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PORTARIA Nº 095/2014 – GAB/SEMED 

 

SÚMULA: Dispõe sobre o calendário de realização das 
eleições para Diretor das Escolas Municipais e dos 
Centros Municipais de Educação Infantil de Cascavel em 
2014, para a Gestão 2015 - 2016. 

 
     O Secretário Municipal de Educação de Cascavel, 

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 
Municipal nº 6.407 de 20 de outubro de 2014 
 

 

RESOLVE 

Art. 1º O processo eleitoral para função de Diretor das Escolas Municipais e dos 
Centros Municipais de Educação Infantil terá o seguinte calendário de realização: 

I - será criada a Comissão Central das Eleições, na Secretaria Municipal de 
Educação, até o dia 06/11/2014; 

II - serão repassadas as orientações gerais no dia 07/11/14, às 8h  para as 
ESCOLAS  e as 10:00h  para os CMEI`S no CEAVEL; 

III - será criada a Comissão Eleitoral Escolar em cada Escola Municipal e Centro 
Municipal de Educação Infantil até o dia  13/11/2014; 

IV - o Presidente da Comissão Eleitoral Escolar de cada instituição informará o 
nome dos membros que a compõem à Comissão Central das Eleições até o dia  
17/11/2014; 

V - a Comissão Central das Eleições instruirá quanto ao processo eleitoral às 
Comissões Eleitorais Escolares no dia 19/11/2014, às 8:30 h para os  CMEI`s e no dia 
20/11/2014, às 8:30h para as Escolas  no CEAVEL; 

VI - a eleição de Diretor das Escolas Municipais e dos Centros Municipais de 
Educação Infantil será convocada pela Comissão Eleitoral Escolar até o dia 21/11/2014; 
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VII - os candidatos a Diretor das Escolas Municipais e dos Centros Municipais de 
Educação Infantil deverão protocolar suas inscrições entre os dias 24 e 25/11/2014, das 
8h às 12h e das 13h30 às 17h30, na Secretaria Municipal de Educação, junto à 
Comissão Central das Eleições, mediante cumprimento dos requisitos elencados nos 
incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI do artigo 4º da Lei Municipal 6.407/2014; 

VIII - a Comissão Central das Eleições homologará as inscrições e informará a 
cada Comissão Eleitoral Escolar a relação dos candidatos inscritos aptos a concorrer na 
eleição em 26/11/2014; 

IX - o prazo para apresentação de recursos será até às 17h do dia   27/11/2014, 
devendo ser analisado e respondido até o dia 01/12/2014; 

X - a Comissão Eleitoral Escolar deverá convocar a comunidade escolar para 
apresentação das propostas dos candidatos no período de  02 a 05/12/2014;  

XI - a eleição para escolha dos diretores das Escolas Municipais e dos Centros 
Municipais de Educação Infantil será realizada no dia 10/12/2014, das 7h às 16h, nas 
dependências das respectivas Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação 
Infantil; 

XII - a Comissão Eleitoral Escolar enviará à Comissão Central das Eleições as 
cédulas utilizadas na eleição, mapa de apuração dos votos,  livro ata da eleição,  cópia da 
ata digitada contendo o resultado da eleição devidamente assinada pela Comissão 
Eleitoral Escolar, livro de assinaturas, cópia do livro de assinatura, ao término do processo 
eleitoral; 

XIII - o prazo para recursos após o processo eleitoral será até as 17h do dia 
11/12/2014; 

XIV - a Comissão Central das Eleições analisará e emitirá parecer sobre os 
recursos em 12/12/2014; 

XV - a Comissão Central das Eleições incinerará as cédulas utilizadas nas eleições 
às 16h no dia 15/12/2014, divulgando o resultado final dos eleitos; 

XVI - a data de posse dos eleitos será divulgada juntamente com o resultado final 
dos eleitos. 

Art. 2º Os requisitos mencionados no Art. 4º da Lei Municipal nº 6.407/14 serão 
comprovados da seguinte forma: 

I - A Secretaria Municipal de Administração, através do Departamento de Recursos 
Humanos emitirá uma certidão única de todos os candidatos para a Comissão Central das 
Eleições, que comprovará os requisitos solicitados nos incisos I, II, III, V, VII e XI. 

II – A Secretaria Municipal de Educação, através de seus Departamentos e 
Divisões, emitirá certidão única de todos os candidatos que pleiteiam a reeleição, para 
comprovar os requisitos solicitados nos Incisos IV e VI. 
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III - o Diretor que já atua na função e pleiteará a reeleição, deverá solicitar às 
empresas que forneceram ou prestaram serviços à Escola Municipal ou Centro Municipal 
de Educação Infantil durante sua gestão, declaração que comprove estar em 
conformidade com o requisito solicitado no inciso IX. 

Parágrafo Único: No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os documentos 
solicitados nos incisos VIII e X; 

Art. 3º A Comissão Eleitoral Escolar deverá seguir rigorosamente durante o pleito 
eleitoral o disposto nos anexos constantes desta Portaria. Anexos de I a VIII. 

Art. 4º A Comissão Central das Eleições visitará as unidades escolares no dia da 
eleição, a fim de acompanhar o processo eleitoral. 

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Central das Eleições, de 
comum acordo com a Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do Secretário Municipal de Educação 
Cascavel, 04 de novembro de 2014. 

 
 
 
 
 

VALDECIR ANTONIO NATH 
Secretário de Educação 

 
 

 
 
 

 


