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Decretos
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Praça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – BA – fone (73) 3271-2101-2110
CNPJ.: 13.858.303.0001-91
E-mail: pmigabinete@gmail.com

DECRETO Nº. 21 DE 19 DE AGOSTO DE 2022.

IGUAÍ, 19 de agosto de 2022.

EMENTA: “Dispõe sobre os critérios e requisitos
do Processo de Seleção para designação de
Professor ou Coordenador Pedagógico da Rede
Municipal de Ensino de Iguaí para a função de
Diretor Escolar nas Unidades Escolares deste
município”

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAÍ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais constantes e na forma do Art. 3º e 10º da Lei Municipal nº.
142/2009;
CONSIDERANDO a Lei nº 9.394, de 20 e dezembro de 1996 - LDB que dispõe
sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
CONSIDERANDO a Lei nº 14.113, de 25 de Dezembro de 2020 e modificações
posteriores, o Decreto Nº 10.656, de 22 de março de 2021, a Lei nº 14.276, de 27 de
Dezembro de 2021, 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, e em especial a condicionalidade do
inciso I do § 1º do art. 14 desta Lei, sendo o Artigo 14 que regulamenta a
complementação-VAAR, a qual será distribuída às redes públicas de ensino que
cumprirem as condicionalidades e apresentarem melhoria dos indicadores de
aprendizagem.
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº. 185/2012 de 04 de Abril de 2012 - Dispõe
sobre o Estatuto do Magistério Público do Município de Iguaí;
CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 218 de 04 de Novembro de 2013;
CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 255, de 22 de Setembro de 2015;
CONSIDERANDO a Lei Municipal Lei N° 003/2021:
“Art. 58. O sistema municipal de ensino promoverá ações
com vistas à valorização dos profissionais do ensino,
garantindo, na forma da lei, plano de carreira para o
magistério público municipal, com piso nacional de salário
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e ingresso exclusivamente por concurso público de
provas e títulos, respeitando, ainda, a formação exigida
para o ingresso.
Parágrafo
único.
Em
caso
de
necessidade,
expressamente apresentada pelo sistema educativo
público municipal, serão admitidas outras formas de
seleção pública para o ingresso no magistério municipal,
no caso de provimento temporário ou de substituição
emergencial dos titulares dos cargos, na forma da lei.”

CONSIDERANDO a Resolução nº 1, de 27 de julho de 2022 da Comissão
Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade.
D E C R E T A:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Fica instituído os critérios e requisitos do Processo de Seleção para
designação de Professor ou Coordenador Pedagógico para a função de Diretor
Escolar nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Iguaí.
§ 1º - Para a realização do processo seletivo, ínsita no caput deste artigo, o
Município poderá celebrar convênio diretamente com fundações ou instituições de
ensino superior ou com agentes de integração, públicos ou privados, e/ou pela
comissão instituída pela Secretaria de Educação através da Comissão Intersetorial,
com membros do Fórum Municipal de Educação, dos Conselhos, do Setor Jurídico,
da Controladoria, da Administração e Recursos Humanos e da Comissão de
Educação da Câmara Legislativa, utilizando os critérios técnicos de mérito e
desempenho, nos termos da lei vigente.
§ 2º - Será respeitado o percentual de reserva aos negros 20% (vinte por cento) das
vagas oferecidas conforme a Lei Federal Nº 12.990, de 9 de junho de 2014.
§ 3º - Será considerado o percentual de 5% (cinco por cento) previsto na Lei
estadual nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, Decreto federal nº 3.298, de 20 de
dezembro de 1999 e Lei estadual nº 12.209, de 20 de abril de 2011, regulamentada
pelo Decreto estadual nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014 que dispõe sobre a
reserva de vagas para candidatos com deficiência.
Art. 2º O processo de qualificação para o exercício das Funções Gratificadas de
Diretor será deflagrado por Edital a ser elaborado pela Secretaria Municipal da
Educação, publicado no Diário Oficial, e amplamente divulgado, e deverá conter:
I – Critérios e etapas do processo de qualificação;
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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, posse e o exercício da função;
VII – Capacitação específica para o exercício da função.
Art. 3º. O Processo de Seleção para a função de Diretor Escolar nas Unidades
Escolares da Rede Municipal de Ensino de Iguaí obedecerá aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, conforme a Constituição
Federal e, também, ao seguinte:
A Administração da Unidade Escolar será exercida pela equipe gestora. Sendo o
Diretor selecionado, será nomeado pelo gestor administrativo após aprovação nas
seguintes etapas:
a) Etapa I - Prova de Conhecimento;
b)Etapa II– Avaliação de títulos, currículos e documentação;
c) Etapa III – Entrevista.
Art. 4º. O Processo de Seleção será destinado à Professores e Coordenadores
pedagógicos da rede municipal de ensino de Iguaí, efetivos ou não e em atividade,
que após cumprimento de todas as exigências do processo, serão designados por
portaria a atuarem nas unidades escolares da rede municipal de ensino de Iguaí
como diretor escolar.
Art. 5º. O provimento das vagas será realizado mediante aprovação em Processo de
Seleção, conforme as disposições do edital e deste decreto.
§ 1º - O processo seletivo disponibilizará 13 vagas para Diretor Escolar das escolas
da sede e do campo.
Art. 6º. O período de efetivo exercício da função de Diretor Escolar será de 2 (dois)
anos, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez, conforme
necessidade da rede municipal de ensino.

CAPÍTULO II
DOS REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA A FUNÇÃO
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Art. 7º. Com base na lei Municipal Nº. 185/2012: A nomeação para os cargos de
Diretor de unidade de ensino recairá em professor ou coordenador pedagógico da
rede municipal de ensino, integrante do quadro efetivo ou não, e obedecerá aos
seguintes requisitos:
I - Ter habilitação em nível superior em curso de Licenciatura de Graduação em
Pedagogia ou Licenciatura em áreas específicas se acompanhada de curso em nível
de especialização em gestão escolar.
II - Contar com, no mínimo, 03 (três) anos de experiência docente ou pedagógica na
rede municipal de ensino de Iguaí;
III - ter formação e habilitação específica nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, observado o Artigo 64;
IV - Não estar para se aposentar nos próximos 03 (três) anos e/ ou usufruindo de
licenças contínuas e sucessivas;
Art. 8º. Ao Diretor compete superintender as atividades escolares, desempenhando
funções de natureza pedagógica e administrativa, promovendo a articulação escolacomunidade, além das seguintes atribuições:
I - Administrar e executar o calendário escolar;
II - Elaborar o planejamento geral da unidade escolar, inclusive o planejamento da
proposta pedagógica;
III - Promover a política educacional que implique no perfeito entrosamento entre os
corpos docente, discente, técnico-pedagógico e administrativo;
IV - Informar ao servidor da notificação do dirigente máximo da Secretaria de
Educação da necessidade de apurar e avaliar os planos, programas e projetos
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e/ou da escola, em
relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de
recursos materiais;
V - Coletar, analisar e divulgar os resultados de desempenho dos alunos, visando a
correção de desvios no Planejamento Pedagógico;
VI - Assegurar a participação do Conselho Escolar
acompanhamento do plano de desenvolvimento da escola;

na

elaboração

e

VII - Gerenciar o funcionamento da escola, zelando pelo cumprimento da legislação
e normas educacionais e pelo padrão de qualidade do ensino;
VIII - Cumprir e fazer cumprir as disposições contidas na Programação Escolar,
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inclusive com referência a prazos;
IX - Supervisionar a distribuição da carga horária obrigatória dos servidores da
escola;
X - Emitir certificados, atestados, guia de transferência e demais documentos que
devem ser emitidos pelo dirigente máximo da Unidade Escolar;
XI - Controlar a frequência dos servidores da Unidade Escolar;
XII - Elaborar e controlar a escala de férias dos servidores e enviar via específica à
Secretaria de Educação;
XIII - Promover ações que estimulem a utilização de espaços físicos da Unidade
Escolar, bem como o uso dos recursos disponíveis para a melhoria da qualidade de
ensino como bibliotecas, salas de leitura, televisão, laboratórios, informática e
outros.
Art. 9º. É vedada a participação no Processo de Seleção ao Profissional que nos
últimos 05 (cinco) anos:
I - tenha sido exonerado, dispensado ou suspenso do exercício da função de
Diretor/Coordenador em decorrência de processo administrativo disciplinar e/ou
readaptação;
II – que não atenderam a Legislação vigente nas prestações de contas junto aos
órgãos competentes;
III – esteja inadimplente junto ao Poder Público, ao Tribunal de Contas do Estado e
à Receita Federal;
IV - que não dispuser de Certidão Negativa de Antecedentes Criminais nas Justiças
Federal e Estadual.
Parágrafo único. Ainda que aprovado no Processo de Seleção, caso o participante
tenha prestado informações inverídicas, não será designado para a função.
Art.10º. Para comprovar os requisitos constantes neste Decreto e no Edital, o
participante deverá encaminhar ao setor responsável indicado neste, no dia e
horário estipulados, os seguintes documentos:
I - currículo;
II - cópia do RG e CPF;
III - cópia do Título de Eleitor, com os respectivos comprovantes de votação da
última eleição ou o certificado de quitação com a Justiça Eleitoral;
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IV – comprovante de endereço;
V - cópia do diploma de graduação e/ou pós - graduação;
VI - declaração de que não está respondendo Processo Administrativo Disciplinar;
VII - declaração de que não está para se aposentar nos próximos 03 (três) anos
e/ou usufruindo de licenças contínuas e sucessivas;
VIII - declaração de disponibilidade para o cumprimento de carga horária de 40
horas semanais;
IX - declaração afirmando não ter sido penalizado em processo administrativo
disciplinar nos últimos 05 (cinco) anos;
X – declaração dos participantes que já foram Diretores Escolares informando que
cumpriu com a Legislação vigente junto ao departamento de prestações de contas.

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DO DIRETOR

Art. 11. Compete ao Diretor da Unidade Escolar as seguintes atribuições:
I

- representar a Unidade Escolar, responsabilizando-se pelo seu funcionamento;

II - coordenar, em consonância com o Conselho Deliberativo da Comunidade
Escolar, a elaboração, a execução e a avaliação do Projeto Político- Pedagógico e
do Plano de Desenvolvimento Estratégico da Unidade Escolar, observadas as
políticas públicas da Secretaria Municipal da Educação, e outros processos de
planejamento;
III - coordenar a implementação do Projeto Político- Pedagógico da Unidade
Escolar, assegurando a unidade e o cumprimento do currículo e do calendário
escolar;
IV - manter atualizado o tombamento dos bens públicos, zelando, em conjunto com
todos os segmentos da comunidade escolar, pela sua conservação;
V - dar conhecimento à comunidade escolar das diretrizes e normas emitidas pelos
órgãos do sistema de ensino;
VI - submeter ao Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar para exame e
parecer, no prazo regulamentado, a prestação de contas dos recursos financeiros
repassados à Unidade Escolar;
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VII - divulgar na comunidade escolar a movimentação financeira da Unidade
Escolar;
VIII - coordenar o processo de avaliação das ações pedagógicas e técnicoadministrativo-financeiro desenvolvidas na Unidade Escolar;
IX - apresentar, anualmente, à Secretaria Municipal da Educação e à Comunidade
Escolar, a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no Plano de
Desenvolvimento Escolar, avaliação interna da Unidade Escolar e as propostas que
visem à melhoria da qualidade do ensino e ao alcance das metas estabelecidas;
X - cumprir e fazer cumprir a legislação vigente.

CAPÍTULO IV
DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO

Art 12. As vagas serão preenchidas conforme resultado do Processo de Seleção
com designação de professores ou coordenadores pedagógicos da Rede Municipal
de Ensino de Iguaí para a função de Diretor Escolar nas Unidades Escolares da
Rede Municipal de Ensino de Iguaí.
§ 1º - O Processo de Seleção para a função de Diretor Escolar consistirá em 3 (três)
etapas:
a) Etapa I – Prova de Conhecimento;
b) Etapa II- Avaliação de títulos, currículos e documentação para a seleção;
c) Etapa III – Entrevista;
§ 2º - O participante que não comparecer no local, data e horário estipulado em
Edital para cumprimento de qualquer das etapas, automaticamente não continuará
participando do Processo de Seleção.
Art. 13. Após a posse, o Diretor Escolar apresentará o Plano de Trabalho em
Assembleia Geral da comunidade escolar, convocada pelo Conselho Escolar, em
horário que possibilite o atendimento ao maior número possível de participantes para
apreciação, contribuições e aprovação.

CAPÍTULO V
DA DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS ETAPAS

Art. 14. O Processo de Seleção para Diretores das Unidades Escolares para o
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mandato 2023/2024, será regido por este Decreto e pelo Edital, publicados e
divulgados pelo município em página eletrônica da Prefeitura Municipal de Iguaí e
veículo de comunicação para dar ampla publicidade, devendo ser fixado em local de
fácil acesso.

CAPÍTULO VI
DA COMISSÃO
Art. 15. O Processo de Seleção para designação de Professores e Coordenadores
pedagógicos para o exercício da função de Diretor Escolar, será elaborado,
coordenado, acompanhado e conduzido por uma instituição externa e/ou pela
comissão instituida pela Secretaria de Educação através da Comissão Intersetorial,
conforme leis vigentes.

CAPÍTULO VII
DA AVALIAÇÃO
Art. 16. O Diretor Escolar empossado deverá participar das reuniões técnicoadministrativas e das formações ofertadas pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 17. Durante o período do exercício da função de Diretor Escolar será realizada,
anualmente, avaliação de desempenho com foco no cumprimento dos objetivos,
metas, estratégias e ações estabelecidas no Plano de Trabalho, conforme
estabelecido no Art. 13.
Art. 18. A Secretaria Municipal de Educação será responsável pelo
acompanhamento, monitoramento e avaliação da execução do Plano de Trabalho da
Unidade Escolar.
Art. 19. Caso o Diretor designado não atinja os objetivos, metas, estratégias e ações
estabelecidas no Plano de Trabalho, deverá apresentar para a Secretaria Municipal
de Educação, conforme pertinência do assunto, o Plano de Providências para a
Unidade Escolar com a participação do Conselho Escolar contendo novas ações e
estratégias para alcançar metas a curto, médio e longo prazo conforme necessidade.

CAPÍTULO VIII
DA VACÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO
Art. 20. A vacância da função de Diretor Escolar ocorre por reprovação na avaliação
do Plano de Trabalho, dispensa mediante Processo Administrativo, conclusão da
gestão, renúncia, exoneração, ou morte.
§1º-

O afastamento do Diretor Escolar por período superior a 2 (dois) meses
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também implicará a vacância da função, excetuando-se os casos de licença para
tratamento da própria saúde e licença gestante.
§2º- O preenchimento da vaga após vacância será feito pela Secretaria Municipal de
Educação utilizando os classificados no Processo de Seleção.

CAPÍTULO IX
DA REMUNERAÇÃO
Art. 21. O professor designado para a função de Diretor Escolar, fará jus ao
recebimento da remuneração conforme estabelecido na legislação específica.
§ 1º - não poderá sob nenhuma hipótese assumir ou exercer funções de atividades
de docência no âmbito da administração municipal, dentro da carga horária
destinada para o exercício da função.
§ 2º - será assegurado o regime de tempo integral de trabalho enquanto se mantiver
na função, retomando ao regime de origem quando, em qualquer circunstância,
deixar a função.”
Art. 22. O Diretor Escolar imediatamente anterior, entregará ao novo Diretor Escolar,
até o dia 15 de janeiro de 2023 os seguintes documentos:
I – Inventário do acervo documental;
II - Informações referentes ao Processo de Renovação de Autorização e
Credenciamento da Unidade Escolar;
III - Inventário do patrimônio existente na Unidade Escolar;
IV- Ata da apresentação de prestação de contas da Unidade Executora a
comunidade escolar, com o parecer do Conselho Fiscal.
Parágrafo Único - Em caso de descumprimento do estabelecido no caput,
competirá ao novo Diretor e ao Conselho Escolar, elaborar relatório circunstanciado
sobre todos os itens relacionados, juntar a documentação comprobatória e
encaminhar via protocolo para Secretaria Municipal de Educação, no prazo de 15
(quinze) dias.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 23. A recusa do candidato em obedecer às normas sanitárias das autoridades
competentes dispostas neste decreto acarretará a sua retirada do local de realização
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das provas e a sua exclusão do Concurso Público.
I- Os candidatos participantes também são responsáveis pelo combate à COVID-19
e precisam estar atentos para o cumprimento das regras impostas com consciência,
visando a resguardar a sua saúde e a das demais pessoas. As orientações e
determinações dos órgãos de saúde prezam pela segurança de todos e, por esse
motivo, devem ser cumpridas e respeitadas;
II- O ingresso e a permanência, nas dependências do local de realização das
etapas, estão restritos aos candidatos convocados, a fim de se evitarem
aglomerações, sendo necessário que o candidato:
a) mantenha o distanciamento social;
b) use máscara individual, cirúrgica ou de tecido, de proteção de nariz e boca;
c) leve seus próprios frascos de álcool em gel em material transparente:;
d) leve seus próprios frascos de álcool em gel (70%) ou outros anti sépticos para
higienização das mãos;
e) os frascos de álcool em gel trazidos pelos candidatos serão de uso individual e
não poderão ser compartilhados;
f)

leve água para o seu próprio consumo;

III- Será exigida para ingresso do candidato no local de provas, a comprovação de
vacina, na forma do art. 3º do Decreto estadual nº 21.310, de 11 de abril de 2022;
IV- As datas previstas no Edital são passíveis de alteração a depender da evolução
da pandemia e dos decretos reguladores;
V- Os procedimentos, prazos, cronograma de datas e demais informações sobre o
Processo de Seleção constará em Edital;
Art. 24. A Secretaria Municipal de Educação, responsável por disciplinar a
tramitação do desenvolvimento da gestão educacional, instituirá uma comissão
interna para auxiliar, publicizar e acompanhar o processo e para resolver os casos
omissos e o descumprimento do disposto neste decreto.
Art. 25. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 26. Revogadas as disposições em contrário.

IGUAÍ- BAHIA, 19 de agosto de 2022.
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