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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL 

MUNXCÍPXO DE NAZARÉ DO PXAUÍ 

Art. I. 7. E m cada U nidade Esco lar fu n cio nará Comissão E le itoral Escolar, com 
represen tan t es dos !!cgm cntos que com põe m o Conselho E..,colar, a qua l se cncarrcga r.l de executar 

o processo de votação e de escrutin ar os votos, enviand o o resu ltado para a Comissão E leitoral 
Ccn tTa l. 

§ 1 º Fica vedado participar como m em bro de Comissão E leitoral Escolar alu n o menor d e 
I 8 ( dezo ito) anos não eman cipado. 

§ 2 º A Com issão Ele itoral Esco lar terá composição e atribu ições d efi nidas cm Portaria 
específica. 

CAPíTuLOVI 

DO PROCESSO ELEITORAL 

Art:. T 8. A eleição para escolha do Diretor d as U nidades E.,co larcs da Rede Públ ica 
Municipal de Ensino será realizada através de voto universal. direto e secreto. 

Art. 19. A eleição será realizada no mesmo d ia, cm todas as Unidades Escolares, cabendo à 
Secretaria de Educação ba ixar normas complementares, através de Portaria e Instruções Normativas, 
necessárias à sua realização. 

Art. 20. No caso cm que os votos en1 b ranco e nulo superarem a so1na da votação de todos 
os candidatos a eleição será anu lada e caberá a Secreta ria d e M unicipal de Educação a indicação. 

Art. 2 1. Considerar-se-á ele ito o candidato que alcançar 50% mais OI ( u m) dos votos 
válidos, não compu tados os em brancos e nulos, observando o disposto no art. 22 deste decreto. 

Parágrafo ú nico. Em caso de em pate será eleito o candidato que aprese ntar respectivamente: 

1 - mais tempo d e efetivo exercício na Rede Públi ca M u nicipal de Ensino; 

J1 - comprovação de mais elevada escolaridade; 

III - ma ior idade cronológica. 

Art. 22. A Secretaria de Educação homologará os resultados finais da eleição no prazo de 20 
( vin te) di as do p lei to . 

Art. 23. Do resultado da eleição caberá recurso no p razo de 72 ( setenta e duas) horas. 
contados da homologação do resultado fi nal, sem efe ito suspensivo, à Comissão Eleito ral Central 
que submeterá sua decisão à apreciação e julgamen to do Prefe ito M unicipal. 

Art. 24 . A Comissão Ele itoral Central terá o p razo de 20 ( vi nte) d ias para homologar o 
resultado fi nal. 

Are. 2 5 . O s Dire to res serão empossad os na segunda quinzena d e Janeiro d o ano subsequente 
às eleições, ocasião em que ass inarão o Contrato d e G estão . 

Are. 26. O correrá vacância do cargo d e D iretor: 

I - por térmi no d o mandato; 

II - renúncia; 

JTl - fa lecimento; 

IV - exoneração; o u, 

V - demissão. 

§ I º A exoneração do D iretor eleito poderá ocorrer nos segu in tes casos: 

I - fo ica de idoneidade mora l e dedicação ao serviço, indiscip lina, fa lta de assid uidade, ou 

q ualquer outra infração ad m inistrativa apurada cm inspeção reali zada pe la SEMED e aprovada pela 
Comissão de Acom panhamento e Ava liação do Contra to de Gestão, assegurada o princípio 
consti tucional de ampla defesa; 

II - condenação cm processo criminal com sentença transitada cm julgado; 

Tll - descumpri men to do Con trato de Gestão; 

IV - n:'io aprescntaç:'io da prestação de contas d a gcst :'io d os recursos fi nance iros alocados 
para a U nidade Esco lar pela qua l é respo nsável , ou as prestarem com atraso ou irregularidades, 

desde que constem 03 ( t rês) ad vertê ncias da SEMED, a qual a escola é jurisdicionada, por não 
o bservação do que ora se p rescreve; 

V - perda da capacidade de mo vimentar conta bancária, jun to às instituições fi nance iras, no 
transcorrer do mandato; ou, 

V I - cm outros casos q ue sejam d iscip linados pela Secretaria de Educação. 

§ 3º Ocorrendo a vacância do cargo, caberá ao Prefeito Municipal a ind icação do novo 
d iretor. 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Arr. 27. Os D iretores das Unidades Escolares são responsáveis pelo func ionamen to 
pedagógico, admin istrativo e finance iro e do Contrato de Gestão, deve ndo zelar pelo cumprimento 
das incum bências previstas no are. 12 da Lei nº 9.394, d e 20 de dezem bro d e 1996 ( LDB). 

Art. 28. Os cand idatos não poderão ser removidos das U nidades Escolares, cm que estiverem 
lotados, por I ( um ) anos após a eleição, ressalvado o interesse desces na remoção e o oferecimento 
pela escola da disciplina por ele ministrada. 

Are. 29. Os Diretores, que forem em possados, e que não sejam exonerados conforme are. 26, 
não poderão ser removidos da Unidade Escolar d urante o prazo do respectivo manda to, e por OI 
(u m) ano após o término do mesmo observado o are. 28 desce Decreto . 

Are. 30. Concluído o mandato, o d iretor retomará ao cargo de origem, com rodos os dire itos 
e vantage ns a ele inerentes. 

Are. 3 1. Os D iretores terão que participar de treinamento relativo à gestão escolar promovido 
pela Secretar ia Municipal de Educação, como condição para a posse. 

Are. 32. Os casos o missos neste Decreto serão resolvidos pela Secretaria de Educação. 

Are. 33. Este Decreto entra cm vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrári o. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Gabinet,, do Prefeito Municipal de Nazaré do Piaul, em 02 de s<uinbro d< 2022. 

Raimundo Nonato Costa 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

~llli,,,._ Santa Cruz dos Milagres 
EXTRATO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMIANDO 

TESTE SELETIVO EDITAL N• 001/2021. 

CONTRATANTE: Município de Santa Cruz dos Milagres 

CONTRATADO: Denilson Paulo de Assis 

OBJETO: Prestação de Serviços de Professor de Matemática a dos anos fi nais do Ensino 

Fundamental. 

FONTE DE RECURSOS: FUNDEB, FPM, FME, recursos próprios e outros do exercício de 2022. 

VIGÊNCIA: O Presente contrato terá duração de até 01 (um) ano, prorrogável por igual 

período, a critério da administração. 

VALOR MENSAL: Será pago a contratada o valor mensal R$ 1.413,00 (Mil quatrocentos e 
treze rea is) para uma carga horária de 20 Horas semanais, ressaltando que, por interesse 
público e necessidade imperiosa do serviço, poderá a contratada cumprir carga horária 
superior recebendo proporcional ao acréscimo. 

DATA DA ASSINATURA: 01 de agosto de 2022. 
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