
        ATOS DO PODER EXECUTIVO

AVISO DE DECISÃO DE RECURSO E
CONVOCAÇÃO

CONCORRÊNCIA 005/2016

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação n°
245/2016 torna público, para conhecimento dos
interessados, que foram julgados os recursos
interpostos quanto à decisão da Comissão de Licitação
em data de 14 de outubro de 2016, resultando o  NÃO
PROVIMENTO dos recursos apresentados.
Ademais, conforme o item 6.5.2 do edital de licitação, o
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
convoca as licitantes para participarem da segunda
sessão pública, confirmada a realizar-se no dia 21 de
outubro de 2016 às13h:00min, na sala de reuniões da
Gerência de Licitação, localizada no 2° Piso, Paço
Municipal,  Rua Garças, 750, Centro – Arapongas – PR,
a fim de dar prosseguimento aos trabalhos com a
abertura dos envelopes n.°s 2, contendo as propostas
de preços.

Arapongas, 14 de Outubro de 2016.

Israel Biason Filho
Presidente da Comissão

DECRETO nº. 775/16, de 18 de outubro de 2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido na petição
protocolada sob o nº 21605, de 14/10/16;

R E S O L V E:
EXONERAR, “a pedido”, a partir de 17 de outubro de
2016, NAIARA SALES TAZAWA,  matrícula nº 96970/
1, do cargo de Assessor Técnico - símbolo CC3, de
provimento em comissão, para o qual foi nomeada
através do Decreto nº 186/16, de 24/03/2016.

Arapongas, 18 de outubro de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

NATALIA RAGUSA ROCHA CORTEZ
Secretária Municipal de Administração
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DECRETO nº. 776/16, de 18 de outubro de 2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido na petição
protocolada sob o nº 21645, de 14/10/16;

R E S O L V E:
EXONERAR, “a pedido”, a partir de 20 de outubro de
2016, ADENILSON LUCAS DA CUNHA,  matrícula nº
89168/1, do cargo de Assistente Social, de provimento
efetivo, para o qual foi nomeado através do Decreto nº
487/10, de 02/08/2010.

Arapongas, 18 de outubro de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

NATALIA RAGUSA ROCHA CORTEZ
Secretária Municipal de Administração

Decreto Nº 777/16, de 18 de outubro de 2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando:

R E S O L V E:
Art. 1º - REVOGAR a exoneração da servidora Mirian
Mitio Yamamoto T. Omuro, procedida pelo Decreto nº.
770/16, de 14/10/16,

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 18 de outubro de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

NATALIA RAGUSA ROCHA CORTEZ
Secretária Municipal de Administração

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 156/2016.

Contratos: n.º 501/2016 - 502/2016 – P.M.A
Partes: Município de Arapongas e BMR
CONDICIONADORES DE AR LTDA – ME, inscrita no
CNPJ nº 16.677.803/0001-15, representado por Bruno
Josué Martins, CPF nº 079.906.409-29 – VINICIUS DO
AMARAL ROLÂNDIA – ME, inscrita no CNPJ nº
08.855.152/0001-88, representado por Vinicius do Amaral,
CPF nº 006.949.229-86.
Objeto: Aquisição de itens de capital investimento, tais
como mobiliários, eletrodomésticos, entre outros para a
Farmácia Central, em atendimento a Secretaria Municipal
de Saúde.
Modalidade: Pregão nº. 094/2016- PMA.
Valor: R$ 6.260,00 (seis mil duzentos e sessenta reais).
Prazo de Vigência: 06 (seis) meses, a contar da data de
assinatura do contrato.
Foro: Município de Arapongas.
Data e Assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 020/2016.
Contrato nº. 007/2016 – 1º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e COPRAN –
COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E
REFORMA AGRÁRIA UNIÃO CAMPONESA, CNPJ/
MF n° 02.052.962/0001-10, representado por Dirlete
Teresinha Dellazeri, CPF/MF n° 453.485.880-91.
Objeto: Contratação direta de grupos formais de
agricultura familiar e /ou empreendedor Familiar Rural,
com base na resolução CN/FNDE nº 26 de 26 de Junho
de 2013, e nos termos do Artigo 14 Parágrafo 1º da Lei nº
11947/2009, visando á aquisição de Gêneros Alimentícios
para complementação á alimentação escolar, em
atendimento a Secretaria Municipal de Educação. Objeto
do Termo Aditivo: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO
OBJETO: Revisão do preço do leite pasteurizado,
previsto no Projeto de venda de gêneros alimentícios
da agricultura familiar para alimentação escolar,
conforme tabela anexa ao termo aditivo. Parágrafo único
– A revisão dos preços unitários conforme a tabela anexa
ao termo aditivo acarretará um acréscimo no valor total
do Contrato de R$ 23.757,16, em razão do saldo existente.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO –
A revisão dos preços tem seu fundamento no artigo 65,
II, alínea “d” da Lei n.º 8.666/93. CLÁUSULA TERCEIRA
– DA PUBLICAÇÃO – Para dar eficácia a este termo,
incumbirá ao Município de Arapongas providenciar a
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publicação deste instrumento, por extrato, até o quinto
dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA – Ficam ratificadas todas as
demais cláusulas e condições do contrato original que
não colidam com o presente Termo Aditivo. Modalidade:
Dispensa nº. 002/2016. Data e assinaturas.



PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

���������

Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos 

ERRATA

DECRETO Nº 770/16, de 14 de outubro de 2016.

Onde se lê: 

Jacson Mário Rosário de Moura Chefe de Divisão - CEMAF SEMAS 

Leia-se:

Jacson Mário Rosário de Moura Chefe de Divisão � Administrativa 
Financeira e Orçamentária 

SEMAS 

NATALIA RAGUSA ROCHA CORTEZ                      ANTONIO JOSÉ BEFFA 
                     Secretária Municipal de Administração                                            Prefeito 
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EDITAL N.º 058/2016 
 

 Regulamenta o Processo de Consulta à 
Comunidade Escolar para designação de 
Diretores das Unidades Educacionais (Escolas 
Municipais e Centros Municipais de Educação 
Infantil) da Rede Municipal de Educação de 
Arapongas/Paraná 

 

ELIZABETE HUMAI DE TOLEDO, Secretária Municipal de Educação, no uso de suas 
atribuições legais e, tendo em vista o que dispõe a Lei nº 4450 de 25 de janeiro de 2016, 
resolve: 

TORNAR PÚBLICO: 
 

Art. 1º. O presente edital que estabelece as normas e procedimentos para o Processo de 
Consulta à comunidade escolar para designação de Diretores das Unidades Educacionais 
(Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil) da Rede Municipal de 
Educação de Arapongas/Paraná.  
 

DA CONSULTA 
I � DO PROCESSO 

Art. 2º. O Processo de Consulta à comunidade escolar para designação de Diretores da 
Rede Municipal de Educação de Arapongas será: 
I - supervisionado pela Secretaria da Educação; 
II � orientado pela Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Arapongas;  
III - executado pelas Unidades Educacionais (Escolas Municipais e Centros Municipais de 
Educação Infantil). 
Parágrafo Único. A Secretária de Educação designará, mediante Documentação Oficial, 
a Comissão da Secretaria Municipal de Educação destinada a executar os trabalhos 
necessários à efetivação do presente Processo de Consulta.  
 

II - DA COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Art. 3º. A Secretária Municipal de Educação designará uma Comissão que será composta 
por 05 (cinco) servidores públicos estáveis que atuam na Secretaria de Educação, sendo 
presidida por um deles. (anexo II) 
Parágrafo único. A Comissão a que se refere o caput deste artigo terá as seguintes 
atribuições: 
I � divulgar a instalação do Processo de Consulta e socializar o presente instrumento 
normativo (anexo V); 
II - acompanhar o Processo de Consulta;  
III- designar Prepostos para coordenar o Processo de Consulta nos estabelecimentos de 
ensino  (anexo III); 
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IV - preparar e repassar aos Prepostos dos estabelecimentos de ensino todas as 
informações recebidas da Secretaria de Educação e todo o material necessário à 
realização do Processo de Consulta; 
V - coordenar e supervisionar as ações dos Prepostos; 
VI - designar novo Preposto, nos casos de impedimento, omissão ou ausência e na 
impossibilidade de substituição responder em nome deles para o fiel cumprimento das 
normas relativas ao Processo de Consulta; 
VII - apreciar e esclarecer dúvidas ocorridas durante o Processo de Consulta e não 
resolvidas pelos Prepostos; 
VIII - preparar e encaminhar à Secretaria Municipal de Educação a listagem dos 
escolhidos para exercerem a função de Diretor das Unidades Educacionais (Escolas 
Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil) da Rede Municipal de Educação de 
Arapongas/Paraná; 
IX - receber e manter sob guarda, em local seguro e sigiloso, as atas de votação, 
escrutinação e o mapa de apuração com o resultado final acompanhados das cédulas, 
devidamente lacrados, enviados pelos Prepostos, pelo prazo de 03 (três) anos.  
X - preparar as cédulas de votação e entregar aos prepostos;  
XI - indicar servidor em exercício na Secretaria de Educação para acompanhar e 
monitorar (se necessário) o processo da consulta no dia da votação nas Unidades 
Educacionais (Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil) da Rede 
Municipal de Educação de Arapongas/Paraná; 
XII - estar na Secretaria Municipal de Educação até o recebimento da última urna 

independente do horário.  
 

III - DOS PREPOSTOS 
Art. 4º. Será designado Preposto, preferencialmente, o Secretário de Documentação 
Escolar e ou outro servidor público designado pela Comissão, o qual terá as seguintes 
atribuições: 
I - divulgar a instalação do Processo de Consulta no estabelecimento; 
II � orientar ao Diretor das Unidades Educacionais a adoção das providências 
necessárias, a fim de assegurar o fiel cumprimento deste edital no prazo e forma 
estabelecidos; 
III - orientar as Comissões das Unidades Educacionais, para a perfeita execução do 
Processo de Consulta; 
IV - repassar à Comissão das Unidades Educacionais todas as informações e materiais 
recebidos da Secretaria Municipal de Educação; 
V - receber os recursos interpostos decorrentes dos atos preparatórios do Processo de 
Consulta e encaminhá-los, em 24 (vinte e quatro) horas, à Comissão da Secretaria de 
Educação; 
VI - receber os recursos contra atos da votação e/ou do resultado final do Processo de 
Consulta e encaminhá-los à Comissão da Secretaria Municipal de Educação, no prazo de 
24 (vinte quatro) horas contado da interposição; 
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VII - receber e entregar de modo seguro e sigiloso, as atas de votação, escrutinação e o 
mapa de apuração, com o resultado final da votação, acompanhados das cédulas, 
devidamente lacrados após o encerramento da consulta e escrutinação para a Comissão 
da Secretaria Municipal de Educação. 
VIII � o preposto deverá manter-se neutro quanto a sua preferência de candidato durante 
todo o processo de consulta, não deverá em nenhum momento induzir os votantes sob 
pena de ser substituído e responder processo administrativo. 
IX � fica vedado ao preposto ser o Presidente da Comissão Consultiva.  

 
IV - DA COMISSÃO CONSULTIVA 

Art. 5º. Compete ao Diretor das Unidades Educacionais a convocação de Assembleia 
para votação dos membros para compor a Comissão Consultiva, a ser composta pelos 
representantes dos seguintes segmentos (anexo IV): 
I � professores  � 2 (dois); 
II � servidor/funcionário � 1 (um); 
III � servidor/preposto já indicado pela Comissão da Secretaria Municipal de Educação � 1 
(um); 
IV � representante da APMF � 1 (um); 
§ 1.º O Diretor das Unidades Educacionais encaminhará ao Preposto, através de ofício, 
os nomes dos membros da Comissão Consultiva. 
Art. 6º. Cada representante dos segmentos acima será escolhido entre seus pares, 
reunidos em dia, hora e local a serem amplamente divulgados pela Direção. 
Parágrafo único - As reuniões serão lavradas em ata no livro próprio das Unidades 
Educacionais . 
Art. 7º. A Comissão Consultiva elegerá um dos seus membros para presidi-la, dentre os 
servidores públicos estatutários em exercício no estabelecimento, não podendo ser 
indicado o preposto como presidente. 
Art. 8º. O Diretor deverá dispensar os membros da Comissão Consultiva sempre que 
necessário para atividades relativas ao Processo de Consulta e no dia da consulta deverá 
permanecer o período integral no estabelecimento de ensino. 
Art. 9º. Compete à Comissão Consultiva, além de outras, as seguintes atribuições 
específicas: 
I - divulgar amplamente, à Comunidade Escolar, as normas e critérios relativos ao 
Processo de Consulta;  
II - planejar, organizar e executar o Processo de Consulta nas Unidades Educacionais; 
III - lavrar em ata todas as decisões tomadas em reuniões; 
IV - proceder ao registro das chapas, devidamente acompanhado da documentação dos 
candidatos, conforme disposto deste Edital; 
V -  reunir os candidatos para efetuar o sorteio do número da(s) chapa(s); 
VI - divulgar a(s) chapa(s) regularmente registrada(s), indicando o número de cada chapa, 
em diversos locais das Unidades Educacionais (anexo VIII); 
VII - convocar Assembleia Geral com a Comunidade Escolar para a apresentação das 
Propostas de Trabalho das chapas concorrentes coerente ao PROJETO de GESTÃO 
apresentado à Comissão; 
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VIII - convocar a Comunidade Escolar para a votação, mediante Edital, a ser afixado em 
locais públicos, no prazo previsto no cronograma, utilizando o modelo constante do anexo 
VI deste Edital; 
IX - fazer a relação dos pais/responsáveis dos alunos que estão frequentando a Educação 
Infantil e o Ensino Fundamental, com base nos dados do SERE (Menu / Relatórios / 
Alunos / Eleição Diretores), aos pais que tiverem mais de um filho matriculado na Unidade 
Educacional terão direito apenas a um voto; 
X - preparar a relação de votantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e relação dos 
professores e demais servidores votantes com base nos dados do SERE (Menu / 
Relatórios / Alunos / Eleição Diretores); 
XI - afixar junto às cabines de votação a relação das chapas concorrentes, constando: 
nome ou cognome e número da chapa; 
XII - receber impugnações contra as chapas concorrentes, por motivo de inelegibilidade 
de quaisquer dos candidatos e emitir Parecer decidindo nas 24h (vinte e quatro horas) do 
primeiro dia útil subsequente, contadas do recebimento; 
XIII - receber e encaminhar à Comissão da Secretaria de Educação para que a mesma 
decida acerca dos pedidos de impugnação relativos aos atos preparatórios concernentes 
ao Processo;  
XIV � encaminhar à Comissão da Secretaria de Educação, através do Preposto, os 
recursos contra decisões em pedidos de impugnação relativos aos atos preparatórios; 
XV - receber e decidir acerca dos pedidos de impugnação contra atos de votação ou 
escrutinação não resolvidos pelas respectivas mesas; 
XVI - encaminhar à Comissão da Secretaria de Educação, através do Preposto, os 
recursos contra decisões em pedidos de impugnação  relativos aos atos de votação ou 
escrutinação; 
XVII - divulgar o resultado final do Processo de Consulta, por seu Presidente. 

 
V � DAS INSCRIÇÕES 

Art. 10. São requisitos para o registro da chapa:  
I � pertencer ao Quadro Próprio do Magistério, estar LOTADO na Unidade Educacional 
que pretende concorrer a consulta, não devendo ser considerada como Lotação Jornada 
Suplementar / Aula Extraordinária. 
II � possuir curso de Especialização Lato Sensu em Gestão Escolar; 
III � ter disponibilidade legal para assumir a função na Unidade Educacional que demanda 
40 (quarenta) horas de direção (matutino e vespertino), a ser comprovada no momento da 
designação; 
IV - não ter cumprido pena estabelecida em sentença criminal, transitada em julgado, nos 
últimos 2 (dois) anos; 
V � não ter sido condenado, nos últimos 3 (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; 
§ 1.º Será impugnada a candidatura mesmo após deferida a inscrição se, por fato 
superveniente, deixar o candidato de cumprir os requisitos dispostos neste artigo. 
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§ 2.º No ato do registro da chapa, perante a Comissão Consultiva da Unidade 
Educacional, os candidatos deverão apresentar documentos originais e cópias validadas 
pela referida comissão, constantes no Anexo VII. 
§ 3.º Os Professores que estão em Estágio Probatório poderão candidatar-se a Diretor, 
desde que cumpridos os requisitos de inscrição e o contido no Estatuto do Magistério. 
§ 4.º Os servidores readaptados poderão participar do Processo de Consulta para 
designação de Diretores, contudo, sua inscrição fica condicionada à apresentação de 
Laudo expedido pela Junta médica / IPPASA, que declare a aptidão do servidor 
readaptado para o exercício das funções de Diretor, em conformidade com este edital. 
§ 5.º As chapas deverão apresentar o Plano de Ação para os três anos de mandato (2017-
2019), devendo ser protocolado em 02(duas) vias junto a Comissão Consultiva, 
observando as datas no anexo I, onde o preposto deverá encaminhar para a Comissão da 
Secretaria Municipal de Educação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  
§ 6.º As chapas deverão apresentar o Plano de Ação na Gestão da Unidade Educacional 
para fins de validação, que será analisado e homologado pela Comissão da Secretaria 
Municipal de Educação. 
Art. 11. Em caso de vacância do Diretor eleito será designado pela Secretaria Municipal 
de Educação um DIRETOR PROVISÓRIO para que seja preparada uma nova eleição 
para completar a gestão. 
Art. 12. No caso de afastamento do Diretor eleito por mais de trinta dias a Secretaria 
Municipal de Educação designará um DIRETOR PROVISÓRIO até que seja restabelecido 
o diretor afastado. 

 
VI - DAS CHAPAS 

Art. 13. Na composição das chapas, o candidato a Diretor indicará somente o seu nome, 
acrescentando, eventualmente, o cognome de identificação. 
Art. 14. Havendo mais de 01(uma) chapa registrada, a Comissão Consultiva, em reunião 
com os candidatos, procederá ao sorteio dos números das chapas. 
Art. 15.  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, devendo 
cumprir todas as exigências contidas neste edital. 

 
VII � DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 

Art. 16. As impugnações e os recursos, no Processo de Consulta, não terão efeito 
suspensivo. 
Art. 17. Só serão recebidos os recursos que estiverem devidamente instruídos com 
documentos que comprovem o alegado. 
Art. 18. Todos os Pareceres emitidos deverão ser circunstanciados e fundamentados. 
Art. 19. A Comissão Consultiva pronunciar-se-á, por meio de Parecer, sobre os pedidos 
de impugnação contra atos preparatórios, em 24h (vinte e quatro horas), contadas a partir 
do recebimento. 
Art. 20. O Presidente da Comissão Consultiva e o Preposto deverão anotar em ata o 
local, o dia e a hora do recebimento das impugnações e dos recursos, respectivamente. 
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Art. 21. As alegações de suspensão dos membros da Comissão Consultiva, devidamente 
fundamentadas, serão dirigidas ao Presidente da Comissão Consultiva, e sendo 
procedente as alegações serão substituídos. 
Art. 22. Os pedidos de impugnação contra atos da votação e da escrutinação deverão ser 
dirigidos ao Presidente da Comissão Consultiva, respectivamente, que decidirão de 
imediato. 
§ 1º. Havendo controvérsia na decisão referida no caput, caberá à Comissão Consultiva 
solucioná-la. 
§ 2º. Todas as ocorrências devem ser detalhadamente registradas em ata, sob pena de 
responsabilidade dos componentes da Comissão Consultiva. 
Art. 23. Da divulgação do resultado final caberá recurso, que será julgado em primeira 
instância pela Comissão Consultiva e em última instância pela Comissão da Secretaria 
Municipal de Educação. 
Art. 24. O candidato a Diretor que se sentir prejudicado com o resultado da consulta 
poderá interpor recurso, mediante provas, no dia seguinte a consulta até às 17horas 
perante a Comissão da Secretaria Municipal de Educação. 
 

VIII � DA VOTAÇÃO 
Art. 25. A Mesa Receptora é composta pelos membros da Comissão Consultiva que é 
constituída por 05 (cinco) membros efetivos, dos quais um será o Presidente e os demais 
fiscais. 
Art. 26. Compete à Mesa Receptora: 
I - rubricar as cédulas oficiais;  
II - verificar, antes da efetivação do voto, a coincidência da assinatura do (a) votante, 
através da apresentação do RG ou qualquer outro documento oficial com foto que o 
(a) identifique; 
III - solucionar imediatamente as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem; 
IV - decidir de imediato os pedidos de impugnação contra a votação; 
V - lavrar ata de votação anotando todas as ocorrências (verificar modelo em anexo) 
Art. 27. Durante a votação deverá estar presente na mesa o presidente e um fiscal, 
devendo fazer revezamento entre os demais para o bom andamento da consulta. 
Art. 28. Na ausência temporária do Presidente, um dos fiscais ocupará suas funções, 
respondendo pela ordem e regularidade do Processo. 
Art. 29. Na Mesa Receptora haverá uma Listagem de Votantes que deverá ser 
organizada pela Comissão Consultiva. 
Art. 30. A Mesa Receptora será instalada em local adequado, de forma a assegurar a 
privacidade e o voto secreto ao(à) votante. 
Art. 31. Somente poderão permanecer no recinto destinado à Mesa Receptora os seus 
membros, e durante o tempo necessário à votação, o(a) votante. 
Parágrafo único. É terminantemente proibida a intervenção de qualquer pessoa estranha 
à Mesa Receptora, sob pretexto algum, salvo o Presidente da Comissão Consultiva, 
ouvidos os seus membros, quando solicitado. 
Art. 32. Na relação das chapas concorrentes ao pleito deverá constar o nome ou 
cognome e o número da chapa e deverá ser colocada em local visível próxima à Mesa 
Receptora. 
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Art. 33. Caberá ao Presidente da Mesa assegurar a ordem e o direito à liberdade de 
escolha do (da) votante e, ao Presidente da Comissão Consultiva assegurar a ordem em 
toda Unidade Educacional. 
Art. 34. Poderá votar o responsável legal, mediante apresentação de documento que 
estiver na lista de alunos, de acordo com o Sistema Estadual de Registro Escolar-SERE. 
§ 1.º Não constando na Lista de Votantes o nome de algum votante devidamente 
habilitado, deve apresentar Registro de Nascimento e ou documento judicial que 
comprove a guarda, podendo votar com a autorização, por escrito, do Presidente da Mesa 
Receptora, devendo constar em ata. 
§ 2.º Em casos de dúvida, a Mesa Receptora tomará o voto em separado, recolhendo-o 
em envelope, que será devidamente fechado e depositado na urna com registro em ata, 
para posterior apreciação pela Mesa Escrutinadora. 
Art. 35. O voto deverá constar em cédula oficial, carimbada e rubricada, que será 
encaminhada pela Comissão da Secretaria Municipal de Educação. 
Art. 36. Após a identificação, o(a) votante deverá assinar a Lista, recebendo a Cédula 
Oficial, carimbada e rubricada, onde assinalará a chapa escolhida, de maneira pessoal e 
secreta, de forma a manifestar sua intenção de voto, depositando a cédula na urna, após 
dobrá-la. 
Art. 37. Os trabalhos da Mesa Receptora terão início às 7h30min e término às 17h, 
podendo ser encerrados antes do horário estabelecido, desde que tenham comparecido 
todos os votantes. 
Art. 38. Às 17 horas, o Presidente da Comissão Consultiva distribuirá as senhas aos 
presentes, habilitando-os a votar e impedindo aqueles que se apresentarem após o 
horário estabelecido. 
Art. 39. Os trabalhos da Mesa Receptora serão lavrados em ata de votação, conforme 
modelo constante no anexo.  
 

IX - DA ESCRUTINAÇÃO 
DAS MESAS ESCRUTINADORAS 

Art. 40. A Mesa Escrutinadora será composta pela Comissão Consultiva. 
Art. 41. Nenhuma autoridade estranha à Mesa Escrutinadora poderá intervir, sob pretexto 
algum, em seu regular funcionamento, salvo o Presidente da Comissão Consultiva, ouvido 
seus membros, quando solicitado. 
Art. 42. A escrutinação será realizada ininterruptamente, em sessão pública, incluindo os 
candidatos que desejarem acompanhar, no mesmo local da votação e deverá ocorrer 
imediatamente após o encerramento desta. 
Art. 43. Antes de iniciar a escrutinação, a Mesa deverá analisar os votos em separado 
anulando-os, se for o caso, ou incluindo-os entre os demais existentes na urna, 
preservando o sigilo do voto. 
Art. 44. A Mesa Escrutinadora verificará se o número de assinaturas constantes nas 
listagens de votantes coincide com o número de cédulas oficiais existentes na urna. Não 
havendo coincidência entre o número de assinaturas e o número de cédulas oficiais da 
urna, deverá ser lavrada ata registrando a incompatibilidade dos números e prosseguir a 
escrutinação, no caso da diferença do resultado ser a mesma da diferença encontrada na 
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contagem, deverá ser encaminhada para a Comissão da Secretaria Municipal de 
Educação para os trâmites cabíveis. 
Art. 45. Se a Mesa Escrutinadora concluir que a irregularidade resultou de fraude, anulará 
a Consulta e emitirá uma ata relatando o resultado obtido, devendo ser encaminhado, 
através do Preposto, à Comissão da Secretaria de Educação, o relatório circunstanciado 
da ocorrência acompanhado de toda a documentação comprobatória do ocorrido.  
Art. 46. As cédulas serão examinadas e lidas em voz alta por um dos componentes da 
Mesa. 
Art. 47. Após fazer a declaração do voto branco ou nulo, será imediatamente escrito na 
cédula, com caneta de tinta vermelha, a expressão �branco� ou �nulo�, respectivamente. 
Art. 48. Serão nulos os votos: 
I - registrados em cédulas que não correspondam ao modelo oficial;  
II - em cédulas oficiais que não estejam devidamente carimbadas e rubricadas; 
III - em cédulas preenchidas de forma que torne duvidosa a manifestação da vontade do 
votante; 
IV - que contenham expressões, frases ou palavras que possam identificar o votante. 
Art. 49. Concluídos os trabalhos de escrutinação os resultados deverão ser lavrados em 
ata, conforme modelo constante no anexo, deste Edital, e após, todo o material deverá ser 
encaminhado à Comissão da Secretaria Municipal de Educação. 
Art. 50. Encerrado o processo de consulta a mesa escrutinadora deverá: 
I - apurar e divulgar o resultado final de cada chapa; 
II - encaminhar ao Preposto as atas de votação, de escrutinação e o mapa de apuração 
com o resultado final, cujos documentos serão arquivados na Secretaria Municipal de 
Educação. 
 

X � DA PROPAGANDA 
Art. 51. Só será permitida a propaganda dos candidatos após a divulgação das chapas 
registradas, com início e término nas datas constantes no anexo I. 
Art. 52. Poderão ser realizadas Assembleias para apresentação das Propostas de 
Trabalho dos candidatos, de forma a atender os períodos de funcionamento das Unidades 
Educacionais, devendo ser autorizadas pela Comissão Consultiva. 
Parágrafo único: Faculta-se à Comissão Consultiva a realização de debate entre os 
candidatos. 
Art. 53. É proibida a propaganda durante todo o Processo de Consulta para escolha de 
diretores que: 
I - implicar promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio, distribuição de itens 
com propagandas (camisetas, bonés, réguas, lápis, lixa, etc...) ou vantagem de qualquer 
natureza; 
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 Consulta; 
Parágrafo único: Comprovada a propaganda irregular o candidato terá sua candidatura 
impugnada.  
Art. 54. A propaganda irreal, insidiosa ou manifestamente pessoal contra os concorrentes 
deverá ser analisada pela Comissão Consultiva que, se a entender incluída nessas 
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características, determinará sua imediata suspensão, alertando os candidatos, com a 
devida comunicação ao Preposto para os procedimentos legais cabíveis. 
Art. 55. Será vedado durante o período de Campanha e no dia da consulta, sob pena de 
advertência e possível impugnação desde que comprovada a irregularidade: 
I � Pessoa(s) portando flâmulas, bandeiras, camisetas, de modo a caracterizar 
manifestação individual ou 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 - A prática de aliciamento (inclusive corpo a corpo), coação ou manifestação, tendentes 
a influir na vontade do votante; 
V - Oferecer, prometer, ou entregar, ao votante, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou 
vantagem pessoal de qualquer natureza; 
VI - O transporte de votantes por parte dos candidatos ou seu representante; 
VII � Utilizar o celular dentro do local de votação; 
VIII - As situações não especificadas neste edital serão analisadas junto a Comissão 
Consultiva / Comissão da Secretaria de Educação. 
Parágrafo Único - A distribuição de material de propaganda (panfleto com propostas / 
�santinhos�) só será permitida na Assembleia e em locais externos à Unidade 
Educacional, sendo vedada a sua distribuição aos alunos. 
  

XI � DOS VOTANTES 
Art. 56. Estão aptos a votar: 
I - Professores que estejam em exercício no estabelecimento de ensino;  

· Professor com um padrão (direito a um voto);  
· Professor com dois padrões no mesmo estabelecimento (direito a um voto); 
· Professor com dois padrões em estabelecimentos diferentes (direito a um voto 

em cada estabelecimento); 
· Professor com padrão e jornada suplementar no mesmo estabelecimento 

(direito a um voto); 
· Professor com padrão e jornada suplementar em estabelecimentos diferentes 

(direito a um voto em cada estabelecimento); 
· Professor com Ordem de Serviço vota no estabelecimento que atua; 
· Professor de Educação Física poderá votar nos estabelecimentos de atuação. 

II - Funcionários em exercício no estabelecimento de ensino (direito a um voto); 
III - Funcionários com horas-extras em outro estabelecimento terá o direito de votar 
somente no estabelecimento do seu padrão; 
IV � Um responsável por família, perante a escola pelo(s) aluno(s) menor de 16 anos, não 
votante, apresentando documento de identificação, com direito a um voto; 
V - Aluno matriculado na Educação de Jovens e Adultos (direito a um voto). 

§1º. Caso o votante seja responsável por família e concomitantemente aluno 
matriculado na Educação de Jovens e Adultos, terá direito a um voto. 
§2º. No caso de o votante ser professor ou funcionário e pai de aluno no 
estabelecimento de ensino, terá direito a um único voto. 
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XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 57. Nos estabelecimentos que ofertam mais de uma modalidade de Ensino 
(Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos) haverá uma 
única Direção. 
Art. 58. Não poderão compor a Comissão Consultiva: o candidato, seu cônjuge e parente 
até 2º grau. 
Art. 59. Não será permitido o voto por procuração. 
Art. 60. Não poderão votar nem ser votados servidores que estiverem a disposição de 
outros órgãos alheios a Educação. 
Art. 61. É vedado qualquer tipo de manifestação de apreço ou desapreço aos candidatos 
pelos membros das Comissões, pelos Prepostos e pelos Mesários. 
Art. 62. O candidato escolhido deverá apresentar Declaração de não estar em Acúmulo 
de Cargo no momento da designação. 
Art. 63. A documentação dos candidatos escolhidos, apresentada no ato do registro da 
candidatura, ficará arquivada na Secretaria da Unidade Educacional e enviado cópia para 
a Secretaria Municipal de Educação por um período de 3 (três) anos. 
Art. 64. O servidor envolvido no Processo de Consulta, como candidato, mesário, 
escrutinador ou membro de Comissão responderá administrativamente, por atos 
praticados em desacordo com a Legislação a que estiver subordinado. 
Art. 65. A Secretaria Municipal de Educação, dará exercício aos candidatos escolhidos 
para o início do ano de 2017, através de uma Portaria a ser publicada em Diário Oficial  
até 5 (cinco) dias úteis após a Consulta. 
Art. 66. O diretor eleito pela Consulta deverá estar ciente de seus direitos e obrigações 
contidos no regimento escolar de cada Unidade Educacional e acatar decisões advindas 
da Secretaria Municipal de Educação, bem como desenvolver os projetos advindos da 
Administração e Projetos de entidades parceiras da Secretaria Municipal de Educação. 
Parágrafo único: Em caso de não cumprimento das obrigações será lavrado ata e o 
diretor será advertido e encaminhado para a Secretaria Municipal de Educação, 
comprovando irregularidade, improbidade, proteção, uso indevido do cargo, 
insubordinação, perseguição, o diretor será afastado e a Secretaria Municipal de 
Educação indicará um diretor provisório para ser instaurada uma nova consulta até o final 
da gestão.  
Art. 67. Caso não houver nenhuma chapa inscrita ou candidato apto para participar do 
processo de consulta a Comissão Consultiva fará uma ata encaminhando para a 
Comissão da Secretaria de Educação para trâmites cabíveis, onde entre os servidores 
que atuam na Unidade Educacional indicará um diretor para atuar durante a gestão. 
Art. 68. Sendo a Unidade Educacional integrante e subordinado a Secretaria Municipal de 
Educação, o gestor eleito por meio da consulta deverá responder e acatar diretamente a 
Secretaria Municipal de Educação. 
Art. 69. Os casos omissos serão analisados pela Comissão da Secretaria Municipal de 
Educação. 
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Parágrafo único: Em caso de anulação do Processo de Consulta na Unidade 
Educacional a decisão será tomada, em conjunto, pela Comissão Consultiva e pela 
Comissão da Secretaria Municipal de Educação. 
Art. 70. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Arapongas, 19 de outubro de 2016 
 
 

Elizabete Humai de Toledo 
Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO I  
 

CRONOGRAMA 2016 
 PROCESSO DE CONSULTA PARA DESIGNAÇÃO DE DIRETORES  

DATA ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

21 de 
outubro 

Designação da Comissão da Secretaria 
Municipal de Educação 

Secretaria de Educação 

24 de 
outubro 

Prazo Final para designação dos prepostos 
Anexo III 

Comissão da Sec. Mun. de 
Educação 

de 25 a 27 
outubro 

- Reuniões para escolha dos membros da
Comissão Consultiva 

Diretor do Estabelecimento 
de Ensino 

De 27 a 31 
outubro 

 Divulgação do processo de Consulta a critério 
de cada estabelecimento  

Comissão Consultiva 

17 horas 
do dia 04 
novembro 

- Prazo final para registro das Chapas Comissão Consultiva 

17 horas 
do dia 07 
novembro 

- Prazo final para entrega do Plano de Ação na 
Secretaria de Educação 

Comissão Consultiva - 
Comissão da Sec. Mun. de 

Educação 
07 de 

novembro 
- Sorteio do número das Chapas 
- Divulgação das Chapas registradas 

Comissão Consultiva 

16 de 
novembro 

- Homologação da aprovação do Plano de 
Ação 

Comissão da Sec. Mun. de 
Educação 

16 a 22 de 
novembro 

- Período para realização das Assembleias
com a Comunidade Escolar para apresentação
das propostas de trabalho das Chapas
concorrentes  
- Divulgação do Plano de Ação 

Comissão Consultiva 

 
23 de 

novembro 
 

 
- Votação  
- Escrutinação  
- Divulgação do resultado  
 

 
 

Comissão Consultiva 

 
24 a 30 de 
novembro 

 

 
- Publicação da Portaria de Designação de 
Diretores 

 
Comissão da Sec. Mun. de 

Educação 
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ANEXO II 
 

DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DA   
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 
 
 
A Secretária Municipal de Educação do Município de Arapongas no uso de suas 

atribuições, por este instrumento, designa e credencia: 

NOME        Cargo 

1__________________________________________________________________ 

2__________________________________________________________________ 

3__________________________________________________________________ 

4__________________________________________________________________ 

5__________________________________________________________________ 

para, sob a presidência do primeiro nominado, comporem a Comissão que coordenará  o 

Processo de Consulta para designação de Diretores da Rede Municipal. 

 

 
 
 
 
 

Elizabete Humai de Toledo 

Sec. Mun. de Educação  
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ANEXO  III   

 

DESIGNAÇÃO DOS PREPOSTOS 
 
________________________________________Presidente da Comissão da Secretaria 
Municipal de Educação que coordena o Processo de Consulta para designação de 
Diretores nas Unidades Educacionais  da Rede Municipal, no uso de suas atribuições, por 
este instrumento, designa e credencia como PREPOSTOS da Comissão nos 
Estabelecimentos de Ensino, os servidores abaixo : 
 

Unidade Escolar Preposto 

 

Unidade Escolar Preposto 

Esc. Mun. Albor Pimpão Ferreira   

 

CMEI Ana Macur   

Esc. Mun. Aleydah Costa Santos   

 

CMEI Ana Paucic   

Esc. Mun. Antonio de Moraes Barros   

 

CMEI Berçário Municipal Meu Bebe   

Esc. Mun. Aricanduva   

 

CMEI Clementina dos Santos Soares   

Esc. Mun. Colônia Esperança   

 

CMEI Dolores Lazaro Martins- Tia Nena   

Esc. Mun. Desemb Clotário Portugal   

 

CMEI Dom Geraldo Fernandes   

Esc. Mun. Diomar de Oliveira Pegorer   

 

CMEI Dom Romeu Alberti   

Esc. Mun. Dr. Antonio Grassano Jr.   

 

CMEI Esther Otero de Melo   

Esc. Mun. Dra. Maria Hercilia H   

 

CMEI Helena Garanhani Escobal   

Esc. Mun. Joarib Grillo Cordeiro   

 

CMEI Ismênia Antonioli Grassano   

Esc. Mun. José Bernardo dos Santos   

 

CMEI Izaura dos Santos Vieira   

Esc. Mun. José de Carvalho   

 

CMEI Julia Chiappin   

Esc. Mun. Julio Savieto   

 

CMEI Laurides Pinheiro Schaust   

Esc. Mun. Padre Chico   

 

CMEI Maria Fernandes A. Weiss   

Esc. Mun. Padre Germano Mayer   

 

CMEI Maria Fernandes Alher   

Esc. Mun. Papa João Paulo II   

 

CMEI Padre Bernardo Merckel   

Esc. Mun. Presidente Getúlio Vargas   

 

CMEI Padre Paulo Speiser I   

Esc. Mun. Profa. Alzira Horvatich   

 

CMEI Padre Paulo Speiser II   

Esc. Mun. Profa. Antonica Giroldo Franciosi   

 

CMEI Pequenos Brilhantes   

Esc. Mun. Profa. Heloiza C. Giancritófaro   

 

CMEI Primeiros Passos   

Esc. Mun. Profa. Nereide Souza Camargo   

 

CMEI São Miguel Arcanjo   

Esc. Mun. Rural Duque de Caxias   

 

CMEI Sonho Encantado   

Esc. Mun. Rural José Monteiro   

   Esc. Mun. Rural São Carlos   

    

Para juntos comporem a Comissão Consultiva que coordenará  o Processo de Consulta 
para designação de Diretores nos estabelecimentos da rede municipal. 
 
     Presidente da Comissão 

da Secretaria Mun. de Educação 
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ANEXO IV 
 

 
 

DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO CONSULTIVA 
 
 
 
 
___________________________________________________________ Diretor da 

Escola Municipal _____________________________________________________, 

observadas as formalidades previstas no Edital nº 058/2016que dispõe sobre o processo 

de consulta para escolha de diretores dos Estabelecimentos da Rede Municipal de 

Ensino, comunica que foram escolhidos os membros da Comissão Consultiva que farão 

parte da MESA RECEPTORA e MESA ESCRUTINADORA, conforme abaixo descrito: 

                 NOME    SEGMENTO   

Presidente _______________________________________________________________ 

Fiscal ___________________________________________________________________ 

Fiscal ___________________________________________________________________ 

Fiscal ___________________________________________________________________ 

Preposto_________________________________________________________________ 

 

 

Arapongas, ___ de _______________ de 2016. 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
                       Diretor 
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ANEXO V  
 
 
 
 
 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO 
 
 
 
 
 

Edital de Divulgação do processo de 

escolha de Diretores pela Comunidade 

Escolar. 

 

 

O Presidente da Comissão da Secretaria Municipal de Educação 

COMUNICA à Comunidade Escolar dos estabelecimentos de ensino da Rede Municipal 

de Ensino do Município de Arapongas, que mediante de voto direto, secreto e facultativo 

se proceda à consulta para escolha do Diretor das Unidades Educacionais da Rede 

Municipal de Ensino de Arapongas - PR 

 

 

 

 

Arapongas, ___ de _______________ de 2016. 
 

 

 

 

Presidente da  
Comissão da Secretaria Mun. de Educação 

 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VIII   Nº: 1783    PÁG:19QUINTA-FEIRA 20/10/2016



          Prefeitura do Município de Arapongas 

Secretaria Municipal de Educação 

Rua Marabú,748 � Centro � Arapongas � PR 
(43) 3902-1177 

 

Processo de Consulta à Comunidade Escolar para designação de Diretores das Unidades Educacionais da 
 Rede Municipal de Educação de Arapongas/Paraná  

17 

 

ANEXO VI  

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 

Nome do Estabelecimento
de Ensino: 

  

  

 
Edital de Convocação do processo de escolha de Diretores pela Comunidade Escolar. 

 
Arapongas, em______ de ______________________ de 2016. 

 
O Presidente da Comissão Consultiva, por este instrumento, afixado na 

forma e prazo determinados, vem convocar a Comunidade Escolar composta de: 

Professores, Servidores, Representante (Pai / Mãe ou Responsável) por aluno e os 

alunos com 16 (dezesseis) anos completos matriculados na Educação de Jovens e 

Adultos para, mediante voto direto, secreto e facultativo proceder à escolha do Diretor da 

Unidade Educacional _____________________________________________________, 

no dia 23 de novembro de 2016, no período das 7h30min. às 17h, no referido 

Estabelecimento de Ensino. 

 
 
 
 

 
 
 

                                        
Presidente da Comissão Consultiva  
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ANEXO VII 
 
 
 

Ficha de Inscrição 
 
 
 

 
Sr. Presidente da Comissão Consultiva da Unidade Educacional 

________________________________________________________________________ 

venho a presença de Vossa Senhoria REQUERER a inscrição da Chapa para concorrer 

no Processo de Escolha para Designação de Diretor da(o) 

________________________________________________________________________

em conformidade com o Edital nº 058/2016. 

 

Arapongas, __ de ______________________ de 2016 
 
 
 

 
__________________________________________ 

Candidato a diretor  
 
 

_________________________________ _________________________________ 
            Nº da Cédula de Identidade                   Nº do CPF 
 
 
Anexar os seguintes documentos: 

(  ) Cópia da Cédula de Identidade e CPF (ou outro documento que comprove os números)  
(  ) Cópia do Holerit 
(  ) Cópia do Certificado de Especialização Lato Sensu em Gestão Escolar  
(  ) Plano de Ação  - Homologado em ___/___/______. 
(  ) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais. 
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Anexo VII - continuação 
 

Requerimento de Inscrição da Chapa 
Candidato a Diretor 

1 � Identificação 

Nome do candidato___________________________________________________ 

 

Nome para a realização da Consulta: _____________________________________ 

CPF___________________________RG________________________UF _______ 

Endereço: Rua _____________________________________________n°_______ 

Bairro_____________________Cidade___________________________Estado___ 

CEP_________________ Telefone________________ e-mail__________________ 

 

2 � Situação Funcional 

Vínculo_____________________ carga horária_____________________________ 

Estabelecimento de atuação_____________________________________________ 

 

3 � Formação 

Graduação___________________________________________________________ 

Nome do Curso_______________________________________________________ 

Local________________________________________ Ano de conclusão________ 

Especialização (pós) __________________________________________________ 

Local________________________________________ Ano de conclusão________ 

 

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras.  

 

Local:      __________________________________ 

 

Assinatura:     __________________________________ 

 
 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VIII   Nº: 1783    PÁG:22QUINTA-FEIRA 20/10/2016



          Prefeitura do Município de Arapongas 

Secretaria Municipal de Educação 

Rua Marabú,748 � Centro � Arapongas � PR 
(43) 3902-1177 

 

Processo de Consulta à Comunidade Escolar para designação de Diretores das Unidades Educacionais da 
 Rede Municipal de Educação de Arapongas/Paraná  

20 

 

ANEXO VIII  

 
 

RELAÇÃO DAS CHAPAS 
 
 
 

 
NÚMERO DA CHAPA NOME / COGNOME DO CANDIDATO 
01 

 

 
NÚMERO DA CHAPA NOME / COGNOME DO CANDIDATO 
02 

 

 
NÚMERO DA CHAPA NOME / COGNOME DO CANDIDATO 
03 

 

 

Fixar em local visível 
 

 
 

Arapongas, __ de ______________________ de 2016 
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ANEXO IX  
 

RECURSO ou IMPUGNAÇÃO CONTRA  A CHAPA  nº _______ 
 

REQUERENTE 
Nome:____________________________________________RG_______________ 
Função:_____________________Estabelecimento:__________________________ 
Município:___________________Data:_______________hora_________________ 

 
 

DOS FATOS: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
DAS CAUSAS DA INELEGIBILIDADE:              
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
DO FUNDAMENTO JURÍDICO 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
DO PEDIDO 

 

(  ) Isto posto, é o Recurso, aguardando parecer. 

(  ) Isto posto, é a presente para requerer a IMPUGNAÇÃO DA CHAPA,aguardando 
parecer 

 
Arapongas, __ de ______________________ de 2016 

 
 

 

_________________________________________ 
Requerente 
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ANEXO XIV 
 

ATA DE VOTAÇÃO 
 

NOME DO ESTABELECIMENTO: ___________________________________________ 

Aos                    dias do mês de ________________________ de 2016, reuniram-se os 

componentes da Comissão para verificação de votos acima referida. 

Integraram a Mesa os seguintes Membros 

 
 
 
 
 
 

  

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

  

 
Ocorrências  
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 

 
Escrever aqui o inteiro teor da decisão proferida em caso de dúvidas, problemas ou 
acontecimentos ocorridos durante a votação.  
Nas folhas de votação há rasuras, emendas ou entrelinhas? (  ) não (  ) sim � neste 
caso identifique a página e a linha:  
_____________________________________________________________________ 
Esta Ata tem rasuras, emendas ou entrelinhas? (  ) não (  ) sim � neste caso identifique 
a página e a linha: ______________________________________________________ 

 

 
 
 
 

                                                                                    Assinatura da Comissão 
 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VIII   Nº: 1783    PÁG:25QUINTA-FEIRA 20/10/2016



          Prefeitura do Município de Arapongas 

Secretaria Municipal de Educação 

Rua Marabú,748 � Centro � Arapongas � PR 
(43) 3902-1177 

 

Processo de Consulta à Comunidade Escolar para designação de Diretores das Unidades Educacionais da 
 Rede Municipal de Educação de Arapongas/Paraná  

23 

 

ANEXO XV 
 

ATA DE ESCRUTINAÇÃO 
 

Aos ________dias do mês de ____________________________ de 2016, 

às _______ horas, reuniu-se a Comissão / Mesa de Escrutinação para a contagem de 

votos da Mesa de Votação do 

Estabelecimento__________________________________________________________. 

Integraram a Mesa os seguintes membros: 

 
 
 
 
 
 
 

  

Procedida à escrutinação, foram registrados os seguintes resultados: 

 
1) Votos por Chapa: 

N.º DA CHAPA N.º DE VOTOS 
01 

 

02 

 

03 

 

 
VOTOS EM BRANCO:   

SUB-TOTAL:   
VOTOS NULOS:   

TOTAL:   
 

__________________________________ 
Assinatura da Comissão 
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PLANO DE AÇÃO NA GESTÃO DA ESCOLA � 2017 a 2019 
 
1.  IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 
a) Nome da Escola ou CMEI, endereço, CEP, telefone, fax, e-mail.  
b) Organização da escola: curso, nível, modalidade, turnos, períodos de funcionamento e 
horários. 
 
2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR � fundamentada no 
Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar 
2.1. APRESENTAÇÃO DA ESCOLA/CMEI, REVELANDO SUAS PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTICAS. 
1. Histórico: dados (importância para a comunidade), etc. 

 
2.2 LINHAS BÁSICAS DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA/CMEI 

Descrição analítica dos processos fundamentais de gestão, apresentando seus 
desafios, a relação encontrada e os resultados da aprendizagem dos alunos. Explicitação 
dos objetivos da escola/CMEI, da concepção de homem que se deseja formar, além de 
estabelecer as concepções de ensino e aprendizagem, avaliação que norteiam, no 
cotidiano, as práticas escolares. 
 
2.3 INDICADORES 

Os indicadores referem-se à descrição analítica dos principais processos de 
gestão, seus desafios e relação entre estes e os resultados de aprendizagem dos alunos. 

 

SUBSÍDIOS PARA O PREENCHIMENTO DO QUADRO 
DE METAS E MELHORIAS DO PROCESSO EDUCATIVO 

 
1. PRIORIDADES 

Refere-se às ações imediatas visando o sucesso escolar durante a gestão. 
 
2. OBJETIVOS DA ESCOLA/CMEI 

a) Finalidade/ Missão (Razão de ser). 
b) Objetivo/ Visão (Situação futura desejada). 
c) Definição das metas e ações a serem desencadeadas. 

 
3. AÇÕES 

Especificar a ação (intervenção para resolver um problema detectado ou atingir 
metas/objetivos). 
 
4.  PERÍODO 

(Data, mês, bimestre, etc. ). 
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5. PÚBLICO ALVO 
(Alunos, professores, funcionários, pais, comunidade, etc.) 

 
6. RECURSOS 

(Financeiros, humanos, materiais, etc) 
 
7. RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES 

(Direção, funcionários, pedagogos, alunos, pais e comunidade). 
 
8. METAS OU RESULTADOS ESPERADOS  

Estabelecer metas a curto, médio e longo prazo das prioridades já mencionadas 
 

INDICADORES 

A ESCOLA/CMEI QUE 
TEMOS HOJE A ESCOLA/CMEI QUE 

PRETENDEMOS 

O QUE VAMOS FAZER 
AÇÕES (CURTO, MÉDIO E 

LONGO PRAZO) 
POTENCIA-

LIDADES 
DIFICUL-
DADES 

1. Gestão de resultados 
educacionais 

   

2. Gestão participativa/ 
democrática 

 
 

  

3. Gestão Pedagógica  
 

  

4. Gestão de Inclusão/ 
Sócio-educação 

 
 

  

5. Gestão de Pessoas  
 

  

6. Gestão de serviços de 
apoio (recursos físicos e 
financeiros) 

   

 
O presente documento contêm ___ páginas rubricadas todas as vias e a última 
folha assinada 

 
 

Arapongas, ___ de ______________________de 2016. 
 
 

 
________________________________________________________ 

Assinatura  
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Para Protocolo de Recebimentos  
 
 
 

Documentação entregue para Comissão Consultiva em: ___/____/______ às ___:___ 
 
 

Assinatura Recebimento: __________________________ 
 
 
 

Documentação entregue para Comissão da Secretaria Municipal de Educação  
 

em: ___/____/_____ às ___:___ 
 
 

Assinatura Recebimento: __________________________ 
 
 
 
 

Plano Homologado pela Comissão da Secretaria Municipal de Educação em: 
___/____/_______  

 
Assinatura da Comissão da Secretaria Mun. de Educação:  

 
 

__________________________ 
 

1. Documentação anexada em: ___/____/_______ às ___:___ 
 

2. Documentação anexada em: ___/____/_______ às ___:___ 
 

3. Processo Finalizado em: ___/____/_______ 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VIII   Nº: 1783    PÁG:29QUINTA-FEIRA 20/10/2016


		executiva@arapongas.pr.gov.br
	Rua Garças, 750 - Centro
	Prefeitura Municipal de Arapongas




