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DECRETO N" 02612021, de 11 de Janeiro de2.O2L.

"Dispõe sobre o nomeoçõo de servídor públíco
poro o exercício do corgo comissionodo que

menciono e do outros providêncios".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANHANGUERA _ GOIÁí, no uso dC SuAS

atribuições legais conferidas pelo art.70, lX da Lei Municipal n'001, de 05 de abril de

1.990, Lei Orgânica do Município de Anhanguera, e

CONSIDERANDO a necessidade de provimento de cargo público do Poder

Executivo ante o início de uma nova gestão administrativa no município;

CONSIDERANDO a previsão legal amparada pelo art. 6", ll, "a", da Lei

Municipal n'760, de 27 de maio de 2.O20, que dispõe sobre a estrutura administrativa

organizacional e institucional da Prefeitura de Anhanguera e dá outras providências;

DECRETA.

Art. 2" - São funções comuns do(a) Diretor(a) de direção escolar

Compete ao Diretor de Departamento de Direção Escolar: instruir coordenar

elaboração do projeto político-pedagógico escolar, acompanhar e avaliar a sua execução enl

conjunto com a comunidade educativa e o Conselho Municipal de Educação, observadas as

diretrizes da política educacional da Secretaria Municipal de Educação; elaborar o plano de

trabalho da direção da unidade escolar, indicando metas, formas de acompanhamento e avaliação

dos resultados e impactos da gestão; participar, em conjunto com a equipe escolar, da definição,

implantação e implementação das normas de convívio da unidade educacional em conjunto com

as diretrizes da Rede de Municipal de Ensino; favorecer a viabilização de projetos educacionais

propostos pelos segmentos da unidade educacional ou pela comunidade local, à luz do projeto

político-pedagógico; possibilitar a introdução das inovações tecnológicas nos procedimentos

administrativos e pedagógicos da unidade educacional; prover as condições necessárias para o

atendimento aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas

habilidades/superdotação; implementar a avaliação institucional da unidade educacionalem face

das diretrizes, prioridades e metas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação;

acompanhar, avaliar e promover a análise dos resultados do Índice de Desenvolvimento da
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Art. 1" - Fica nomeada para o exercício do cargo de DIRETOR (A) DE DIRECÃO

ESCOLAR A SCNhOTA ITATIANA LÁZARA DA SILVA (CPF/MF N" 047.936.366.83).
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Educação Básica - IDEB em conjunto com os dados da Rede Municipal de ensino e de quaisquer

instrumentos avaliativos da aprendizagem dos alunos frente aos indicadores de aproveitamento
escolar, estabelecendo conexões com a elaboração do projeto político pedagógico, plano de

ensino e do plano de trabalho da direção da unidade educacional, com vistas ao constante

aprimoramento da ação educativa; buscar alternativas para a solução dos problemas pedagógicos

e administrativos da unidade educacional, planejar estratégias que possibilitem a construção de

relações de cooperação que favoreçam a formação de parcerias e que atendam às reivindicações

da comunidade local, em consonância com os propósitos pedãgógicos da unidade educacional;
promover a integração da unidade educacional com a comunidade, bem como programar

atividades que favoreçam essa participação; coordenar a gestão da unidade educacional,
promovendo a efetiva participação da comunidade educativa na tomada de decisões, com vistas

à melhoria da aprendizagem dos alunos e das condições necessárias para o trabalho do professor;

promover a organização e funcionamento da unidade educacional, de forma a atender às

demandas e aspectos pertinentes de ordem administrativa e pedagógica, de acordo com as

determinações legais; coordenar e acompanhar as atividades administrativas da unidade escolar,

relativas a:

a) folha de frequência;

b) fluxo de documentos de vida escolar;

c) fluxo de matrículas e transferências de alunos;

d) fluxo de documentos de vida funcional;

e) fornecimento e atualização de dados e outros
respondendo pela sua fidedignidade;

indicadores dos sistemas gerenc ar5,

f) comunicação às autoridades competentes e ao Conselho de Escola dos casos de

doenças contagiosas e irregularidades graves ocorridas na unidade educacional; diligenciar para

que o prédio escolar e os bens patrimoniais da unidade educacional sejam mantidos e

preservados:

a) coordenando e orientando toda a equipe escolar quanto ao uso dos

equipamentos e materiais de consumo, bem como a manutenção e conservação dos bens

patrimoniais e realizando o seu inventário, anualmente ou quando solicitado pelos órgãos da

Secretaria Municipal de Educação;

b) adotando, com o Conselho de Escola, medidas que estimulem a

comunidade a se corresponsabilizar pela preservação do prédio e dos equipamentos escolares,

informando aos órgãos competentes as necessidades de reparos, reformas e ampliações; gerir

os recursos humanos e financeiros recebidos pela unidade educacional .iuntamente com as

instituições auxiliares constituídas em consonância com as determinações legais; delegar

atribuições, quando se fizer necessário.

Art.3'- Compete ainda ao(a) Diretor(a) de Direção Escolar:

l- promover, por todos os meios ao seu alcance, o aperfeiçoamento dos

serviços sob sua responsa bilidade;
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ll - exercer a orientação e coordenação dos trabalhos da unidade que dirige;

lll - dividir o trabalho pelo pessoal sob seu comando, controlando resultados

e prazos, promovendo a coerência e a racionalidade das formas de execução;

lV - apresentar ao superior imediato, na época própria, programa de

trabalho da unidade sob sua responsabilidade;

V - despachar diretamente com o superior imediato;

Vl - apresentar ao superior imediato, na época própria, relatório das

atividades da unidade que dirige, sugerindo providências para melhoria dos serviços;

Vll - despachar e subscrever certidões sobre assuntos de sua competência;

Vlll - proferir despachos interlocutórios, em processos cuja decisão caiba ao

nível de direção imediatamente superior, e decisórios, em processos de sua

competência;

lX - providenciar a organização e manutenção atualizada dos registros das

atlvidades da unidade que dirige;

X - propor ao superior imediato a realização de medidas para apuração de

faltas e irregu la ridades;

Xl - fornecer, anualmente, ao superior imediato, elementos destinados à

elaboração da proposta orçamentária relativa à unidade que dirige;

Xll - fazer cumprir, rigorosamente, o horário de trabalho do pessoal a s u

cargo;

Xlll - providenciar a requisição de material permanente e de consumo

necessário à unidade que dirige;

XIV - remeter ou fazer remeter ao arquivo geral os processos e papeis

devidamente ultimados e requisitar os que interessarem à unidade que dirige; e

XV - exercer outras atribuições correlatas

Art. 4" - A presente designação e investidura nas respectivas funções do
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a) colaboradores ou quaisquer pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com
as f ina lida d es do município.

Art. 6'- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE.SE,

ANHANGUERA/GOIÁS, 11 DE JANEIRO DE2.O2T,

MARCE S DE PAIVA

PRE tro NICIPAL

ARTA V

SEC, DE AD

A R. FONSECA

IN ISTRAÇÃO

GOVERNO E PLANEJAMENTO sf
c
'bo

o-

AV. BELCHIOR DE GODOY, 152, CENTRO - FONE: (64) 3469-1265

I

Art. 5" - Na forma do que dispõe a legislação vigente os vencimentos básicos
do cargo são da ordem de RS 1.806,59 (hum mil e oitocentos e seis reais e cinquenta e

nove centavos) mensais, com carga horária de 40(quarenta) horas.


