Efetivos da Instituição de Ensino, com peso de
cinquenta por cento.

II.

Para as demais Unidades Escolares:
a) Estudantes, a partir de 12 anos de idade, com peso de vinte e cinco por
cento.
b) Pais e/ou responsáveis, ficando consignado um voto representativo por
família, com peso de vinte e cinco por cento.
c) Profissionais da Instituição de Ensino, com peso de cinquenta por cento.
d) Servidores de Apoio Efetivos da Instituição de Ensino, com peso de
cinquenta por cento.

§ 2º - No caso de haver apenas um Plano de Gestão Escolar homologado para a
Instituição de Ensino, a comunidade em Assembleia Geral decidirá pela aprovação ou não do
mesmo, considerando-se a aprovado se obtiver cinquenta por cento mais um dos votos.
§ 3º - Havendo mais de um Plano de Gestão Escolar homologado para a Instituição de
Ensino, proceder-se-á a votação deles pela Comunidade Escolar, possuindo cada votante o
direito de aprovar um dos planos.
§ 4º - A contagem dos votos será calculada por meio de média ponderada.
§ 5º - Não será permitido qualquer tipo de campanha eleitoral ou congêneres anterior ou
durante o processo de avaliação, sendo tal conduta causa suficiente para o indeferimento de
inscrição ou a exclusão do servidor faltoso, em deliberação da Comissão Central.
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Art. 11 - Os recursos oriundos do processo de avaliação para o exercício das Funções
Gratificadas de Gestor Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de Ibicoara serão
interpostos perante a Comissão Central, nos prazos e na forma previstos no Edital.
Art. 12 - O resultado do processo de avaliação, após a votação dos planos, será
homologado pela Comissão Central de Acompanhamento, estabelecendo-se para cada
Instituição de Ensino uma listagem dos planos habilitados, do mais votado para o menos votado,
sendo que a designação pelo Prefeito ou pelo Secretário Municipal de Educação obedecerá a
sequência de classificação da Instituição de Ensino.
Art. 13 - O Gestor Escolar terá como chefia imediata a(o) Secretária(o) Municipal de
Educação e o(a) Gestor(a) Pedagógico(a) da Secretaria Municipal da Educação – SME,
mantenedora das Instituições de Ensino da Rede Pública Municipal de Ensino.
Art. 14 - A SME realizará a avaliação de desempenho do Gestor Escolar no exercício
das funções, a qualquer tempo, a partir da instituição de Comissão Própria, tomando como base
os seguintes instrumentos:
I.

Monitoramento da aplicação do Plano de Gestão Escolar a partir de
instrumentos elaborados por comissão própria;

II.

Acompanhamento através do resultado da Avaliação Institucional Participativa e
seu respectivo Plano de Ação;

III.

Registros das visitas realizadas pela Equipe Pedagógica da SME e dos
Conselhos: CME, FUNDEB e CAE;

IV.

Denúncias recebidas formalmente;

V.

Registros de orientações e encaminhamentos referente a criação do Conselho
Escolar com representação da comunidade do entorno da escola, Grêmio
Estudantil ou similar;

VI.

Registro de frequência das Reuniões Administrativas e Formativas convocadas
pela Mantenedora;

Art. 15 - O Gestor Escolar empossado deverá participar das reuniões técnicoadministrativas e das formações ofertadas pela Secretaria Municipal de Educação – SME.
Art. 16 - O Executivo Municipal designará servidor para ocupar a Função Gratificada de
Gestor Escolar desde que este preencha os requisitos do artigo 7º deste Decreto, nas seguintes
hipóteses:
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Art. 17 - A vacância se dará por pedido de exoneração, aposentadoria, falecimento ou
dispensa motivada da função, assegurado o direito de defesa.
Art. 18 - O Gestor Escolar responderá civil, penal e administrativamente pelo exercício
irregular de suas atribuições, conforme disposto em lei.
Art. 19 - São atribuições do Gestor Escolar para sucesso da instituição e futuro da
educação:
§ 1º - Gestão do processo administrativo da escola
I.

Organizar a escola;

II.

Organizar e divulgar a matrícula escolar;

III.

Gerir e aplicar verbas com os órgãos colegiados;

IV.

Motivar a realização dos projetos e atividades escolares;

V.

Garantir a permanência das alunas e dos alunos na escola;

VI.

Elaborar rotina de trabalho;

VII.

Acompanhar e controlar a distribuição da merenda escolar;

VIII.

Zelar pela disciplina;

IX.

Organizar documentos e dar-lhes acesso a todos os profissionais (regimento
interno, proposta pedagógica, plano de ação, Plano de Desenvolvimento Escolar
etc.);

X.

Elaborar plano de ação;

XI.

Elaborar plano escolar;

XII.

Expedir documentos oficiais;

XIII.

Encaminhar devolutivas à secretaria da Educação em tempo hábil;

XIV.

Desenvolver campanhas e projetos institucionais;

XV.

Elaborar relatórios a encaminhar;

XVI.

Acompanhar e controlar a frequência dos professores, coordenadores e
Funcionários;

XVII.

Gerir os programas do governo federal como o Plano de Desenvolvimento
Escolar (PDE) e o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE);
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Assegurar o funcionamento e a participação dos membros dos conselhos
escolares;

XIX.

(Co)responsabilizar-se pelos espaços formativos;

XX.

Tornar o espaço escolar um ambiente acolhedor e convidativo;

XXI.

Cuidar das relações interpessoais em seu ambiente de trabalho;

XXII.

Organizar e presidir reuniões de pais e outras;

XXIII.

Zelar pelo cumprimento dos Artigos 12 e 13 da Lei n° 9394/96.

§ 2º - Gestão pedagógica da escola
I.

Envolver toda a comunidade escolar em uma gestão participativa.

II.

Promover reuniões de pais e mestres, focalizando a socialização e o
envolvimento na realidade escolar.

III.

Manter uma rotina de reuniões com a coordenação pedagógica a fim de articular
ideias, sugestões e decisões sobre o processo pedagógico da escola.

IV.

Participar de forma ativa das formações com o corpo docente para inteirar-se
dos conteúdos trabalhados em sala de aula.

V.

Mobilizar a escola para a aplicação de diagnósticos.

VI.

Acompanhar o desempenho das alunas e dos alunos.

VII.

Organizar e presidir os conselhos de classe.

VIII.

Criar espaços de leitura.

IX.

Organizar o espaço da biblioteca.

X.

Articular e coordenar a construção do PDE.

XI.

Acompanhar a progressão das aprendizagens no processo de alfabetização
inicial.

§ 3º - Promoção de ações de incentivo à formação de uma comunidade leitora
I.

Fazer a integração entre a comunidade e a escola.

II.

Criar estratégias com os demais atores da escola para buscar a parceria com a
comunidade.

III.

Articular o intercâmbio entre outras escolas e a comunidade.

IV.

Articular a participação das famílias no acompanhamento da vida escolar das
alunas e dos alunos (acompanhamento da aprendizagem, participação das
reuniões de pais e decisões da escola).
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§ 4º - Participação na formação promovida pela secretaria da Educação
I.

Ser assíduo e pontual nos encontros formativos.

II.

Estudar os materiais disponibilizados na formação e assegurar a realização, em
tempo hábil, das atividades e ações propostas.

III.

(Co)responsabilizar-se pelo fortalecimento do vínculo profissional entre o grupo
de diretoras e diretores escolares bem como estar disponível e aberto à partilha
de experiências e materiais produzidos que possam inspirar e apoiar o trabalho
nas demais escolas da rede.

§ 5º - O Diretor responde por todas as atividades escolares e pelo relacionamento
escola-comunidade.
Art. 20 - Sem prejuízo da eventual apuração da responsabilidade administrativa, o
Gestor Escolar poderá ser livremente dispensado das respectivas funções em caso de
inobservância do disposto no Art. 19 ou de insuficiência das avaliações previstas no Art. 14,
ambos deste Decreto, assegurado o direito de defesa.
Art. 21 - A publicação do Edital para o primeiro processo avaliativo descrito neste
Decreto dar-se-á a partir do mês de outubro de 2022.
Art. 22 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Ibicoara - BA, em 14 de setembro de 2022.

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal

ALCIONE FERREIRA SILVA
Secretária Municipal de Educação
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