
Prefeitura de Itapoá - SC
Chefia de Gabinete do Prefeito

DECRETO MUNICIPAL N,4290, DE 23 DE JANEIRO DE 2O2O

Nomeia Gestora da Creche Municipal Pequeno
Aprendiz - ltapema do Norte.

MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito Municipal de ltapoá, no uso de suas atribuições legais, e de

acordo conl o parágrafo único do artigo 74 da Lei Orgânica Muiricipal e Decreto Municipal ns 3366, ds
19 de outubro de 2017,

DECRETA:

Art. le Fica nomeada a Gestora da Creche Municipal Pequeno Aprendiz, senhora VANESSA DIBAX, eleita
pelo voto direto da comunidade escolar, com o Plano de Gestão Escolar - PGE "Gestão participativa
visando uma educação significativa e humanizadora na educação infantil".

Art. 2e O período de gestão é de 02 (dois) anos, send o de 27 de janeiro de 2020 a 26 de janeiro de 2022,
com acompanhamento de avaliação bimestral pela Comissão Municipal de Gestão Escolar e avaliação
anual pelo Departamento Pedagógico da Secretaria Municipalde Educação.

Art. 3s Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 27 de janeiro de
2020.

Itapoá, 23 de janeiro de2O2O.
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TERMO DE POSSE E COMPROMISSO DE GESTÃO

Plano de Gestão Escolar escolhido pela Comunidade Escolar

Eu, V;INESSA DIBAX, servidora efetiva no Quadro do Magistério Público Municipal, que

obteve o Plano de Gestão Escolar escolhido pela Comunidade Escolar, designada para exercer a

função gratificada de Gestora de Escola da Rede Municipal de Ensino, na Creche Municipal
Pequeno Aprendiz, Bairro ltapema do Norte, neste municÍpio, ciente do disposto no Decreto no

4030i2019 de L9 de junho de 2019 e Edital n" a4312a79 de 26/06/201-9, compromero-me:

Cumprir a legislação educacionai nacional, estadual e municipal, âs normativas e

orientações da Secretaria Municipal de Educação e o Plano de Gestão Escolar - PGE, para o
periodo àe 27 de ianeiro de 202ü a 26 de janeiro de 2022, considerando: a avaliação processual e

contÍnua pela comunidade escolar e os órgãos de decisão colegiada, a prática de todos os atos
necessários à Gestão da Escola em consonância com o Projeto Político Pedagógico, as Diretrizes da

Secreiaria iviunicipai o'e Eriucação, a Proposta Periagógica e a iegisiação vigente, envoiveno'o a

comunidade escolar e os órgãos de decisão colegiada nos prCIcessos de planejamento, execução e

decisão.
Estou ciente que a permanência na função de Gestora âté o final do mandato, dependerá da

avaliação de desempenho por escrito, realizada anualmente, pela comunidade escolar e pela Equipe
Técnica e Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, calcada na gestão pedagógica,
administrativa, Íinanceira e física, na capacidade de ter os pais como parceiros, os alunos como foco
o'e todo o processo ensino e aprendizagem e em Íunção dos resuitaoos positivos aicançados.

O não cumprimento das disposições deste Termo de Posse e Compromisso implicará na
perda da função.

Itapoá, em 27 de janeiro de 2020.

Gestora com PGE escolhido pela Comunidade Escolar

Recebido.*, -$ de Janei

Luiza Montalvão de
Secretária Municipal de


