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     PREFEITURA MUNICÍPAL DE NOVA OLINDA  – TO 

               SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

LEI Nº 444 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 

“DISPÕE SOBRE A GESTÃO DEMOCRÁTICA E 

NORMATIZA O PROCESSO DE ESCOLHA DE GESTOR 

ESCOLAR QUE INTEGRA A EQUIPE GESTORA DAS 

UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - TOCANTINS-TO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA/TO, JESUS EVARISTO 

CARDOSO, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 

aprovou a Medida Provisória n.06/2022 e eu sanciono a seguinte Lei:   

TÍTULO I 

DA GESTÃO DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1° - A  presente  Lei  institui  a  Gestão  do  Ensino  Público  Municipal  de  

Nova Olinda,  em  conformidade  com  a  lei. 

Art.  2º  A  Gestão  do  Ensino  Público  Municipal  será  exercida  na  forma  desta  

Lei,  com  vista  à  observância  dos  preceitos  descritos  a  seguir.   

 I-Autonomia progressiva dos estabelecimentos de ensino na gestão pedagógica, 

administrativa e financeira, em consonância com a legislação vigente; 

II-Organização dos segmentos da comunidade escolar; 

Participação dos segmentos da unidade escolar nos processos decisórios em órgãos 

colegiados de acordo com o Projeto Político Pedagógico; 

II-Transparência dos mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos; 

IV- Garantia da descentralização do processo educacional;  

V-Valorização dos profissionais da educação. 



 

 

 

CAPÍTULO II 

DO GESTOR ESCOLAR 

 

Art. 3° - O Gestor Escolar é o profissional da Educação responsável pelo 

planejamento, execução, superintendência e fiscalização das atividades pedagógicas e 

administrativas da Unidade Escolar (UE). 

§ 1° - O ato de posse para a função de Gestor é de competência do Poder Executivo, 

até 30 (trinta) dias após a homologação dos resultados pela Comissão Municipal do 

Processo Seletivo de Gestor Escolar, nos termos desta lei. 

§ 2° - O mandato do Gestor Escolar será de 2 (dois) anos. 

§ 3° - Terminando o mandato o gestor poderá concorrer a um novo mandato. 

 

Parágrafo único: Não é permitida a participação de servidor aposentado no processo 

seletivo nem sua nomeação ou permanência no cargo de Diretor. 

 

 Art. 4° - São atribuições do Gestor Escolar:  

I- Representar a escola zelando pelo seu funcionamento; 

II- Coordenar, acompanhar e avaliar, junto com a equipe gestora, a reformulação e a 

implementação do Projeto Político Pedagógico nos seus aspectos pedagógico, administrativo 

e financeiro, observadas as políticas da Secretaria Municipal da Educação; 

III- Submeter ao Conselho Deliberativo Escolar, semestralmente ou quando 

solicitado pelo mesmo, e divulgar a prestação de contas à Comunidade Escolar; 

IV- Coordenar a organização do quadro de pessoal priorizando as ações de natureza 

pedagógica; 

V - Atender o Artigo 14 da Lei n° 14.133/2020 que regulamenta o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, para as condicionalidades da 

complementação -VAAR: 

 

TÍTULO II 

DO PROCESSO DE ESCOLHA 

Capítulo I  

Seção I 



 

 

 

 

Art. 5° - Para concorrer à função de Gestor de Escola, o (a) candidato (a) deverá 

comprovar os seguintes requisitos: 

I-Graduação em Pedagogia ou formação na área de educação.   

II-Ser professor do quadro efetivo público municipal com no mínimo 36 meses de 

exercício. 

III-Estar em pleno gozo dos direitos políticos; 

IV-Apresentar plano de gestão escolar que contemple os aspectos pedagógicos, 

administrativos e financeiros a serem implementados na escola,  

V-Não ter sofrido pena decorrente de processo administrativo no período de dois 

anos que antecedem a processo seletivo. 

VI-Não estar condenado ou respondendo pena a processo criminal ou administrativo; 

 

Seção II 

Das Comissões 

 

Art. 6° - Caberá a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, constituir a 

Comissão Municipal do Processo Seletivo de Gestor Escolar, com profissionais que 

atendam a necessidade para organização do Processo Seletivo,  

§ 1º Havendo necessidade, a Comissão Municipal do Processo Seletivo à função de 

Gestor Escolar, poderá convocar servidores de todas as Unidades Escolares da Rede 

Pública Municipal, para auxiliar nos trabalhos técnicos. 

 

Art. 7° - O Processo Seletivo para nomeação de Profissionais da Educação, na 

função de Gestor Escolar, será coordenado pela Comissão Municipal do Processo 

Seletivo de Gestor Escolar, instituída por meio de portaria. 

 

 

Seção III 

Do Processo Seletivo 

 

Art. 8° - O provimento das vagas será realizado mediante aprovação em Processo 

Seletivo, para exercício da função de Gestor Escolar das Unidades Escolares. 

§ 1º O Processo Seletivo à função de Gestor Escolar constará das seguintes etapas: 



 

 

 

Etapa I – Inscrição dos candidatos à Direção Escolar – entrega da documentação, de 

caráter classificatório e eliminatório. 

Etapa II – Análise de títulos; 

Etapa III – Apresentação do Plano de Trabalho; 

Etapa IV – Nomeação do candidato aprovado à função de Gestor Escolar. 

§ 2º O candidato que não comparecer no local, data e horário estipulado no Edital 

para cumprimento da Etapa III, serão automaticamente desclassificados do Processo 

Seletivo à função de Gestor Escolar. 

 

Art. 9º - Na Etapa III o candidato apresentará o Plano de Trabalho, em sintonia com 

as Políticas Educacionais da Secretaria Municipal de Educação – SEMED.  

 

Seção IV 

Da Vacância 

 

Art. 10° - A vacância da função de Gestor Escolar ocorrerá por encerramento do 

mandato, renúncia, aposentadoria, licença para mandato eletivo, falecimento ou 

destituição. 

§ 1º O afastamento do Gestor Escolar por período superior a 2 (dois) meses, 

excetuando-se os casos de licença para tratamento da própria saúde, licença gestante e 

licença para acompanhamento de pessoa da família, também implicará a vacância da 

função. 

§ 2º O preenchimento da vaga após vacância será feito pelo Secretário Municipal 

que indicará um servidor do magistério para substituição. 

§ 3º O Gestor nomeado completará os meses restantes. 

 

Art. 11° - A destituição do Gestor Escolar somente poderá ocorrer, motivadamente, 

em duas hipóteses: 

I- Após processo disciplinar, em que lhe seja assegurada a ampla defesa, em face de 

ocorrência de infração ou irregularidade funcional, prevista na legislação pertinente; 

II- Por descumprimento desta lei, no que diz respeito às atribuições: 

             § 1° - O Conselho Escolar, mediante decisão, fundamentada e documentada, pela 

maioria absoluta dos membros ou a Secretaria Municipal da Educação, mediante despacho 



 

 

 

fundamentado, poderão propor a instauração de processo disciplinar ou administrativo, para 

os fins previstos neste artigo. 

§ 2° - A Secretaria Municipal da Educação, no caso do inciso I, deste artigo, poderá 

determinar o afastamento do indiciado durante a realização dos trabalhos retornando este a 

sua função/cargo de origem, oportunizando-lhe o retorno às funções caso a decisão do 

inquérito administrativo não seja pela destituição. 

§ 3° - Em caso de afastamento da função de Gestor Escolar, o (a) Secretário(a) 

Municipal da Educação indicará um servidor do magistério para substituição provisória. 

 

TÍTULO III 

 

DISPOSIÇÖES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 12° - Caberá ao Secretário (a) Municipal de Educação, indicar o Gestor Escolar 

quando: 

I - Não houver inscrição de candidato (a); 

§ 1° - O Gestor Escolar indicado deverá, obrigatoriamente, ser professor efetivo da 

rede municipal de ensino. 

 

Art. 13° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito de Nova Olinda – TO, aos 28 dias do mês de dezembro de 

2022, 201º da Independência, 134º da República e 34º do Estado 

 

 

 

Jesus Evaristo Cardoso 

Prefeito Municipal 


