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DECRETO MUNICIPAL Nº 015 DE 12 DE SETEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre o provimento da função de gestor 
escolar das unidades escolares da rede municipal de 
ensino de Recursolândia, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RECURSOLÂNDIA, ESTADO 
DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais nos termos dos art. 
74, inciso XVI e 97 da Lei Orgânica do Município de Recursolândia c/c 
art. 14, §1º,inciso I, da Lei Federal nº 14.113/2020, 

DECRETA:
 

Art. 1º. Fica instituído no âmbito do município de Recursolândia, na rede 
municipal ensino os critérios avaliação de mérito e desempenho para 
provimento da função de gestor de unidade escolar. 

Parágrafo único – A avaliação de mérito e desempenho 
para provimento da função de gestor de unidade escolar, ocorrerá por 
processo seletivo interno.

Art. 2º. Poderá participar do processo de avaliação de mérito e 
desempenho para provimento da função de gestor de unidade escolar, 
o servidor efetivo integrante do quadro geral do magistério municipal, 
detentor do cargo de professor, com formação em Pedagogia, Normal 
Superior e/ou Licenciatura plena em qualquer área licenciatura plena 
com especialização em gestão e ou coordenação escolar.

Art. 3º. O integrante do quadro geral do magistério municipal, 
detentor do cargo de professor para participar do processo de avaliação 
de mérito e desempenho para provimento da função de gestor de unidade 
escolar, deverá comprovar que está há pelo menos 2 (dois) anos no 
desempenho de regência de classe ou suporte pedagógico na educação 
básica municipal, até a data de encerramento das inscrições.

Art. 4º. O integrante do quadro geral do magistério municipal, 
selecionado na avaliação de mérito e desempenho para provimento da 
função de gestor de unidade escolar, exercerá a função pelo período de 
2 (dois) anos, permitida uma recondução.

Art. 5º. Em caso de vacância, por renúncia, morte, 
aposentadoria, afastamento por irregularidades e ou destituição da 
função, licença médica superior a 30 dias, assumirá a função de gestor 
de unidade escolar, temporariamente e ou até o término do período 
restante conforme o caso, o integrante do quadro geral do magistério 
municipal, selecionado na avaliação de mérito e desempenho classificado 
em segundo lugar, denominado primeiro suplente e no caso de seu 
impedimento, o seguinte e assim sucessivamente.

Parágrafo único - Em caso de licença médica de até 30 dias, 
assumirá temporariamente a função de gestor da unidade escolar o 
secretário da respectiva escola.

Art. 6º. O integrante do quadro geral do magistério municipal, 
selecionado na avaliação de mérito e desempenho, classificado para 
função de gestor de unidade escolar, fará jus à gratificação de função 
nos termos do art. 26 da Lei Municipal nº 220/2018.

Art. 7º - O processo seletivo interno para avaliação de mérito e 
desempenho, para função de gestor de unidade escolar ocorrerá entre 
os dias 15 de outubros e 15 de dezembro de 2022, sendo essas datas 
referência para as avaliações subsequentes.

Art. 8º - O processo seletivo interno para avaliação de mérito e 
desempenho, para função de gestor de unidade escolar, será conduzido 
por comissão, sob a presidência do titular da Secretaria Municipal de 
Educação e por mais quatro membros com igual número de suplentes, 
designada por ato do Chefe do Poder Executivo municipal, constituída:

a) por um técnico da Secretaria Municipal de Educação;

b) por um representante do Conselho Municipal de Educação;

c) por um representante dos professores da rede municipal 
de ensino;

d) por um representante do Poder Executivo Municipal;

Art. 9º.  Compete à comissão a elaboração de Edital do 
processo seletivo interno e a expedição de todos os demais atos alusivos 
à avaliação de mérito e desempenho, para função de gestor de unidade 
escolar.

Parágrafo único – Todos atos e decisões da comissão deverá 
ser lavrada em ata. 

Art. 10. Não havendo interessado em participar da seleção para 
avaliação de mérito e desempenho, para função de gestor de unidade 
escolar, a comissão, elaborará ata, contendo todas a informações 
pertinentes, e encaminhará ao Chefe do Poder Executivo municipal, 
que designará por escolha quem assumirá função de gestor de unidade 
escolar, pelo período não superiora a 90 dias, até que seja reaberto novo 
processo seletivo.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Recursolândia, 12 de setembro de 2022.

CARLOS VINICIUS BARBOSA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 230 DE 12 DE SETEMBRO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RECURSOLÂNDIA, ESTADO 
DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais nos termos dos art. 74, 
incisos V e XVI; art. 97, inciso II, alínea “b”, da Lei Orgânica do Município 
de Recursolândia. 

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a Professora Ewanya Pinheiro da Silva Bastos, 
para a partir de 08 de fevereiro de 2022, exercer a função de Diretora do Centro 
Municipal de Educação Infantil Gotinha da Alegria.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com 
efeitos retroativos a contar de 08 de fevereiro de 2022.

Registre-se e publique-se.

Recursolândia, 12 de Setembro de 2022.

CARLOS VINICIUS BARBOSA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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