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3009/3012 ADM. M U N I C I P A L

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e em especial ás disposições do artigo 68, inciso IV, da Lei
Orgânica do Município, e artigo 33, da Lei Municipal n° 563/2010,
RESOLVE:

Art. 1°- Aprovar o Regulamento das Eleições de Diretores das Escolas da Rede Municipal de
Ensino, na forma do anexo deste Decreto.

Art. 2°~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal,
Rio Azul, 14 de dezembro de 2010.

Paulo Henrique Clazer de Andrade
Prefeito Municipal
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Art. 1°~ A escolha de Diretores das Escolas da Rede Municipal de Ensino dar-se-á pelo disposto
neste Regulamento, observada a legislação que dispõe sobre a matéria.

Art. 2°- A eleição para diretor das Escolas da Rede Municipal de Ensino será realizada nos
estabelecimentos de ensino da rede municipal que atendem o porte de no mínimo 50
alunos, respeitada a duração do mandato previsto neste regulamento, conforme
cronograma estipulado pela Secretaria Municipal de Educação, não podendo a data
ultrapassar o início do ano létivo.

Art. 3°~ Poderão ser votados para o exercício da função de direção os professores integrantes do
Quadro Próprio do Magistério Público Municipal e que preencham os seguintes
requisitos:
I - tenham disponibilidade legal de 8 (oito) horas diárias para dedicação exclusiva nas
escolas que funcionem em dois turnos, conforme necessidade, para o pleno atendimento
do processo pedagógico;
II- possuam três anos de docência na Rede Municipal de Ensino.

Art. 4°- Está impedido de candidatar-se c Professor que:
I - estiver em estágio probatório;
II - tiver recebido qualquer punição administrativa;
III - estiver no gozo de licença.

Art. 5°-

Art.6°-

Para deferimento das inscrições, o professor interessado em participar do pleito deverá:
I - cumprir o disposto no art. 3° deste regulamento;
II- fazer o lançamento de sua candidatura para uma única unidade escolar municipal
perante a Secretaria Municipal de Educação.

Estão aptos a votar, os seguintes segmentos da comunidade escolar:
I - Professores do Quadro dos Profissionais da Educação;
II- Servidores de outros cargos qile desempenham as funções em Escolas Municipais;
III- Pais ou responsáveis.
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Art. 7°- A manifestação de vontade expressa através do voto é individual, pessoal e secreta.
§1°- Os professores atuantes em duas escolas diferentes poderão votar nos dois pleitos,

excetuando-se apenas os que se encontram em atividades de docência como substitutos;
§ 2°- Cada pessoa apta a votar terá direito a um voto, mesmo que represente mais de um

segmento da comunidade escolar.

Art. 8°- O votante, previamente cadastrado em tempo hábil, deverá identificar-se através da
Cédula de Identidade Civil ou documento similar e não é permitido o voto por
procuração.

Art. 9°- As impugnações e os recursos, em qualquer fase do processo eleitoral, não terão efeito
suspensivo e serão recebidos pela Comissão Eleitoral.

§ Único- Os recursos impetrados contra o resultado da eleição, poderão ser interpostos no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da divulgação oficial do resultado do pleito.

Art. 10- Só serão recebidos os recursos protocolados, devidamente fundamentados e instruídos
com documentos comprobatórios.

Art. 12- Os recursos serão julgados pela Comissão Eleitoral, a qual emitirá decisão fundamentada
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do recebimento.

§ Único- As decisões da Comissão Eleitoral serão homologadas pelo titular da Secretaria
Municipal de Educação.

Art. 15- A Comissão Eleitoral será composta por três servidores do Quadro Administrativo da
Secretaria Municipal de Educação designados através de Portaria do Prefeito Municipal,
e terá as seguintes atribuições:
I - coordenar o processo de eleição dos diretores;
II - preparar e encaminhar o material necessário à realização do processo eleitoral;
III -julgar os recursos impetrados no decorrer do processo eleitoral;
IV - encaminhar à Secretaria Municipal de Educação as atas de votação e de escrutínio
com o resultado final da votação;
V- após constituída, eleger um dos membros corno Presidente;
VI - divulgar, de forma ampla, à comunidade escolar as normas e critérios relativos ao
processo eleitoral;
VII - planejar, organizar e executar o processo eleitoral nos estabelecimentos de ensino;
VIII - lavrar ata de todas as reuniões e decisões;
IX - convocar a comunidade escolar para a votação, através de edital fixado em locais
públicos, cumprindo o estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação;
X- instalar a mesa receptora em local adequado, de forma a assegurar a privacidade e o
voto secreto do eleitor;
XI- colocar no recinto onde funcionará a mesa receptora, em local visível, a relação
constando o nome dos candidatos.
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Art. 16- Será considerado vencedor o candidato que obtiver o maior número de votos na soma
entre o total de aptos a votar, conforme os itens I, II e III, do Art. 6° deste regulamento.

Art. 17- Em caso de empate será considerado vencedor o candidato que, sucessivamente:
I - tenha maior titulação na área educacional (licenciatura, especialização, mestrado e/ou
doutorado);
II - tenha mais tempo de serviço no Município.

Art. 18- O mandato de direção será de 2 (dois) anos, com início no dia 01 de fevereiro do ano da
eleição.

Art. 19- Em caso de afastamento do Diretor, a Secretaria Municipal de Educação designará
profissional habilitado para substituição temporária ou definitiva.

Art. 20- A eleição de diretores ocorrerá em todas as unidades escolares, não abrangendo Centros
Educacionais voltados exclusivamente a projetos sociais.

Art. 21- O processo de eleição previsto neste regulamento obedecerá o calendário estabelecido
pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 22- Os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos pelo titular da Secretaria
Municipal de Educação.

Art. 23- Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Azul, 14 de dezembro de 2010.

PauítrHenrique Clazer de Andrade
Prefeito Municipal
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