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DECRETOS 
 

Decreto nº 95/2022 

de 14 de outubro de 2022 

 

“Dispõe sobre a gestão democrática da 

Educação e normatiza o processo de defi-

nição de Cargo na Função de Diretor(a) e 

Vice-diretor(a), que integram a equipe 

gestora das unidades escolares  da Rede 

Pública Municipal de Colméia/TO.” 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

COLMÉIA, DO ESTADO DO TOCAN-

TINS, no uso de suas atribuições legais, 

 

DECRETA: 

 

Ficam estabelecidos os critérios para o 

processo seletivo de diretores e vice-

diretores, dos estabelecimentos de ensino 

da rede pública municipal, e dá outras 

providencias. 

 

TÍTULO I 

DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO 

ENSINO PÚBLICO 

Capítulo I 

Dos Princípios 

 

Art. 1º - A gestão democrática do ensino 

público, princípio inscrito no inciso VI do 

Art. nº 206 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, inciso VIII do Art. 

3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educa-

ção Nacional nº 9.394/1996, Meta 19 da 

Lei Municipal nº 788/2015, será exercida 

pela equipe gestora, na forma desta lei, 

nas unidades escolares da Rede Pública 

Municipal de Colméia/TO. 

 

§ 1º - A gestão democrática de que trata o 

caput deste artigo obedecerá aos seguin-

tes princípios: 

 

I - autonomia progressiva dos estabeleci-

mentos de ensino na gestão pedagógica, 

administrativa e financeira, em consonân-

cia com a legislação específica; 
 

II - livre organização dos segmentos da 

comunidade escolar; 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

III - participação dos segmentos da uni-

dade escolar nos processos decisórios em 

órgãos colegiados de acordo com o Proje-

to Político Pedagógico; 

 

IV - transparência dos mecanismos admi-

nistrativos, financeiros e pedagógicos; 

 

V - garantia da descentralização do pro-

cesso educacional; 

 

VI - valorização dos profissionais da 

educação. 

 

Capítulo II 

Da Equipe Gestora 

 

Art. 2º - A equipe gestora será composta 

pelo Diretor(a) e Vice-diretor(a), em 

consonância com a Lei Municipal nº 608, 

Art. 40, §3º. 

 

§ 1º - O Diretor será o coordenador da 

equipe gestora. 

 

§ 2º O mandato de Diretor(a) e Vice-

diretor(a),  terá a duração de 2 (dois) 

anos, permitida 1 (uma) recondução me-

diante seleção em novo processo seletivo 

e iniciar-se-á em 1º de fevereiro de 2023. 

 

§ 3º - A posse do Diretor e Vice-

diretor(a), ocorrerá no prazo de até trinta 

dias após a proclamação dos resultados, 

com data definida pela Secretaria Muni-

cipal da Educação. 

 

Art. 3º - São atribuições do(a) Diretor(a): 

 

I - Representar a escola responsabilizan-

do-se pelo seu funcionamento; 

 

II - Organizar a rotina escolar; 

 

III - Garantir o cumprimento de leis e 

diretrizes de ensino; 

 

IV - Identificar materiais a serem adqui-

ridos conforme a necessidade; 
 

V - Implementar tecnologias para otimi-

zar os processos administrativos; 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

VI - Administrar os recursos da unidade 

escolar e garantir sua aplicação legal; 

 

VII - Zelar pela manutenção do patrimô-

nio da instituição; 

 

VIII - Coordenar, acompanhar e avaliar, 

junto com a equipe gestora, a 

(re)formulação e a implementação do 

Projeto Político Pedagógico nos seus 

aspectos pedagógico, administrativo e 

financeiro, observadas as políticas da 

Secretaria Municipal da Educação; 

 

IX - Submeter ao Conselho Deliberativo 

Escolar, semestralmente ou quando soli-

citado pelo mesmo, e divulgar a prestação 

de contas à Comunidade Escolar; 

 

X - Coordenar a organização do quadro 

de pessoal priorizando as ações de natu-

reza pedagógica; 
 

XI - Coordenar o processo de avaliação 

interna, apresentar os resultados e viabili-

zar propostas que visem a melhoria da 

qualidade de ensino e o alcance das metas 

estabelecidas; 
 

XII - Assegurar o cumprimento dos dias 

letivos e horas-aula estabelecidos em 

calendário escolar; 
 

XIII - Promover a articulação com as famí-

lias e a comunidade, criando processos de 

integração da sociedade com a escola; 
 

XIV - Acompanhar e supervisionar o fun-

cionamento das escolas, zelando pelo cum-

primento da legislação e normas educacio-

nais e pelo padrão de qualidade de ensino; 
 

XV - Montar junto com a equipe pedagó-

gica, turmas heterogêneas, garantindo a 

distribuição justa dos alunos com dificul-

dade de aprendizagem e problemas com-

portamentais; 
 

XVI - Coordenar a elaboração e execução 

da proposta pedagógica da escola; 
 

XVII - Administrar o pessoal e os recursos 

matérias e financeiros da escola, tendo em 
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vista o alcance dos objetivos estabelecidos 

na proposta pedagógica da escola; 

 

XVIII - Assegurar o cumprimento dos 

dias letivos e horas-aula estabelecidos; 

 

XIX - Promover a articulação com as famí-

lias e a comunidade, criando processos d 

integração da sociedade com a escola; 

 

XX - Acompanhar e supervisionar o fun-

cionamento das escolas, zelando pelo 

cumprimento da legislação e normas 

educacionais e pelo padrão de qualidade 

de ensino, 

 

XXI - Prestar contas mensalmente ao qua-

dro de servidores das movimentações fi-

nanceiras feitas em conjunto com as unida-

des executoras e, a Secretaria de Educação 

e Conselho Municipal de Educação, a qual-

quer tempo em que lhe for solicitado; 

 

XXII - Manter atualizada toda a docu-

mentação da instituição, responsabilizan-

do-se por sua apresentação junto à Secre-

taria de Educação e Conselho Municipal 

de Educação. 

 

Art. 4º - São atribuições do(a) Vice-

diretor(a) colaborar com o Diretor(a) e 

substituí-lo(a) no exercício de suas fun-

ções, no caso de seu impedimento. 

 

Art. 5º - O ato de designar as funções de 

Diretor(a) e Vice-diretor(a), é de compe-

tência do Poder Executivo, até 30(trinta) 

dias após a homologação dos resultados 

auferidos pela Comissão Municipal do 

Processo Seletivo de Diretores (CMPSD). 

 

Art. 6º - O processo seletivo será realiza-

do simultaneamente em todos os estabe-

lecimentos de ensino da rede municipal. 

 

TÍTULO II 

DO PROCESSO DE ESCOLHA 

Capítulo I 

Seção I 

Dos Requisitos para Candidatar-se 

 

Art. 7º - Para concorrer à função de Dire-

tor(a) de Escola e Vice-diretor(a), o(a) 

candidato(a) deverá comprovar os seguin-

tes requisitos, com a devida pontuação: 

 

I - Estar em efetivo exercício na unidade 
escolar pleiteada, lotado ou em atribuição 

de exercício do magistério, no último ano 

anterior à data do processo seletivo (10 

pontos); 

II - Possuir, no mínimo 6(seis) anos, de 

efetivo exercício na atividade de magisté-

rio na rede pública municipal de Colméia 

(10 pontos); 

 

III - Possuir, no mínimo, 3(três) anos, de 

regência de classe na rede municipal de 

ensino de Colméia (10 pontos); 

 

IV - Possuir habilitação em curso superior 

de pedagogia com especialização (pós-

graduação) em “gestão escolar” (10 pon-

tos); 

 

V - Possuir habilitação em curso de gra-

duação em de pedagogia (10 pontos); 

 

VI - Ter recebido conceito igual ou supe-

rior a 70%, na média das últimas 03(três) 

avaliações de desempenho (10 pontos); 

 

VII - Não ter sofrido pena decorrente de 

processo administrativo no período de 

dois anos que antecedem a processo sele-

tivo (5 pontos); 
 

VIII - Não estar respondendo processo 

administrativo e disciplinar nas esferas 

Federal, Estadual e Municipal, mediante 

documento de órgão competente - certi-

dão de antecedentes criminais - Tribunal 

de Justiça/TO, (5 pontos); 
 

IX - Apresentar certidão de adimplente 

junto à Receita Federal (5 pontos); 
 

X - Estar em pleno gozo dos direitos 

políticos (5 pontos); 
 

XI - Apresentar plano de gestão escolar 

que contemple os aspectos pedagógicos, 

administrativos e financeiros a ser im-

plementado na escola, em consonância 

com o Projeto Político Pedagógico, con-

forme anexo I (20 pontos). 
 

Parágrafo Único: É vedada a inscrição do 

candidato para participar do processo sele-

tivo em mais de uma unidade de ensino. 
 

Seção II 

Da Comissão 
 

Art. 8º - Para conduzir o processo eleito-

ral será constituída a Comissão Municipal 

do Processo Seletivo de Diretores 

(CMPSD), sendo formada por 8(oito) 

membros de acordo as seguintes repre-
sentatividades: 
 

I - representantes da Secretaria Municipal 

de Educação (1); 

II - representantes do Poder Executivo 

Municipal (1); 

 

III - representantes do Conselho Munici-

pal de Educação (1); 

 

IV - representantes dos professores da 

rede municipal de ensino de Colméia (1). 

 

V - representantes de pais e alunos da 

rede municipal (1). 

 

§ 1º - Cada membro titular, terá um su-

plente para substituí-lo de acordo a ne-

cessidade. 

 

§ 2º - Os membros da Comissão serão 

indicados pela representatividade, em 

Assembleias de cada segmento e/ou por 

Portarias de seus órgãos. 

 

§ 3º - Os professores da escola, integran-

tes da Comissão, não poderão integrar 

candidatura, na qualidade de candidatos. 

 

Art. 9º - A Comissão será constituída e 

instalada por nomeação da Secretaria Mu-

nicipal da Educação, em, no mínimo, 30 

dias que antecederem ao processo seletivo. 

 

Art. 10 - A Comissão terá competência para 

decidir, na forma e prazos regulamentares, 

sobre as questões em grau de recurso. 

 

Parágrafo Único: Convocar-se-á a Procu-

radoria Municipal para dirimir casos 

omissos a este Decreto. 

 

Art. 11 - Caberá à Comissão: 

 

I - responsabilizar-se pela organização, 

normatização e deliberações referentes ao 

processo seletivo; 

 

II - providenciar o arquivamento, na esco-

la e na SEMED, de todos os documentos 

relativos ao processo seletivo; 

 

III - lavrar as atas circunstanciadas do 

processo seletivo; 

 

IV - encaminhar a ata com o resultado do 

processo seletivo à Secretaria Municipal 

da Educação; 

 

V - resolver os casos omissos, referentes 

ao processo seletivo, não previstos pelo 
neste Decreto. 

 

Parágrafo único - A Comissão elegerá seu 

Presidente e Secretário(a) dentre os 
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membros que a compõe, registrando-se 

em ata, bem como todos os demais traba-

lhos pertinentes ao processo seletivo. 

 

Seção III 

Da Vacância 

 

Art. 12 - A vacância da função do Dire-

tor(a) e/ou Vice-diretor(a), ocorrerá por 

encerramento do mandato, renúncia, apo-

sentadoria, falecimento ou destituição. 

 

Parágrafo único - O afastamento do Dire-

tor(a) ou Vice-diretor(a), por período 

superior a um mês, excetuando-se os 

casos de licenças e afastamentos legais, 

implicará na vacância da função. 

 

Art. 13 - Nas Unidades que houver Vice-

diretor(a), este(a) substituirá durante o 

período da vacância. 

 

Art. 14 - Ocorrendo a vacância da função, 

e não havendo Vice-diretor(a), o(a) subs-

tituto(a) para complementar o mandato, 

será indicado(a) pela Secretaria Munici-

pal da Educação e pelo Poder Executivo. 

 

Parágrafo Único – O(s) candidato(s) de-

verá(ão) comprovar os requisitos do Art. 

7º, desta Lei. 

 

Art. 15 - A destituição do Diretor(a) ou 

Vice-diretor(a), 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. 

 

§ 1º - O Conselho Escolar, mediante decisão, 

fundamentada e documentada, pela maioria 

absoluta dos membros ou a Secretaria Muni-

cipal da Educação, mediante despacho fun-

damentado, poderão propor a instauração de 

processo disciplinar ou administrativo, para 

os fins previstos neste artigo. 

 

§ 2º A Secretaria Municipal da Educação 

junto com o Poder Executivo, no caso do 

inciso I, deste artigo, poderá determinar o 

afastamento do indiciado durante a reali-

zação dos trabalhos, oportunizando lhe o 
retorno às funções, caso a decisão do 

inquérito administrativo não seja pela 

destituição. 

 

Seção IV 

Dos Recursos 

 

Art. 16 - Qualquer membro da comunida-

de escolar ou candidato poderá, devida-

mente fundamentado, requerer a impug-

nação, relativa ao processo seletivo, no 

prazo de quarenta e oito horas, após a 

ocorrência, junto a Comissão CMPSD. 

 

Parágrafo único: Caberá à CMPSD, fazer 

análise do recurso, buscando soluções 

junto à Secretaria Municipal da Educação 

e Procuradoria Municipal, em casos 

omissos ao Decreto. 

 

TÍTULO III 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 17 - Caberá à Secretaria Municipal da 

Educação junto com o Poder Executivo, 

indicar o(a) Diretor(a) e Vice-diretor(a), 

observando-se as exigências do presente 

Decreto, quando as Escolas de Educação 

Básica, da Rede Pública Municipal do Mu-

nicípio de Colméia, não apresentarem can-

didaturas ao processo seletivo. 

 

Art. 18 - A Secretaria Municipal da Educa-

ção divulgará a lista com os nomes dos Dire-

tor(a) aprovados na seletiva por escola em 

até 30 (trinta) dias após o processo seletivo. 

 

Art. 19 - Será considerado Diretor(a), o 

candidato que obter a maior pontuação na 

Unidade Escolar em que estiver concor-

rendo a vaga. 

 

Art. 20 - O segundo colocado em pontua-

ção, será considerado(a) Vice-diretor(a), 

quando a unidade escolar se enquadrar 

Lei Municipal nº 608, Art. 40, §3º. 

 

Art. 21 - Em caso de empate, considerar-

se-á Diretor(a) o(a) candidato(a) que 

possuir maior tempo de serviço na Rede 

Municipal de Ensino. 

 

Art. 22 - Persistindo o empate, conside-

rar-se-á Diretor(a), sucessivamente, o(a) 

candidato(a) que contar com maior titula-

ção, o que tiver maior tempo de serviço 

na escola e, finalmente, o(a) de mais 

idade. 

 

Parágrafo Único: Em casos de empate para 
Vice-diretor(a), em escolas que se enqua-

dram Lei Municipal nº 608, Art. 40, §3º,  

utilizar-se-ão os mesmos critérios previstos 

nos Art. 21 e 22 sucessivamente. 

Art. 23 - O Poder Executivo estabelecerá 

normas complementares, visando garantir 

os princípios da gestão pedagógica, ad-

ministrativa e financeira. 

 

Art. 24 - O(a) Secretário(a) Municipal da 

Educação através do Poder Executivo 

baixará atos necessários a fiel execução 

deste Decreto, no prazo de até trinta dias 

que antecederem o processo seletivo, no 

Diário Oficial ou publicação local. 

 

Art. 25 - As despesas decorrentes da apli-

cação deste Decreto ocorrerão à conta do 

Orçamento Geral do Município. 

 

Art. 26 - Este Decreto entra em vigor na 

data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

 

ANEXO I 

PROCESSO SELETIVO PARA  

DIRETOR(A) 

 

 
 

ANEXO II 

ESTRUTURA MODELO PARA O 

PLANO DE GESTÃO DO(A)  

CANDIDATO(A) A GESTOR(A) 

 

1. CAPA (1 ponto): 

- Nome da escola; 

- Candidato. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA (1 

ponto): 

- Nome e endereço da escola,  

- Nº de aprovados,  

- Nº de reprovados; 

- Nº abandonos; 

- N° de alunos matriculados; 

- N° de docentes; 

- N° de servidores administrativos; 
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- Nº de professores em licença: 

- Nº de professores contratados: 

- Formação do(s) candidato(s): 

 

3. JUSTIFICATIVA DA CANDIDA-

TURA (2 pontos): 

Os(as) candidatos(as) deverão justifi-

car os motivos que levaram a concorrer 

à função de Gestor Escolar, apresen-

tando na sua proposta de trabalho os 

aspectos reais da escola, fundamentado 

na gestão participativa; gestão pedagó-

gica; gestão de pessoas; gestão de ser-

viços de apoio, recursos físicos e fi-

nanceiros, e gestão de resultados edu-

cacionais, elencando as prioridades e 

metas a serem atingidas compartilha-

das com o Conselho Escolar. 

 

A proposta de trabalho deverá priorizar 

aspectos presentes no Projeto Político 

Pedagógico e no Regimento Escolar, 

destacando o papel do gestor enquanto 

líder-articulador comprometido com o 

fortalecimento da gestão democrática e 

cidadã em prol da melhoria da qualidade 

de ensino, visando à inclusão social. 

 

4. OBJETIVOS (1 ponto): 

Resultados que se procura alcançar (O 

que se pretende alcançar com o que vai 

ser realizado coletivamente). 

 

5. METAS (1 ponto): 

Caracterizada pelos resultados que o(s) 

gestor(es) propõe(m) atingir no perío-

do do mandato, fundamentados nos 

objetivos. 

 

6. PROPOSTAS DE AÇÕES A SE-

REM DESENVOLVIDAS (total de 6 

pontos): 

a) No Eixo Gestão Educacional (2 pon-

tos): 

1. Liderança (Gestão de pessoas/ Desen-

volvimento de pessoal); 

2. Gestão de Comunicação (As regras e 

funcionamento para um clima de trabalho 

pautado na solidariedade, no diálogo e no 

respeito); 

3. Organização do Tempo Curricular 

(Planejamento das atividades / Cumpri-

mento das atribuições e atividades peda-

gógicas, calendário etc.); 

4. Autonomia (Na gestão de seu Plano 

Gerencial / Pedagógico, Projeto Financei-

ro / PDDE); 
5. Patrimônio da Escola Pública. 

 

b) No Eixo Pedagógico (2 pontos): 

1. Autonomia Pedagógica; 

2. Acompanhamento pedagógico do alu-

no compartilhado com a família (avalia-

ção do processo de ensino-

aprendizagem); 

3. Profissionalismo (Compromisso com 

projetos que concretizem as metas); 

4. Formações (programa de formações aos 

professores e demais servidores da escola). 

 

c) No Eixo Relacional (2 pontos): 

1. Liderando alunos (Promovendo o pro-

tagonismo juvenil); 

2. Liderando professores (Acolhimento, 

acompanhamento, reuniões); 

3. Liderando as famílias (Incentivo à 

participação dos pais); 

4. Parceria com a comunidade escolar e local; 

5. Voluntariado (Como trabalhar a ação 

voluntariada). 

 

7. AVALIAÇÃO DO PROCESSO (GES-

TÃO DE RESULTADOS) – (2 pontos). 

Apresentar de forma objetiva, como pre-

tende avaliar os resultados com a partici-

pação do Conselho Escolar e planejar 

ações para reverter os indicadores educa-

cionais. 

 

8. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE 

GESTÃO (6 pontos): 

 

ANEXO III 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 

FINAL – PONTUAÇÃO 

 

 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 

Decreto nº 97/2022 

de 14 de outubro de 2022 

 

“Dispõe sobre a criação de Comissão de 

Verificação, Acompanhamento e Pre-

sença de Professores das Escolas, e dá 

outras providências.” 

 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Muni-

cipal de Colméia, Estado do Tocantins, 

no uso de suas atribuições legais e consti-

tucionais, pelo presente; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Ficam Nomeados os servidores 

abaixo indicados para acompanhar e rea-

lizar relatórios de presença de professores 

em sala de aula, em virtude da suspensão 

da greve conforme determinação judicial, 

sendo: Marco Paulo Torres de Souza e 

Alessandra das Neves Rosa Fonseca. 

 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na 

data da sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 

Publique-se, Registra-se e Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Col-

méia-TO, aos 14 (quatorze) dias do mês 

de outubro de 2022. 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 

Joctã José dos Reis 

Prefeito Municipal 

Cristiane Divina Pereira Cardoso 

Secretária Municipal de Administração,  

Gestão e Planejamento (Dec. nº 68 de 28/06/2022) 

Alessandra das Neves Rosa Fonseca 

Secretária Municipal de Transparência e Con-
trole Interno (Dec. nº 69 de 28/06/2022) 

Weliques Pereira Morais 

Coordenador do Diário Oficial Eletrônico do 
Município de Colmeia-TO (Dec. nº 55 de 18/09/2015) 
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