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LEI MUNICIPAL DE Nº 575/2022 

 

DISPÕE SOBRE A DEMOCRATIZAÇÃO 

DA GESTÃO ESCOLAR (GESTOR E 

GESTOR ADJUNTO) NO ÂMBITO DO 

SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO 

MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA/PB, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, ESTADO DA PARAÍBA, 

no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei 

Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º. A presente Lei visa regulamentar o processo de seleção de Gestor e Gestor 

Adjunto por critérios técnicos de mérito e desempenho ou a partir de escolha realizada com 

a participação da comunidade escolar dentre candidatos aprovados previamente em 

avaliação de mérito e desempenho para as Unidades Escolares Públicas Municipais urbanas 

e polos rurais. 

Parágrafo Único. A seleção será feita pelo município, através da Secretaria 

Municipal de Educação, Esporte e Lazer, que poderá contratar uma instituição externa da 

área de educação, especialmente para este fim. 

Art. 2º. Compreende-se como processo de seleção através de edital, a inscrição, a 

prova de conhecimento, a prova de títulos, a entrevista e avaliação psicológica. 

Art. 3º. São requisitos para a inscrição no processo de seleção: 

I - Ser professor do quadro efetivo com formação em Pedagogia ou em outra 

licenciatura com pós-graduação e curso de aperfeiçoamento em Gestão Escolar; 

II - Não estar em período probatório; 

III - Ter experiência de no mínimo 03 (três) anos de docência; 

IV - Não ter sido punido em processo administrativo disciplinar nos últimos 05 

(cinco) anos; 

V - Ter habilidade em informática e em digitação, para o acesso aos programas do 

Ministério da Educação e da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. 

Art. 4º. São habilidades necessárias para o Gestor e Gestor Adjunto a capacidade 

técnica e as qualidades relacionadas à liderança, autoridade, inteligência emocional, 
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inovação, proatividade, espírito motivador, boa relação interpessoal, postura, ética e 

comportamento. 

Art. 5º. Após aprovação, Gestor e Gestor Adjunto serão nomeados para um 

mandato de 04 (quatro) anos. 

Art. 6º. Em casos de inexistência de candidatos suficientes ou aprovados no banco 

para o número de vagas necessária, o Chefe do Executivo fará um processo de designação 

temporária por 01 (um) ano ou até acontecer nova seleção. 

Art. 7º. A gestão das escolas públicas municipais do Município de Alagoa Nova 

será exercida pelo Gestor e, subsidiariamente, pelo Gestor Adjunto, de forma harmônica. 

Art. 8º. O Gestor e o Gestor Adjunto terão suas funções gratificadas, conforme 

dispõe o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Alagoa 

Nova/PB, Lei Municipal nº 247/2009, Anexo XXIV. 

Parágrafo Único. A jornada de trabalho do Gestor e do Gestor Adjunto será de 40 

(quarenta) horas semanais em regime de dedicação exclusiva. 

Art. 9º. Os gestores dos estabelecimentos de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, além das responsabilidades definidas nesta Lei, terão a incumbência de 

cumprir o disposto nos artigos 54, 56 e 59 todos da Lei Municipal nº 505/2021. 

Art. 10. Anualmente a gestão escolar passará por processo de avaliação de 

desempenhos e resultados realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e 

Lazer por meio do Seminário Municipal de Avaliação da Gestão Escolar, em que serão 

observados entre outras ações, o cumprimento das funções descritas nos artigos 54, 56 e 59 

da Lei Municipal nº 505/2021. 

Art. 11. Os ocupantes das funções de Gestor e Gestor Adjunto de Unidades de 

Ensino Municipais poderão ser exonerados pelo Chefe do Poder Executivo, por meio de 

processo administrativo disciplinar, sempre que infringirem princípios norteadores da 

educação pública municipal, seus deveres funcionais ou determinações explícitas inerentes 

ao cargo. 

Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.  

 

Gabinete do Prefeito de Alagoa Nova - PB, em 12 de setembro de 2022. 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 


