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 LEI Nº  134/2010. 

 

Dispõe sobre a implantação, competência, composição,  critérios e 

procedimentos do processo seletivo interno  a ser realizado por todos  

os Estabelecimentos de Ensino, requisito para escolha  dos membros 

dos Conselhos Escolares  das Escolas Públicas do Município de 

Cotegipe e dá outras providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COTEGIPE, ESTADO DA BAHIA, FAZ SABER QUE 

A CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE APROVA E ELE SANCIONA A SEGUINTE 

LEI: 

 

CAPÍTULO I - DA IMPLANTAÇÃO E COMPOSIÇÃO 

 

      Art. 1º - Em todos os Estabelecimentos de Ensino Público e conveniados do Município de 

Cotegipe, funcionará um Conselho Escolar, órgão deliberativo máximo da escola, respeitada a 

legislação vigente e composto de, no mínimo, 05 (cinco) membros e, no máximo, de 10 (dez) 

membros,  representantes dos segmentos da comunidade escolar, assegurada a  participação: 

 

      I – da direção do Estabelecimento de Ensino, através do Diretor; 

      II – do pessoal docente e especialista em Educação, através de Professores e 

Coordenadores Pedagógicos do quadro permanente do Magistério Público Municipal e em 

efetivo exercício no Estabelecimento de Ensino; 

      III – do corpo discente, através de alunos a partir da 4ª série ou com idade  igual ou 

superior  a  12 (doze) anos, regularmente matriculados e com frequência igual a 75%  

conforme o disposto na LDB, art. 24; 

      IV – do pessoal administrativo, através de servidor público, do quadro permanente dos 

Servidores Públicos Municipais e em efetivo exercício no Estabelecimento de Ensino; 
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      V – da comunidade, através dos pais ou responsáveis legais dos alunos de qualquer idade, 

regularmente matriculados e frequentando a escola, conforme o disposto na LDB, art. 24; 

 

      §1º – O Diretor do Estabelecimento de Ensino integrará o Conselho Escolar como 

membro nato e, em suas ausências ou impedimentos, será substituído por um dos seus Vice-

Diretores, e, se não houver, por um membro da equipe técnica ou um professor do quadro 

permanente da Unidade Escolar, à escolha do diretor. 

      §2º - No impedimento de participação do segmento dos alunos, prevista nesta Lei, a vaga 

reservada a esse segmento será preenchida por mais um membro do segmento pais ou 

responsável legal. 

      §3º - Para cada titular, o segmento elegerá um suplente que assumirá em suas faltas e 

vacâncias. 

      §4º - Nas Unidades de Ensino onde não houver Diretor, o Conselho poderá ser composto 

por um mínimo de 04 (quatro) membros.  

       §5º - As escolas que pertencem a um núcleo terão um Conselho por núcleo escolar, 

garantidas as representações de 01 pai ou mãe ou responsável legal, 01 professor (a) e 01 

aluno a partir da 4ª série ou que tenha completado doze anos até a data da eleição e 01 

servidor (a) por cada Estabelecimento de Ensino. 

      §6º - As escolas que tenham número de alunos matriculados superior a 600 (seiscentos) 

alunos escolherão 02 membros titulares e dois suplentes por segmento para comporem seu 

conselho escolar. 

 

CAPÍTULO II - DAS FUNÇÕES 

 

 Art. 2º - O Conselho Escolar terá funções de caráter consultivo, deliberativo, 

fiscalizador e  propositivo  nas questões técnico-pedagógicas e administrativo-financeiras das 

Unidades de Ensino, conforme dispuser a legislação específica e as diretrizes da Secretaria da 

Educação, competindo-lhe: 

 

         I - elaborar seu Estatuto e submetê-lo à apreciação da Assembleia Escolar; 

         II - convocar a Assembleia Geral Escolar dos segmentos; 

        III - divulgar suas ações para os demais integrantes da comunidade escolar;  
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        IV- fiscalizar o cumprimento do calendário escolar;   

 

        V - decidir sobre as normas de conduta, procedimentos e processos educativos, 

observada a legislação em vigor e respeitados os âmbitos de sua competência;  

        VI - propor e coordenar a discussão junto aos segmentos da comunidade escolar e 

sugerir alterações no currículo da escola no que for atribuição da Unidade, respeitada a 

legislação vigente. 

        VII - propor e coordenar a discussão junto aos segmentos e votar as alterações 

metodológicas, didáticas e administrativas do Estabelecimento de Ensino, respeitada a 

legislação vigente, normas e diretrizes da Secretaria Municipal de Educação. 

       VIII - coordenar o processo de discussão para encaminhamento de propostas, elaboração 

ou alteração do Regimento Escolar, em consonância com as normas e diretrizes da Secretaria 

Municipal de Educação; 

       IX – promover o fortalecimento e a modernização dos processos e gestão da escola, 

através de sua autonomia técnico-pedagógica e administrativo-financeira.  

       X – ampliar os níveis de participação comunitária na análise dos projetos e no 

acompanhamento das atividades da escola, de forma a estabelecer novas relações de 

compromisso, parceria e co-responsabilidade; 

       XI – fortalecer a integração escola – comunidade, promovendo atividades culturais, 

cívicas, artísticas, desportivas e recreativas que facilitem a integração entre alunos, pais, 

professores, no interesse da ação educativa;  

      XII – analisar os resultados da avaliação interna e externa da escola, propondo 

alternativas para melhoria de desempenho dos professores, alunos, direção, pais e 

funcionários; 

        XIII – orientar e acompanhar a aplicação dos recursos financeiros geridos pela escola; 

        XIV - divulgar, periódica e sistematicamente, informações referentes ao uso dos recursos 

financeiros, qualidade dos serviços prestados e resultados obtidos; 

        XV - adendar, modificar e aprovar o plano administrativo anual, elaborado pela Direção 

Executiva do Estabelecimento de Ensino, sobre programação e aplicação dos recursos 

necessários à manutenção e conservação da escola; 

        XVI - acompanhar e avaliar a implementação do Projeto Político-Pedagógico e  do Plano 

de Desenvolvimento da Escola. 
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      XVII – viabilizar apoios e parcerias, objetivando o desenvolvimento da Unidade Escolar; 

      XVIII – analisar as prestações de contas referentes a todos os recursos financeiros 

alocados à escola. 

      XIX - fiscalizar a gestão do Estabelecimento de Ensino; 

      XX - deliberar sobre a solicitação e devolução de professores/especialistas e servidores de 

apoio à Secretaria Municipal de Educação. 

 

       Parágrafo único - Nas definições das questões pedagógicas, deverão ser resguardados os 

princípios constitucionais, as normas e diretrizes do Conselho Municipal de Educação e da 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

         Art. 3º - O Conselho Escolar poderá, mediante ato fundamentado, recomendar ao 

Secretário Municipal da Educação, a destituição  do Diretor ou do Vice-diretor que cometa 

ilícito penal, falta de idoneidade moral, de assiduidade, de eficiência e por infração funcional.  

 

        Parágrafo único – Em caso de omissão do Conselho Escolar quanto  ao  disposto no  

caput deste artigo, caberá ao Secretário Municipal da Educação, por conhecimento próprio ou 

uma vez informado pelas instâncias da Secretaria da Educação, que acompanham a Gestão 

Escolar, ou por qualquer membro da Comunidade Escolar que formalizar denúncia,  adotar as  

medidas para o seu cumprimento. 

 

         Art. 4º - Serão válidas as deliberações do Conselho Escolar tomadas por metade mais 

01 (um) dos votos dos presentes à reunião, desde que não conflitem com a legislação vigente. 

 

CAPÍTULO III - DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 

 

 Art. 5º - O Conselho deverá reunir-se com todos os seus membros, titulares e 

suplentes, ordinariamente uma vez por mês, e, extraordinariamente, quando for necessário, 

com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, através de convocação por escrito e com 

pauta discriminada: 

           a) do seu Presidente; 

           b) do Diretor do Estabelecimento de Ensino; 
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           c) da metade mais um de seus membros 

d) dos membros da comunidade escolar;   

           e) do Presidente do Conselho Municipal de Educação;             

           f) do Secretário Municipal de Educação; 

 

          §1º - O exercício da função de membros e dirigentes do Conselho Escolar terá o caráter 

voluntário, não podendo ser remunerado. 

          §2º - O não comparecimento injustificado de qualquer membro do Conselho Escolar a 

03 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 05 (cinco) alternadas também implicará na 

vacância da função de conselheiro.   

          §3º - Ocorrerá destituição de qualquer membro do Conselho Escolar, desde que cometa 

ilícito penal, falta de idoneidade moral, e ainda infrações que firam o regimento Escolar e 

Estatuto dos Servidores quando assim decidir a Assembleia Geral do segmento, convocada 

pela assinatura de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de seus pares. 

 

        Art. 6º - Cabe ao suplente: 

        I - substituir o titular em caso de impedimento; e 

        II - completar o mandato do titular, em caso de vacância. 

 

        Parágrafo único - Caso algum segmento da comunidade escolar tenha a sua 

representação diminuída, o Conselho providenciará a eleição de novo representante com seu 

respectivo suplente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a vacância.  

 

CAPÍTULO IV - DA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS DOS SEGMENTOS 

ESCOLARES 

 

Art. 7º - O conselho escolar convocará bimestralmente Assembleia Geral dos 

Segmentos para comunicar de sua atuação, bem como coletar informações, sugestões, 

reclamações, proposições para posterior discussão e deliberação em suas reuniões ordinárias 

e/ou extraordinárias. 
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          Art. 8º - O edital de convocação da Assembleia Geral Escolar, será elaborado pelo 

Conselho Escolar, que estabelecerá o quorum mínimo de instalação dessa Assembleia. 

 

         Parágrafo único - Na inexistência de Conselho Escolar, a convocação da Assembleia 

será feita pelo Diretor da Unidade de Ensino ou por órgão designado pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

CAPÍTULO V - DA VACÂNCIA 

         

        Art. 9º – A vacância dos cargos de qualquer um dos membros do Conselho Escolar 

ocorrerá pelo término do período de que trata o art. 13º dessa Lei, por renúncia, 

aposentadoria, falecimento, afastamento ou destituição. 

 

       Art. 10º - Quando o aluno representante do seu segmento  concluir o nível de ensino 

ofertado pela Unidade Escolar será imediatamente substituído por seu suplente. 

      

       § 1º - Caso o suplente do segmento aluno também conclua o nível de ensino ofertado pela 

escola, será convocada nova eleição para o preenchimento da vaga desse segmento. 

       § 2º - O representante do segmento pai ou responsável por aluno, cujo filho ou tutelado 

tenha concluído o nível de ensino ofertado pela Unidade Escolar, será substituído por seu 

suplente.   

      § 3º - O suplente do segmento pai ou responsável por aluno, cujo filho ou tutelado 

também tenha concluído o nível de ensino ofertado pela Unidade Escolar,  deverá ser 

substituído através de nova eleição para o preenchimento da vaga desse segmento.  

 

CAPÍTULO VI - DA ELEIÇÃO 

 

      Art. 11º - A escolha dos membros dos Conselhos Escolares das Unidades Escolares da 

Rede Pública Municipal de Ensino dar-se-á por designação do Secretário Municipal de 

Educação mediante eleição direta organizada na forma desta Lei.  
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      Parágrafo único - A eleição para os Conselhos Escolares será convocada pela Secretaria 

Municipal de Educação através de editais afixados em locais visíveis nos Estabelecimentos de 

Ensino.   

 

     Art. 12º - A eleição será organizada por segmento, conforme as seguintes diretrizes: 

  

     I - Para terem direito a voto, todos os membros da comunidade escolar deverão se 

cadastrar em local e data determinados, junto à Comissão Eleitoral Escolar, através da ficha 

cadastral própria para cada segmento, conforme modelos  anexos  XV, XVI, XVII e XVIII; 

 

     II - o quorum mínimo para validar a eleição será de 50% (cinquenta por cento) dos 

eleitores cadastrados nos respectivos segmentos, com exceção dos pais/responsáveis, que será 

de 30% (trinta por cento);        

     III - serão considerados eleitores do seu segmento os alunos maiores de 12 (doze) anos ou 

de qualquer idade que estejam cursando a 4ª série em diante e que tenham tido frequência 

igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas ministradas aferida até 30 dias 

antes da realização das eleições. 

     IV - serão considerados eleitores do seu segmento todos os pais ou mães ou responsáveis 

dos alunos regularmente matriculados e frequentando as aulas conforme disposto no inciso 

anterior. 

      V - serão considerados eleitores de seu segmento os membros efetivos do quadro do 

Magistério Público Municipal, assim  entendidos, para os efeitos dessa Lei, os professores e 

os coordenadores pedagógicos; 

      VI – serão considerados eleitores do seu segmento todos os servidores públicos 

estatutários e celetistas em efetivo exercício no Estabelecimento de Ensino. 

 

      § 1º - em referência ao inciso IV desse artigo, só será permitido um único voto de família, 

manifestado pelo pai ou mãe ou responsável, independentemente do número de filhos 

matriculados no Estabelecimento de Ensino. 

      § 2º - os que pertencerem a mais de um segmento só poderão votar e se candidatar por um 

deles, a seu critério; 
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      §3º – O professor ou o coordenador pedagógico submetido ao regime de 40 (quarenta) 

horas, que trabalhe em mais de uma escola, poderá votar nas escolas em que exercer suas 

atividades. 

      § 4º -  na hipótese de qualquer segmento não atingir o quorum, convocar-se-á nova 

eleição, num  prazo de até  trinta dias a contar da data de divulgação do  resultado da eleição.  

 

      Art. 13º- Os componentes do Conselho Escolar terão mandato de 02 (dois) anos, sendo 

eleitos na segunda semana do mês de novembro do ano da eleição, com direito a uma 

recondução. 

 

CAPÍTULO VII - DO REGISTRO DOS CANDIDATOS 

 

      Art. 14º - O registro dos candidatos será feito por segmento, através de chapa, em que 

conste o nome do candidato devendo todos os interessados comprovar, previamente, os 

seguintes requisitos: 

 

     a) Segmento professor: 

      I – ter experiência docente de, no mínimo, 02 (dois) anos na Rede Pública Municipal, 

salvo nas Unidades de Ensino onde não existirem professores efetivos ou com experiência 

exigida, será permitida a candidatura daquele que estiver em exercício com mais tempo de 

atuação.  

      II – estar em efetivo exercício na Unidade Escolar correspondente há, no mínimo, 01(um) 

ano ininterrupto. 

 

      b) Segmento servidor: 

      I – ser servidor ocupante de cargo do quadro do Funcionalismo Público Municipal; 

      II – estar em efetivo exercício na Unidade Escolar.  

 

      c) Segmento pais ou responsável legal: 

      I – ser pai, mãe ou responsável por aluno que esteja regularmente matriculado na Unidade 

Escolar e frequentando as aulas conforme o disposto no artigo 12º dessa Lei.   
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      d) Segmento aluno (a): 

      I – estar regularmente matriculado na Unidade Escolar e ter frequência igual a 75% das 

aulas ministradas conforme o disposto no artigo 12º dessa Lei.   

 

      e) Segmentos professor / coordenador e servidor: 

 

      I – não ter sido condenado, nos últimos 03 (três) anos, ao cumprimento de penalidade 

administrativa de suspensão de 45 (quarenta e cinco) dias ou mais, multa, destituição da 

função, demissão e cassação de aposentadoria. 

 

      f) Qualquer dos segmentos:  

 

      I – não ter cumprido pena estabelecida em sentença criminal transitada e julgada nos 

últimos 02 (dois) anos; 

       

       § 1º - O pedido de registro de candidatura deverá ser feito, por escrito, pelos candidatos à 

Comissão Eleitoral Escolar, conforme prazos e procedimentos estabelecidos pela mesma. 

      § 2º - Será anulada a inscrição do candidato, nos segmentos professor/coordenador e 

servidor, que acumulem cargos comissionados ou funções da mesma natureza nas esferas 

municipal, estadual ou federal, que não atenda aos requisitos dispostos nesse artigo. 

      § 3º - O professor, o coordenador ou o servidor, em afastamento sem vencimento, não 

participará das eleições. 

      § 4º - Nenhum professor, coordenador, servidor, pai ou responsável legal poderá 

candidatar-se, simultaneamente em dois Estabelecimentos diferentes, num mesmo processo 

eleitoral. 

 

      Art. 15º - Não se considera em efetivo exercício na Unidade Escolar os integrantes do  

Quadro do Magistério que: 

 

      I – ocupem vaga provisória ou volante; 

      II – caracterizem-se como excedentes; 
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      III – estejam desempenhando funções na sede da Secretaria Municipal de Educação ou em 

órgãos estranhos às Unidades Escolares. 

       

       Art. 16º - Na inscrição da chapa, o candidato indicará o seu nome, acrescentando, 

eventualmente, o apelido de identificação. 

 

      Art. 17º - Havendo mais de 01 (uma) chapa registrada, a Comissão Eleitoral Escolar, em 

reunião com os candidatos, procederá ao sorteio dos números das chapas. 

  

      Art. 18º – Cada concorrente terá direito de dispor de até cinco fiscais, dentre os eleitores 

do Estabelecimento, antecipadamente credenciados pelo Presidente da Comissão Eleitoral 

Escolar, e que deverão fiscalizar o processo eleitoral, observando as eventuais irregularidades 

que deverão ser comunicadas ao  Presidente da Mesa,  para registro em  Ata. 

      Art. 19º - Havendo algum tipo de impedimento, o (a) candidato (a) inscrito (a) na chapa 

poderá ser substituído (a) em até 72 (setenta e duas) horas antes do pleito. 

 

CAPÍTULO VIII - DA RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA OU SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

 

       Art. 20º - Compete à Prefeitura Municipal ou Secretaria Municipal de Educação:  

 

         I - designar, através de portaria, os membros que deverão compor a Comissão Eleitoral 

Central; 

         II - determinar ao Diretor em exercício de cada Estabelecimento de Ensino, ou a quem 

estiver respondendo pela mesma, a adoção de providências preconizadas por essa Lei, 

prestando todo o apoio necessário, a fim de assegurar seu fiel cumprimento, no prazo e forma 

estabelecidos; 

         III - convocar os Conselhos Escolares para a instalação dos seus trabalhos; 

         IV - prestar orientações e esclarecimentos aos membros das Comissões Eleitorais 

Escolares para desenvolvimento do processo seletivo inclusive as que ocorram durante a 

votação e apuração; 
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         V - expedir instruções normativas, fundamentadas nessa Lei, acerca da pertinência e 

limites da propaganda referente ao processo seletivo nas unidades escolares;  

         VI - dar exercício aos eleitos através de portaria. 

 

       Parágrafo único - Em se tratando da primeira eleição dos Conselhos Escolares na Rede 

Municipal de Ensino, as atribuições dos Conselhos Escolares previstas nesse artigo ficarão 

sob a responsabilidade da direção de cada Estabelecimento de Ensino. 

                     

      Art. 21º - Trinta dias antes do encerramento do mandato, o Secretário Municipal da 

Educação deverá providenciar processo de votação para o mandato seguinte. 

 

      Art. 22º – A Secretaria Municipal de Educação deverá colocar à disposição da Comissão  

Eleitoral Central e das Comissões Eleitorais Escolares equipamentos, mobiliário, material, 

veículo e  servidores em quantidade suficiente para a garantia da agilidade e da eficiência do 

procedimento de votação. 

 

      Art. 23º – O Secretário Municipal da Educação baixará, mediante resolução, instruções 

que se fizerem necessárias à fiel execução dessa Lei. 

               

CAPÍTULO IX - DA RESPONSABILIDADE DA COMISSÃO ELEITORAL 

CENTRAL 

 

Art. 24º - A Comissão Eleitoral Central será designada pelo Prefeito Municipal e/ou 

Secretário Municipal de Educação e terá a seguinte composição: 

 

      I - três representantes da Secretaria Municipal de Educação, sendo 01 (um) representante 

do Setor Jurídico e 02 (dois) representantes do Departamento Pedagógico, indicados pelo  

Secretário Municipal de Educação;  

      II – dois representantes do Conselho Municipal de Educação, escolhidos  pelos  seus 

pares; 

      III – dois representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município, 

escolhidos pelos seus pares; 
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      § 1º - O desempenho das atividades da Comissão Eleitoral Central é considerado de 

relevante interesse da Administração Municipal e terá prioridade sobre o exercício de cargo 

público. 

      § 2º - A Comissão Eleitoral Central dissolver-se-á automaticamente após a proclamação 

de todos os eleitos. 

       

Art. 25º - A Comissão Eleitoral Central deverá ser instalada, preferencialmente, nas 

dependências da Secretaria Municipal de Educação, com antecedência de 30 (trinta) dias antes 

da publicação do edital de convocação da eleição. 

 

Art. 26º - Compete à Comissão Eleitoral Central: 

 

      I – acompanhar o processo de eleição dos Conselhos em todo o município de Cotegipe; 

      II - divulgar o calendário e os procedimentos do processo eleitoral para todas as  

Comissões Eleitorais Escolares. 

      III – coordenar e supervisionar as ações das Comissões Eleitorais Escolares; 

 

      IV – homologar as decisões das Comissões Eleitorais Escolares que executarão o processo 

de eleição nos Estabelecimentos de Ensino;     

      V - sistematizar as inscrições encaminhadas pelas Comissões Eleitorais Escolares; 

      VI - encaminhar e distribuir o material necessário à votação para as Comissões Eleitorais 

Escolares; 

      VII – receber e analisar os casos omissos e os recursos interpostos, para apreciação e 

emissão de parecer; 

      VIII – receber das Comissões Eleitorais Escolares a listagem dos candidatos eleitos  

acompanhadas das atas de votação e apuração e encaminhando-as, posteriormente, a 

Secretaria Municipal de Educação para fins de designação à função. 

      IX – receber e manter, sob guarda, em local seguro e sigiloso, no prazo de 03 (três) anos, 

as Atas de votação e escrutinação e o mapa de apuração com o resultado final, acompanhadas 

das cédulas, devidamente lacrados, enviados pelas Comissões Eleitorais Escolares. 

      X - resolver as dúvidas pendências ou impugnações surgidas durante as eleições; 
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      XI - datar e registrar o horário de recebimento dos recursos sobre as eleições. 

      XII – enviar às Comissões Eleitorais Escolares de todos os Estabelecimentos de Ensino 

cronograma do  processo seletivo  conforme o disposto abaixo: 

      1ª semana de novembro: convocação, pelo Conselho Escolar, da primeira Assembleia 

Geral  para  prestar  informações sobre registro de candidaturas, responsabilidade da 

Comissão Eleitoral Escolar, responsabilidade do Estabelecimento de Ensino, Voto   e    

escolha dos membros que comporão a Comissão  Eleitoral  Escolar  conforme o disposto 

nesta Lei; 

      2ª semana de novembro: convocação, pelo Conselho Escolar, da 2ª Assembleia para  

prestar informações sobre  propaganda, impugnações e recursos, infrações eleitorais, mesas 

eleitorais e mesas apuradoras; 

      3ª semana de novembro: convocação, pelo Conselho Escolar, da 3ª Assembleia Geral 

para apresentação da relação de votantes, darem informações sobre apuração e posse. 

      4ª semana de novembro: período reservado à propaganda eleitoral que deverá se encerrar 

48 (quarenta e oito) horas antes do dia da votação. 

 

     1ª semana de dezembro: eleição na sexta-feira. 

      2ª semana de dezembro: posse dos eleitos. 

  

      Parágrafo único: Em se tratando da primeira eleição para formação dos Conselhos 

Escolares na Rede Municipal de Ensino, as assembléias serão convocadas pelo diretor de cada 

Estabelecimento de Ensino. 

                    

CAPÍTULO X - DA RESPONSABILIDADE DAS COMISSÕES ELEITORAIS       

ESCOLARES 

 

        Art. 27º - Para eleição do Conselho, em cada escola, será constituída uma Comissão 

Eleitoral Escolar, composta pelo Diretor, que a presidirá, e por 02 (dois) representantes 

escolhidos  por cada segmento da comunidade escolar em Assembleia Geral convocada pelo 

Presidente do  Conselho em  exercício, ou se não houver Conselho Escolar implantado na 

Unidade Escolar,  pelo  diretor do Estabelecimento de Ensino . 
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       § 1º - Não poderão integrar a Comissão Eleitoral Escolar o candidato, seu cônjuge, ou 

parentes do candidato, ainda que por afinidade, até o 2º  grau, colateral ou em linha reta. 

 

       § 2º - Os membros da Comissão Eleitoral Escolar serão dispensados de suas atividades 

normais nas 48 (quarenta e oito) horas anteriores ao pleito e, antes deste prazo, o Diretor 

deverá dispensá-los sempre que necessário. 

 

      Art. 28º – A Comissão Eleitoral Escolar terá as seguintes competências: 

        

      I – organizar e acompanhar o processo seletivo, coordenando-o e prestando, quando 

necessário, assessoramento técnico e jurídico, a partir da inscrição das chapas até a apuração e 

divulgação dos atos e resultados, garantindo a sua publicação. 

      II – divulgar o período de cadastramento dos segmentos da comunidade escolar para fins 

de votação compreendida entre a segunda e quarta semana de novembro do ano eleitoral. 

      III - realizar o cadastramento de todo segmento da comunidade escolar no período 

disposto no inciso anterior. 

      IV - examinar, deferindo ou indeferindo o pedido de registro de candidatos. 

      V - convocar a Comunidade Escolar para a votação, através de edital fixado em locais 

públicos, cumprido o estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação; 

      VI - elaborar a relação dos votantes, conforme modelos Anexos  I,II,III e IV,  em ordem 

alfabética, não ultrapassando 150 (cento e cinquenta) votantes,   por Mesa de Votação; 

      VII –  elaborar a listagem com o nome dos candidatos votáveis, conforme modelos  

Anexos XIX, XX, XXI e XXII e que deverão ser afixadas em local público, visível e de fácil 

acesso para conhecimento de todos, com cópia para as Mesas de Votação; 

      VIII – fiscalizar o processo da eleição, principalmente no dia da votação; 

      XIX -  designar os integrantes  das Mesas de Votação  e de escrutinação; 

      X -  credenciar os fiscais dos candidatos, entre os eleitores do Estabelecimento; 

      XI -  indicar as pessoas para desempenho dos trabalhos de escrutinação; 

      XII – julgar os recursos interpostos e resolver todas as impugnações  propostas e demais 

incidentes verificados durante os trabalhos de votação, contagem e apuração, obedecendo às 

normas do processo eleitoral, podendo esta decisão ser submetida a recurso para a Comissão  

Eleitoral  Central; 
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      XIII – lavrar, em Ata, no livro próprio do Estabelecimento de Ensino, todas as decisões 

tomadas em reuniões; 

      XIV –  após as eleições, encaminhar à Comissão  Eleitoral  Central, no prazo de 24 ( vinte 

e  quatro) horas, cópias das Atas de Votação e Apuração  com a listagem dos eleitos, 

indicando nome e RG. 

      XV- carimbar e rubricar todas as cédulas de votação com o nome do Estabelecimento de 

Ensino. 

 

     Parágrafo único – A comissão eleitoral deverá fornecer para cada eleitor cadastrado um  

comprovante de cadastramento  - conforme  modelos Anexos XI, XII, XII e XIV -  que deverá 

ser apresentado à Mesa Eleitoral, pelo  votante, no dia da eleição, acompanhado  de 

documento de identidade ou de  outro  documento com foto. 

             

     CAPÍTULO XI - DA RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO DO 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

 

       Art. 29º – Compete à Direção do Estabelecimento de Ensino: 

 

       I - afixar, em local público, o edital de convocação para as eleições e demais atos 

pertinentes, emanado da Secretaria Municipal de Educação, devendo o estabelecimento adotar 

 

providências para que a mesma chegue, oportunamente, ao  conhecimento de toda a 

Comunidade  Escolar. 

       II - guardar todo o material das eleições, que lhe for entregue, após o encerramento do 

processo, pelo prazo de 02 (dois) anos, antes de sua  inutilizarão; 

 

CAPÍTULO XII  -  DA RESPONSABILIDADE DOS CONSELHOS ESCOLARES 

 

         Art. 30º - O processo eleitoral será iniciado por Assembléia Geral do Conselho Escolar 

de cada Estabelecimento de Ensino, quando será divulgada à Comunidade Escolar, as normas 

e critérios relativos ao processo eleitoral. 
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          § 1º - Convocará e presidirá a Assembléia Geral do Conselho o Diretor em exercício na 

Unidade Escolar ou o Integrante do Quadro do Magistério por ele designado expressamente. 

          § 2º - Terão que ocorrer, no mínimo, 03 (três ) e, no máximo, 05 (cinco ) Assembléias 

Gerais do Conselho, ocorrendo , na primeira  delas  , a escolha dos membros da Comissão 

Eleitoral Escolar. 

          § 3º - A(s) Assembléia(s) Geral (is) serão lavradas em Ata, no livro próprio do 

Conselho Escolar. 

          § 4º - Em se tratando  da  primeira eleição  para a formação dos Conselhos Escolares, as 

atribuições do Conselho  determinadas  nesse artigo  ficam  sob a responsabilidade do diretor 

do Estabelecimento de Ensino.  

 

CAPÍTULO XIII - DO VOTO E DO VOTANTE 

 

      Art. 31º – A votação acontecerá na sexta-feira da primeira semana do mês de dezembro, 

tendo início às 9h e encerrando-se às 20h. 

 

        Parágrafo único – A Secretaria Municipal de Educação deverá disponibilizar o serviço 

de transporte escolar para os alunos e pais de alunos votantes que moram na zona rural. 

      

        Art. 32º - O votante deverá identificar-se através de comprovante de credenciamento – 

modelos anexos XI, XII, XIII e XIV e documento de identidade ou outro documento com  

foto. 

 

       Art. 33º - A votação far-se-á através de sufrágio direto e secreto, vedado o voto por  

procuração. 

 

        Art. 34º - Cada pessoa apta a votar terá direito a um voto, mesmo que represente mais de 

um segmento da comunidade escolar. 

 

       Art. 35º - O quorum mínimo de comparecimento para homologar a eleição será o 

disposto no artigo 12º desta Lei. 
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      Art. 36º - Serão considerados inválidos os votos brancos e nulos, exceto no caso de 

candidatura única, quando serão computados como válidos os votos em branco, 

exclusivamente para efeito de quorum. 

 

      Art. 37º - Não poderão votar: 

        I – Integrantes do Quadro do Magistério ou servidores que estejam prestando serviço na 

sede da Secretaria Municipal de Educação ou em órgãos estranhos às Unidades Escolares; 

        II – Integrantes do Quadro do Magistério e servidores em licença sem vencimentos; 

        III – estagiários; 

        IV – profissionais do ensino de outras instituições à disposição da Secretaria Municipal 

de Educação, em exercício na Unidade Escolar. 

       V – alunos menores de 12 (doze) anos; 

       VI – alunos desistentes ou evadidos; 

       VII – alunos com freqüência inferior a 75% aferida conforme o disposto no artigo 12 

desta lei; 

       VIII – pais ou responsáveis por alunos desistentes ou evadidos ou com freqüência  

inferior  a 75% aferida conforme o disposto no artigo 12 desta lei; 

 

      Art. 38º - É nula a votação: 

 

      I – quando feita perante Mesa Eleitoral composta em descumprimento ao Art. 60º dessa 

Lei; 

      II – quando realizada em dia, hora ou local diferentes dos previamente estabelecidos nos 

dispositivos legais; 

 

      III – quando não lavradas as respectivas atas ou preterida formalidade legal; 

      IV – quando o candidato eleito for professor ou servidor, que, no decorrer do processo 

eleitoral, esteja respondendo a processo disciplinar, for considerado culpado. 

     V - quando houver extravio de papéis ou documentos reputados essenciais; 

     VI – quando for negado ou sofrer restrição o direito de fiscalizar e o fato de constar em 

ata; 

     VII – quando viciada de falsidade, fraude ou coação; 
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     VIII – quando o comparecimento de qualquer um dos segmentos que compõe a 

Comunidade Escolar não atingirem o percentual mínimo disposto no artigo 12º dessa Lei.  

 

        Art. 39º - No caso de anulação do pleito eleitoral, previsto no artigo anterior, caberá à 

Secretaria Municipal de Educação, através da Comissão Eleitoral Escolar, promover novas 

eleições na respectiva Unidade Escolar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da 

decisão da anulação. 

          

CAPÍTULO XIV - DA PROPAGANDA 

 

     Art. 40º – Só será permitida a propaganda dos candidatos após a divulgação das chapas 

registradas no prazo disposto pela Comissão Eleitoral Central. 

 

       Parágrafo único - Faculta-se ao Conselho Escolar a realização de debate entre os 

candidatos. 

  

       Art. 41º – A propaganda não poderá exceder ao tempo de 50 (cinquenta) minutos em 

cada sala de aula, e apenas uma vez. 

 

       Art. 42º – É permitido ao candidato confeccionar material que contribua para a 

divulgação da proposta de sua atuação no Conselho Escolar, afixando-o nas áreas de 

circulação do Estabelecimento de Ensino, podendo esse material permanecer afixado até 48 

(quarenta e oito) horas antes da eleição. 

 

       Parágrafo único - É vedado o uso de material escolar para fins de propaganda eleitoral, 

salvo os equipamentos tecnológicos que estejam disponíveis no período de propaganda 

eleitoral.  

 

       Art. 43º - É proibida a propaganda durante todo o período eleitoral que: 

 

       I – implicar promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de 

qualquer natureza;  
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      II – perturbar o sossego público, com algazarra ou abuso de instrumentos sonoros ou 

sinais acústicos; 

      III – caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, envolvida no processo de eleição; 

 

     Art. 44º - A propaganda irreal, insidiosa ou manifestamente pessoal contra os concorrentes 

deverá ser analisada pela Comissão Eleitoral Escolar que, se a entender incluída nessas 

características, determinará sua imediata suspensão, alertando os candidatos, com a devida  

comunicação à Comissão Eleitoral  Central, para os procedimentos legais cabíveis. 

 

    Art. 45º - Será vedado, durante todo o dia da eleição: 

 

    I – em qualquer local público ou aberto ao público, a aglomeração de pessoas portando 

flâmulas, bandeiras, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem a utilização de 

veículos. 

   II – aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer 

propaganda de candidato. 

   III – o uso de alto-falantes e amplificadores de som, com a finalidade de promover o 

candidato. 

   IV – qualquer distribuição de material de propaganda política. 

   V – a prática de aliciamento (inclusive corpo-a-corpo), coação ou manifestação tendente a 

influir na vontade do eleitor. 

   VI – oferecer, promoter, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou 

vantagem pessoal de qualquer natureza. 

   VII – o transporte de eleitores por parte dos candidatos ou seu representante. 

   VIII – as situações não especificadas nessa Lei serão norteadas pela Legislação Eleitoral 

vigente. 

  

   Art. 46º - Será permitido, no dia da eleição, a manifestação individual e silenciosa da 

preferência do cidadão por candidato, incluída a que se contenha no próprio vestuário ou que 

se expresse no porte de bandeira ou de flâmula, ou pela utilização de adesivos em veículos ou 

objetos de que tenha a posse. 
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   Art. 47º – Os fiscais das chapas deverão estar identificados com o nome e/ou número do 

candidato que representam nos trabalhos de votação.          

                  

 CAPÍTULO XV - DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 

 

      Art. 48º - Qualquer membro da Comunidade Escolar poderá formular, por escrito, pedido 

fundamentado de impugnação à Mesa Eleitoral e/ou Comissão Eleitoral Escolar. 

 

      Parágrafo único – A impugnação referida no caput desse artigo será decidida no prazo de 

02 (dois) dias úteis, contados do recebimento do pedido. 

 

      Art. 49º – Resolvidos os pedidos de impugnações e recursos, a Comissão Eleitoral 

Escolar declarará os eleitos, informando, por expediente próprio, à autoridade competente 

para o cumprimento do disposto no Art. 82º dessa Lei. 

 

      Art. 50º – O candidato que se sentir prejudicado com o resultado da eleição poderá 

interpor recurso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir da divulgação do 

resultado, perante a Comissão Eleitoral Escolar que encaminhará à Comissão Eleitoral 

Central. 

 

       § 1º - Os recursos interpostos serão julgados em primeira instância pela Comissão 

Eleitoral Escolar, e em última instância pela Comissão Eleitoral Central.  

       § 2º - As impugnações e os recursos, no processo eleitoral, não terão efeito suspensivo. 

                   

       § 3º – Só serão recebidos os recursos que estiverem devidamente instruídos com 

documentos ou indicação de testemunhas que comprovem o alegado. 

       § 4º – Todos os pareceres emitidos deverão ser circunstanciados e fundamentados. 

 

      Art. 51º - A Comissão Eleitoral Escolar pronunciar-se-á, por meio de parecer, sobre os 

pedidos de impugnação contra atos preparatórios, em 24 (vinte e quatro) horas, contadas a 

partir do recebimento. 
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      Parágrafo único – Das decisões, de que trata o caput desse artigo, cabe recurso à 

Comissão Eleitoral Central. 

 

      Art. 52º - O Presidente da Comissão Eleitoral e o Conselho Escolar deverão anotar em 

Ata o local, o dia e à hora do recebimento das impugnações e dos recursos, respectivamente. 

 

     Art. 53º – As alegações de suspeição dos mesários, devidamente fundamentadas, serão 

dirigidas ao Presidente da Comissão Eleitoral Escolar, em até 24 (vinte e quatro) horas após a 

designação. Caso sejam procedentes as alegações, os mesários serão substituídos. 

 

     Art. 54º – Os recursos, sem efeito suspensivo, devem ser interpostos dentro de 24 horas 

após o final dos trabalhos de apuração, para a Comissão Eleitoral Escolar, que os remeterá à 

Comissão Eleitoral Central, para julgamento em única instância.      

 

     Art. 55º – Os recursos interpostos pelos candidatos, após divulgação do resultado da 

eleição, poderão resultar em:   

         I – recontagem de votos pela Comissão Eleitoral Escolar acompanhada pelos fiscais de 

cada candidato; 

        II – anulação do processo eleitoral, cabendo nova eleição num prazo de 30 (trinta) dias;        

        III - confirmação do resultado da eleição.             

 

CAPÍTULO XVI - DAS INFRAÇÕES ELEITORAIS E PENALIDADES 

 

        Art. 56º – É proibido impedir ou embaraçar o exercício do voto e, especialmente: 

 

        I – coagir ou aliciar subordinado em favor ou desfavor de candidatura devidamente 

registrada; 

        II – usar do poder econômico ou o desvio ou abuso do poder de qualquer autoridade para 

obstar a liberdade do voto; 

        III – usar de violência moral ou física ou grave ameaça para tolher a liberdade de votar, 

ainda que os fins visados não sejam conseguidos; 
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        IV – falsificar, no todo ou em parte, documento público verdadeiro ou fazer uso dos 

mesmos para fins eleitorais; 

       V – violar ou tentar violar o sigilo do voto; 

       VI – divulgar, sob qualquer forma, fato que sabe inverídico em relação a si ou outros 

candidatos, capazes de exercer influência sobre o eleitorado; 

       VII – utilizar a distribuição de mercadorias e utilidades, prêmios ou sorteios ou qualquer 

concessão ou denegação de vantagem, visando angariar o voto para si ou para outrem ou 

conseguir abstenção; 

       VIII – se o membro da Mesa Eleitoral, praticar ou permitir que seja praticada qualquer 

irregularidade ou anormalidade que determine a anulação da votação; 

       IX – fazer propaganda, qualquer que seja a sua forma, que venha a ofender a dignidade 

ou o decoro de alguém ou dilapidar o patrimônio público e privado. 

 

         Art. 57º – O eleitor ou qualquer pessoa é parte legítima para denunciar e promover a 

responsabilidade dos infratores a que se refere esta Lei. 

 

         Art. 58º - O Presidente da Comissão Eleitoral Central, verificado o fundamento da 

denúncia pela Comissão Eleitoral Escolar, apurará os fatos e responsabilidades, na forma da 

legislação específica em vigor. 

 

          Parágrafo Único – A apuração deverá ser iniciada no prazo de 02 (dois) dias úteis da 

data do despacho e concluída no prazo de  05  (cinco) dias, improrrogáveis, a contar de seu 

início. 

 

           Art. 59º - A caracterização da transgressão das normas disciplinares previstas no 

Artigo 56º dessa Lei constituirá falta grave ao dever disciplinar e sujeitará o infrator, em se 

tratando dos segmentos professor e servidor, a responder inquérito administrativo conforme 

Estatuto do Servidor Público Municipal; 

 

           § 1º - Incorrerá na mesma pena prevista no caput deste artigo, o funcionário que 

concorreu para a prática da infração ou dela se beneficiou. 
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           § 2º - Incide na mesma pena descrita no caput deste artigo quem solicitar impugnação 

do registro de candidato com motivação falsa, por mero capricho ou erro grosseiro. 

                      § 3º - Em se tratando de segmentos aluno e pais/responsável, caracterizando a 

transgressão as normas disciplinares, os mesmos ficarão impedidos de votar e de serem 

votados. 

  

CAPÍTULO XVII - DAS MESAS ELEITORAIS 

 

         Art. 60º - A Mesa Eleitoral terá a seguinte composição: 

 

         I – 02 (dois) integrantes do Quadro do Magistério de turnos distintos; 

         II – 01 (um) servidor do quadro permanente; 

         III – 02 (um) representantes dentre pais ou mães ou responsáveis pelos alunos 

regularmente matriculados na Unidade Escolar. 

         IV - 01 (um) representante de aluno regularmente matriculado e com frequência igual 

ou superior a 75% das aulas ministradas aferida até 30 dias antes da realização das eleições. 

  

        §1º - A Mesa Eleitoral das escolas pertencente a um núcleo será instalada na escola sede 

daquele, mantendo a mesma composição determinada no caput deste artigo. 

        § 2º - Os componentes da Mesa Eleitoral organizar-se-ão preenchendo as seguintes 

funções: Presidente, 1º e 2º Secretários e 02 (dois) Mesários. 

        §3º - Na ausência do Presidente, o 1º Secretário ocupará suas funções, respondendo pela 

ordem e regularidade do processo eleitoral. 

       § 4º - Não poderão ausentar-se, simultaneamente, Presidente e Secretário; 

       § 5º - Não poderão integrar a Mesa Eleitoral quaisquer dos candidatos; 

       § 6º - A Mesa Eleitoral dissolver-se-á automaticamente após término da votação.  

 

      Art. 61º – As Mesas Eleitorais serão instaladas em local adequado, e num arranjo físico 

que assegure a privacidade e o voto secreto do eleitor. 

 

       § 1º - A Mesa recolherá os votos dos eleitores no horário compreendido entre 09 (nove) e 

20 (vinte) horas, ininterruptamente. 
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       § 2º - Em cada Mesa Eleitoral, haverá uma listagem de eleitores que não deverá 

ultrapassar 150 (cento e cinqüenta) votantes, organizada pela Comissão Eleitoral Escolar, 

conforme modelos Anexos I, II, III e IV.  

      § 3º - Será admitida a constituição de urna separada para recolher votos por segmento, 

seja dos professores, coordenadores, seja servidores, pai/mãe/responsável ou alunos. 

      § 4º - Não será permitido, no recinto ocupado pelas Mesas Eleitorais, qualquer tipo de 

propaganda eleitoral, aliciamento ou convencimento dos eleitores. 

      § 5º - Só terá direito ao voto da família o nome indicado na Ficha Cadastral. 

 

      Art. 62º - Somente poderão permanecer no recinto destinado à Mesa Eleitoral os seus 

membros, os candidatos e os fiscais, e, durante o tempo necessário à votação, o eleitor. 

 

         Parágrafo único – É terminantemente proibida a intervenção de qualquer pessoa 

estranha à Mesa Eleitoral, sob pretexto algum, salvo o Presidente da Comissão Eleitoral, 

ouvido os seus membros, quando solicitado. 

 

          Art. 63º – Nos Estabelecimentos que comportem mais de dois turnos, é admitida a 

constituição de dois ou mais grupos de Mesários, para trabalharem subsequente e 

consecutivamente, evitando-se a interrupção e cujas atividades se encerrarão ao final da 

votação.    

 

          Art. 64º – Na relação das chapas concorrentes ao pleito deverá constar o nome, o 

apelido dos candidatos e o número da chapa e deverá ser colocada em local visível, próxima à 

Mesa Eleitoral. 

 

          Art. 65º – O voto deverá constar de cédula, nos padrões oficiais, conforme modelos 

Anexos VII, VIII, IX e X, devendo  trazer o carimbo  identificador do Estabelecimento e a 

assinatura do Presidente da Mesa Eleitoral. 

 

           Art. 66º – Dos trabalhos da Mesa Eleitoral será lavrada Ata circunstanciada, conforme 

modelo Anexo V. 
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          Art. 67º – Compete às Mesas  Eleitorais: 

          I - solucionar, imediatamente todas as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem; 

          II - autenticar com  suas rubricas as cédulas oficiais; 

         III - verificar antes de o eleitor exercer o direito do voto, a coincidência da assinatura 

existente na Lista de Votação e documento de identidade, recolhendo o referido documento; 

         IV - decidir, de imediato, os pedidos de impugnação contra a votação; 

         V - lavrar Ata de Votação, anotando todas as ocorrências; 

         VI - concluída a votação, remeter toda a documentação referente às eleições, para a 

Mesa Apuradora; 

 

            Parágrafo único – Não constando na Lista de Votantes o nome de algum eleitor  

devidamente habilitado, este poderá votar com a autorização, por escrito, do  Presidente da 

Mesa  Eleitoral, devendo  constar em Ata, mediante a apresentação pelo eleitor do 

comprovante de cadastramento.    

 

          Art. 68º - Às 20 horas, mandará o Presidente da Mesa que sejam distribuídas senhas 

aos presentes, habilitando-os a votar e impedindo aqueles que se apresentarem após aquele 

horário. 

 

          Art. 69º – Os trabalhos da Mesa poderão ser encerrados antes do horário pré-

estabelecido, desde que tenham comparecido todos os votantes. 

 

CAPÍTULO XVIII - DAS APURAÇÕES 

 

         Art. 70º – A Mesa Escrutinadora será designada pela Comissão Eleitoral, a ser 

constituída por 04 (quatro) membros votantes, sendo 02 (dois) membros efetivos, dos quais 

um será o Presidente e um outro será o Secretário, e 02 (dois) suplentes,  não podendo ser 

integrada  por  nenhum dos candidatos do Estabelecimento. 

 

          § 1º – Desde que haja consenso entre os candidatos e mesários, os trabalhos de 

escrutinação poderão ser reunidos em uma única Mesa Apuradora, no próprio 

Estabelecimento. 
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           § 2º – Nos Estabelecimentos onde houver necessidade, a Comissão Eleitoral Central, 

excepcionalmente, designará servidores para comporem as Mesas Escrutinadoras. 

 

        Art. 71º - A apuração será realizada ininterruptamente, em sessão pública, no mesmo 

local de votação e deverá ocorrer imediatamente após o encerramento desta. 

 

        Parágrafo único – Nos Estabelecimentos de Ensino em que não for possível  a escolha 

de escrutinadores, a apuração poderá ser feita pelos Mesários da Votação, observando-se que 

uma Mesa não poderá contar seus próprios votos recolhidos. 

 

        Art. 72º - A Mesa Escrutinadora verificará se o número de assinaturas constantes nas 

listagens de votantes coincide com o número de cédulas existentes na urna. Não havendo 

coincidência entre o número de assinaturas e o número de cédulas da urna, o fato constituirá 

motivo de anulação da urna. 

 

        Parágrafo único – Se a mesa Escrutinadora concluir que a irregularidade resultou de 

fraude, deverá anular a urna, fazer a contagem dos votos, em separado,  e encaminhar , através 

da Comissão Eleitoral Escolar,  o relatório circunstanciado da ocorrência, acompanhado de 

toda a documentação comprobatória do ocorrido, à Comissão  Eleitoral  Central,  para 

decisão. 

 

        Art. 73º – Havendo mais de uma Mesa Apuradora, a proclamação será feita pelo 

Presidente da primeira lista, ao qual serão enviados os demais resultados. 

 

        Art. 74º – As cédulas serão examinadas e lidas em voz alta por um dos componentes da 

Mesa. 

 

        Art. 75º - Após fazer a declaração do voto branco ou nulo, será imediatamente escrito  

na cédula, com caneta vermelha, a expressão “branco” ou “nulo”, respectivamente. 

 

         Art. 76º - Serão nulos os votos: 
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           I - registrados em cédulas que não corresponderem ao modelo oficial; 

           II - que assinalem mais de um nome; 

           III - que contenham expressões, frases ou palavras que possam identificar o votante; 

           IV - em cédulas que não estiverem rubricadas pela Mesa da Votação e não trouxerem o 

carimbo com o nome do Estabelecimento de Ensino; 

 

           Parágrafo Único - As dúvidas que forem levantadas na escrutinação serão resolvidas 

pela Mesa Apuradora, em decisão da maioria de votos. Da decisão caberá recurso, em 

primeira instância, à Comissão Eleitoral Escolar; em última instância à Comissão Eleitoral 

Central. 

 

          Art. 77º – Concluídos os trabalhos de escrutinação e lavrada a Ata resumida dos 

resultados e da sua divulgação, deverão os Membros da Mesa Apuradora encaminhar as Atas 

de Votação e Apuração para a Secretaria Municipal de Educação através da Comissão 

Eleitoral Escolar. 

 

          Parágrafo Único – Em caso de dúvidas, recursos ou impugnações, a Mesa Apuradora  

remeterá todo  o material para a respectiva Comissão Escolar Eleitoral . 

 

          Art. 78º – Recebida a documentação das Mesas de Escrutinação, a Comissão Eleitoral 

Escolar deverá: 

          I – verificar toda a documentação; 

          II – verificar se a contagem dos votos está correta, procedendo à recontagem dos votos, 

se constatado algum erro; 

          III – decidir quanto às irregularidades registradas em Ata; 

          IV – registrar no mapa de apuração, com o resultado final, cujo modelo consta no 

Anexo VI a soma dos votos alcançados pelas chapas, bem como a soma dos votos brancos e 

nulos. 

           V – apurar e divulgar o resultado final de cada chapa, com o respectivo percentual 

alcançado de cada uma delas; 
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           VI – encaminhar à Comissão Eleitoral Central as Atas de Votação, de Escrutinação e o 

mapa de Apuração com o resultado final, cujas fotocópias serão arquivadas no 

Estabelecimento de Ensino. 

 

          Art. 79º - Em caso de empate entre os candidatos será considerado eleito 

sucessivamente, o candidato: 

 

          Segmento professor: 

 

          I - que tiver curso de Pedagogia com Habilitação Específica em Administração  

Escolar; 

          II- que tiver maior titulação na área educacional, tal como licenciatura, especialização, 

mestrado e doutorado; 

         III - que tiver curso de Pedagogia com duas Habilitações; 

         IV - que tiver curso de Pedagogia; 

         V- que tiver curso de Especialização; 

         VI - que tiver mais de um curso superior; 

         VII - que tiver carga horária de 40 horas semanais na Rede  Municipal de Ensino; 

         VIII - que tiver mais tempo de serviço na Unidade Escolar; 

         IX - que tiver mais tempo de serviço no Magistério Municipal; 

          X - que for mais velho; 

 

           Segmento servidor: 

 

           I - que tiver mais tempo de serviço na Unidade Escolar; 

           II - que tiver mais tempo de serviço no Magistério Municipal; 

           III - que for mais velho; 

 

           Segmento Aluno: 

 

            I – o que tiver melhores notas, somadas todas as disciplinas, aferidas até a data da 

eleição; 
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            II – o que for mais velho; 

 

          Segmento pais ou responsável legal: 

 

           I – o que tiver maior grau de escolaridade;  

           II – o que for mais velho; 

 

           Art. 80º – Havendo duas ou mais chapas concorrentes, o processo de apuração tem 

como base o resultado da soma dos votos válidos obtidos para cada chapa. 

 

           § 2º - O processo eleitoral será anulado quando os votos nulos superarem os votos 

válidos. 

          § 3º - Na hipótese do parágrafo anterior, o(s) segmento(s), cujo número de votos nulos 

for superior ao número de votos válidos terá(terão)  nova eleição, num prazo de trinta dias a 

contar da decisão do resultado. 

 

         Art. 81º – Nas Unidades de Ensino em que concorrer apenas uma chapa o processo 

eleitoral será plebiscitário, devendo o candidato ter a aprovação de maioria simples dos votos, 

respeitada a proporcionalidade disposta no artigo 12º dessa Lei. 

 

         Art. 82º – Homologado o resultado final do processo seletivo pela Comissão Eleitoral 

Central, o Secretário Municipal da Educação editará o ato de designação dos membros 

selecionados para os Conselhos de todos os Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública 

Municipal de Ensino. 

 

 CAPÍTULO XIX – DA POSSE 

 

       Art. 83º - A posse dos membros do Conselho Escolar ocorrerá em até 05 (cinco) dias 

após as eleições. 

 

       § 1º - A posse ao primeiro Conselho Escolar será dada pela Direção da escola e aos 

seguintes, pelo próprio Conselho Escolar. 
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       § 2º - O Conselho Escolar elegerá o seu Presidente e o seu Secretário. 

 

        Art. 84º – O Conselho em exercício permanecerá atuando até a transmissão do cargo aos 

novos membros eleitos e nomeados, oportunidade em que fará a entrega do Balanço, Acervo 

Documental e Inventário do Material em data estipulada pela Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

          § 1º - A entrega dos documentos previstos no  caput deste artigo deve ser registrada em 

Ata. 

         § 2º - A documentação escolar compreende arquivos ativos e inativos, livros de Atas e 

demais documentos pertinentes ao Conselho Escolar. 

        § 3º - O inventário patrimonial deve incluir registro do patrimônio em livro próprio . 

        §4º - No caso de membros reeleitos, na oportunidade da ratificação oficial de sua 

designação para o cargo, realizarão os mesmos uma Assembléia Pública com comunidade 

escolar, apresentando relatório técnico-pedagógico e prestação de contas de sua gestão. 

 

     CAPÍTULO XX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

        Art. 85º – Os estabelecimentos de ensino nas localidades em estado de calamidade 

pública, decretada pelos Poderes Constituídos e em concordância da Secretaria Municipal da 

Educação e do Conselho Municipal de Educação, poderão ter suas eleições adiadas, devendo 

essas serem imediatamente realizadas assim que as Unidades de Ensino tiverem suas 

atividades restabelecidas. 

 

       Art. 86º - Qualquer um dos membros do Conselho Escolar designado nos termos dessa 

Lei, indiciado em sindicância, processo administrativo ou inquérito policial, ou contra o qual 

tramitar ação penal, será afastado do exercício de suas funções pelo Secretário Municipal da 

Educação, por decisão fundamentada na conveniência para apuração dos fatos. 

 

      Art. 87º – No dia da eleição ficam suspensas as aulas em todos os Estabelecimentos da 

Rede Municipal de Educação. 
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      Art. 88º - O atual procedimento eleitoral compreende a utilização de vinte e dois anexos,  

assim discriminados:  

  

               Anexo I – Relação dos Votantes - Segmento Pais ou Responsável; 

               Anexo II – Relação dos Votantes – Segmento Professor / Coordenador; 

               Anexo III – Relação de Votantes – Segmento Servidor; 

               Anexo IV - Relação de votantes  -  Segmento Aluno; 

               Anexo V – Ata de Votação;  

               Anexo VI – Ata de  Apuração; 

               Anexo VII - Cédula de Votação  - Segmento  Professor / Coordenador; 

               Anexo VIII – Cédula de Votação – Segmento Aluno; 

               Anexo XIX – Cédula de Votação – Segmento Servidor; 

               Anexo X – Cédula de Votação – Segmento  Pai  ou Responsável; 

               Anexo XI –  Credencial para eleições  - Segmento Aluno; 

               Anexo  XII – Credencial para eleições – Segmento  Professor / Coordenador; 

               Anexo XIII – Credencial para eleições – Segmento Servidor; 

               Anexo XIV – Credencial para eleições - Segmento Pais ou Responsável; 

               Anexo XV – Ficha cadastral - Segmento Pais ou Responsável; 

               Anexo XVI – Ficha cadastral – Segmento Professor / Coordenador; 

               Anexo XVII – Ficha cadastral – Segmento Servidor; 

               Anexo XVIII – Ficha cadastral – Segmento Aluno;  

               Anexo XIX – Relação de candidatos - Segmento Professor; 

               Anexo XX – Relação de candidatos - Segmento Aluno; 

               Anexo XXI – Relação de candidatos – Segmento Servidor; 

               Anexo XXII – Relação de candidatos - Segmento Pais ou  Responsável. 

 

         § 1º - A Secretaria Municipal de Educação fornecerá todos os Anexos. 

         § 2º - É permitida a reprodução de quaisquer dos Anexos, desde que respeitadas as 

características originais e rubricadas pelos Presidentes das Comissões Eleitoral Escolar e 

Comissão Eleitoral Central. 
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       Art. 89º – A solenidade de posse dos membros dos Conselhos ocorrerá no prazo 

estabelecido no art. 83º dessa Lei. 

 

        Art. 90º - Caberá à Secretaria Municipal de Educação oferecer cursos de qualificação 

aos membros dos Conselhos eleitos - titulares e suplentes - de todos os Estabelecimentos de  

 

Ensino, considerando os aspectos legal, político, financeiro, administrativo e pedagógico,  

contemplando o mínimo de 60 (sessenta) horas  e com frequência obrigatória. 

 

        § 1º – Os membros eleitos dos Conselhos  que não participarem dos cursos previstos 

neste artigo e que não apresentarem justificativa legal, num prazo de até 72 horas após a 

realização do curso, terão seus mandatos extintos, devendo haver nova  eleição para  a 

substituição   desses membros. 

         § 2º - Os novos membros eleitos deverão participar dos cursos de capacitação previstos 

no caput desse artigo. 

 

         Art. 91º – Os casos omissos nessa Lei serão objeto de apreciação pela Comissão 

Seletiva Central, cuja deliberação deve ser submetida à homologação do Secretário Municipal 

da Educação e do Conselho Municipal de Educação. 

 

         Art. 92º - O Secretário da Educação editará normas complementares necessárias ao 

cumprimento dessa Lei. 

 

         Art. 93º - Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

         Art. 94º – Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

           Sala das sessões, 13 de setembro de 2010. 

 
 

GONÇALO TEIXEIRA PRADO 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

RELAÇÃO DE VOTANTES – SEGMENTO PAIS OU RESPONSÁVEL  

 

MUNICÍPIO: COTEGIPE-BA                                   MESA Nº: 

NOME DO ESTABELECIMENTO:                                                                                               

Nº Pai, Mãe ou 

Responsável 

Aluno Assinatura 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Assinatura do Presidente da Comissão Eleitoral Escolar: 

_______________________________ 
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ANEXO II 

 

 RELAÇÃO DE VOTANTES – SEGMENTO PROFESSORES, COORDENADORES 

PEDAGÓGICOS 

MUNICÍPIO: COTEGIPE – BA                                       MESA Nº _______ 

NOME DO ESTABELECIMENTO:                                                                                                        

Nº   Nome Assinatura 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Assinatura do Presidente da Comissão Eleitoral Escolar: 

_____________________________________ 
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ANEXO III 

RELAÇÃO DE VOTANTES – SEGMENTO SERVIDORES 

COTEGIPE- BA                                                 MESA Nº: ________ 

NOME DO ESTABELECIMENTO: 

  Nº Nome Assinatura 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Assinatura do Presidente da Comissão Eleitoral Escolar: 

_____________________________________ 
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ANEXO IV 

RELAÇÃO DE VOTANTES - SEGMENTO ALUNOS 

 

COTEGIPE-BA                                           MESA Nº: ___________ 

NOME DO ESTABELECIMENTO:  

NÍVEL DE ENSINO / SÉRIE / TURMA / TURNO:  

Nº ALUNO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Assinatura do Presidente da Comissão Eleitoral Escolar: 

____________________________________ 
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ANEXO     V 

 

ATA DE VOTAÇÃO 

                                                                                                                                                                                      

Carimbo da escola                                                                                                                                                                                 

ESTABELECIMENTO 

_________________________________________________________________ 

MUNICÍPIO – COTEGIPE - BA                                                  

DISTRITO ____________________ 

 

                                            MESA Nº __________ 

 

          Aos ____________________ dias do mês de ___________________ de ____________ 

reuniu-se a Mesa Receptora de votos acima referida. 

1 - Integraram a Mesa os seguintes nomes:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 2 – Houve substituições, e em caso afirmativo, quais as nomeações feitas?  

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 3 – Houve atraso no início da votação, e em caso afirmativo, por quê? 

 __________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

4 – Número (por extenso) dos votantes da Mesa que compareceram e votaram. 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5 – Número (por extenso) dos votantes da Mesa que deixaram  de comparecer. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6 – Houve voto em separado? Quantos? Por quê?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7 – Houve impugnações ou protestos?  SIM________ NÃO _______ 

 

8 – Escrever aqui o inteiro teor da decisão proferida em caso de dúvidas, problemas ou  

acontecimentos ocorridos durante a votação. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9 – Esta Ata tem rasuras, emendas ou entrelinhas? __________________________________ 

10 – Nas folhas de votação há rasuras, emendas ou entrelinhas? _______________________ 

  

ASSINATURAS DOS MESÁRIOS  

  

____________________       __________________________      _______________________ 
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ANEXO VI 

 

ATA DE APURAÇÃO  

 

                       Aos __________________________dias do mês de _____________ de  

__________, às ____________________________ horas e ___________________________ 

minutos, instalou-se a Mesa de  Apuração para contagem de votos da Mesa nº____________ 

do Estabelecimento 

____________________________________________________________ do  Município de 

Cotegipe – Bahia ,   Distrito ________________________, composta dos seguintes membros: 

I) ________________________________________________________________________, 

II ________________________________________________________________________, 

III________________________________________________________________________ 

 

                        Procedida a apuração, registrou-se os seguintes resultados, conforme relação 

abaixo, em ordem decrescente de votos: 

       

NOME DO CANDIDATO OU CHAPA                                        

NÚMERO DE VOTOS 

 

01 - ____________________________________________________ / _________________ 

 

01 - ____________________________________________________ / ________________ 

 

02 - ______________________________________________________ / ________________ 

 

03 - ______________________________________________________/ ________________ 

 

04 - ______________________________________________________/ ________________ 

 

05 - ______________________________________________________/ ________________ 
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06 - ______________________________________________________/ ________________ 

 

07 - ______________________________________________________/ ________________ 

 

08 - ______________________________________________________/ ________________ 

 

09 - ______________________________________________________/ ________________ 

 

10 - ______________________________________________________/ ________________ 

                                                                             

SUB-TOTAL______________________________________________./  _______________ 

                                                                             

VOTOS EM BRANCO_______________________________________/  _______________ 

                                                                              

VOTOS NULOS ___________________________________________/  _______________ 

                                                                                 

  TOTAL___________________________________________________./ _______________ 

 

NÚMERO DE INSCRITOS NA SESSÃO: ________________ 

 

ASSINATURA DOS ESCRUTINADORES: 

 1) _______________________________________ 

 2) _______________________________________ 

 3) _______________________________________ 
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ANEXO VII 

 

 

 

CÉDULA DE VOTAÇÃO   

 

PARA  SEGMENTO PROFESSOR / COORDENADOR  PEDAGÓGICO 

 

(      ) ................................................................................................... 

 

(      )  .................................................................................................. 

 

(      ) ................................................................................................... 

 

(      ) ................................................................................................... 

 

(      ) ................................................................................................... 

 

 

Carimbo da escola                                                              Rubrica dos mesários 
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ANEXO VIII 

 

CÉDULA DE VOTAÇÃO   

 

SEGMENTO  SEGMENTO  ALUNO 

 

(      ) ................................................................................................... 

 

(      )  .................................................................................................. 

 

(      ) ................................................................................................... 

 

(      ) ................................................................................................... 

 

(      ) ................................................................................................... 

 

 

Carimbo da escola                                                              Rubrica dos mesários 
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ANEXO IX 

 

 

CÉDULA DE VOTAÇÃO   

 

PARA  SEGMENTO  SERVIDOR 

 

(      ) ................................................................................................... 

 

(      )  .................................................................................................. 

 

(      ) ................................................................................................... 

 

(      ) ................................................................................................... 

 

(      ) ................................................................................................... 

 

 

Carimbo da escola                                                              Rubrica dos mesários 
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ANEXO  X 

 

CÉDULA DE VOTAÇÃO   

 

PARA  SEGMENTO PAIS OU  RESPONSÁVEL LEGAL 

 

(      ) ................................................................................................... 

 

(      )  .................................................................................................. 

 

(      ) ................................................................................................... 

 

(      ) ................................................................................................... 

 

(      ) ................................................................................................... 

 

 

Carimbo da escola                                                              Rubrica dos mesários 
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ANEXO  XI 

 

 

IDENTIDADE 

 

CREDENCIAL PARA ELEIÇÕES                         ANO:  

 

ESTABELECIMENTO: ............................................................................................. 

 

ALUNO(A): ................................................................................................................ 

 

SÉRIE: ............................. TURMA: .......................... TURNO: ................................ 

 

_______________________________________________________________ 

                                   ASSINATURA DO  VOTANTE 

 

_________________________________________________________________ 

             ASSINATURA DA COMISSÃO ELEITORAL  ESCOLAR 
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ANEXO  XII 

 

 

 

IDENTIDADE 

 

CREDENCIAL PARA ELEIÇÕES                         ANO:  

 

ESTABELECIMENTO: ............................................................................................ 

 

PROFESSOR / COORDENADOR  PEDAGÓGICO: 

.................................................................. 

 

_______________________________________________________________ 

                                   ASSINATURA DO  VOTANTE 

 

_________________________________________________________________ 

             ASSINATURA DA COMISSÃO ELEITORAL  ESCOLAR 
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ANEXO  XIII 

 

 

IDENTIDADE 

 

CREDENCIAL PARA ELEIÇÕES                         ANO:  

 

ESTABELECIMENTO: ............................................................................................. 

 

SERVIDOR (A):  ................................................................................................................ 

 

_______________________________________________________________ 

                                   ASSINATURA DO  VOTANTE 

 

_________________________________________________________________ 

             ASSINATURA DA COMISSÃO ELEITORAL  ESCOLAR 
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ANEXO  XIV 

 

IDENTIDADE 

 

CREDENCIAL PARA ELEIÇÕES                         ANO:  

 

ESTABELECIMENTO: ............................................................................................. 

 

PAI / MÃE OU  RESPONSÁVEL: 

............................................................................................... 

 

_______________________________________________________________ 

                                   ASSINATURA DO  VOTANTE 

 

_________________________________________________________________ 

             ASSINATURA DA COMISSÃO ELEITORAL  ESCOLAR 
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ANEXO   XV 

 

FICHA CADASTRAL  -  SEGMENTO PAI, MÃE  OU RESPONSÁVEL 

 

NOME DO PAI, MÃE OU  RESPONSÁVEL QUE  IRÁ VOTAR: 

_________________________________________________________________________ 

NOME DO(S) FILHO(S) QUE ESTUDA(M)                              

NO ESTABELECIMENTO POR  ORDEM DE  IDADE 

 

NOME DO(S) FILHO(S) QUE ESTUDA(M)                              

NO ESTABELECIMENTO POR  ORDEM DE  

IDADE 

 

 

SÉRIE GRAU   TURMA 
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ANEXO XVI 

FICHA CADASTRAL   -   SEGMENTO  PROFESSORES/ COORDENADORES 

Nº NOME 
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ANEXO XVII 

FICHA CADASTRAL – SEGMENTO SERVIDORES 

 

Nº NOME 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
ESTADO DA BAHIA 

CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE 
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41 – CENTRO – COTEGIPE - BA 

CNPJ – 63.079.305/0001-50 

 

ANEXO XVIII 

 

FICHA CADASTRAL  -  SEGMENTO  ALUNOS 

               

   Nome                                                                         Série   Turma   Turno 
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ANEXO  XIX 

 

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS - SEGMENTO PROFESSOR / COORDENADOR  

PEDAGÓGICO    (em ordem  alfabética) 

 

NOME DO PROFESSOR OU COORDENADOR                        NOME ABREVIADO OU  

APELIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Presidente da Comissão Eleitoral Escolar: 
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ANEXO  XX 

 

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS - SEGMENTO ALUNO 

(em ordem alfabética) 

 

NOME DO ALUNO                                                     NOME ABREVIADO OU APELIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Presidente da Comissão Eleitoral Escolar: 

ANEXO XXI 
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RELAÇÃO DOS CANDIDATOS – SEGMENTO SERVIDOR 

(em ordem alfabética) 

 

NOME DO SERVIDOR                                               NOME ABREVIADO OU  APELIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Presidente da Comissão Eleitoral  Escolar: 

ANEXO XXII 
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RELAÇÃO DOS CANDIDATOS – SEGMENTO PAIS OU RESPONSÁVEL LEGAL 

(em ordem alfabética) 

 

NOME DO PAI, MÃE OU RESPONSÁVEL LEGAL                  NOME ABREVIADO OU  

APELIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Presidente da Comissão Eleitoral Escolar: 

 


