
 

 

  
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

                                                                          
CNPJ nº 34.670.976/0001-93 Av. das Nações nº 73 – Cumaru do Norte – Pará 

RESOLUÇÃO N°001/2022 
 

 REGULAMENTA A PROPAGANDA ELEITORAL PARA ESCOLHA DE DIRETOR ESCOLAR E VICE-
DIRETOR – TRIÊNIO 2023/2025 

 

A COMISSÃO ELEITORAL GERAL, no uso das atribuições legais, que lhe confere o decreto  

municipal  N° 115/2022, por meio desta resolução regulamentar a propaganda eleitoral para a escolha 

de Diretor e Vice-Diretor Escolar da rede municipal de ensino, triênio 2023/2025. 

Considerando as normas estabelecidas na lei municipal n°376/2022 e o Item 22 e seguintes do 

edital de inscrições, a comissão RESOLVE publicar as seguintes normas a serem seguidas durante o 

período eleitoral: 

a) Os candidatos poderão realizar visita na unidade escolar a qual concorre ao cargo. A visita 

deverá ser pré-agendada com a direção da unidade, ficando disponível a entrada em cada 

turma de alunos por prazo não superior a 15 minutos, ou uma visita geral, em local apto 

para receber todos os alunos, neste caso,  com prazo não superior a 01:00h. 

b) Os candidatos poderão realizar a campanha por meio das redes sociais, ou através de 

contato direito com os eleitores.  

c) Os candidatos poderão ter acesso a lista de eleitores aptos a votaram na unidade escolar 

ao qual concorrem, devendo essa lista ser solicitada diretamente à comissão eleitoral. 

d) Terão direito de votar: alunos maiores de 12 anos regulamente matriculados na 

unidade escolar ou o responsável legal pelo aluno menor perante a unidade escolar e; 

os membros do magistério e os servidores públicos em efetivo exercício na unidade 

escolar no dia da eleição.  

( caso o responsável exerça o direito ao voto, o aluno vinculado não  poderá votar. Assim, 

ou votará o aluno maior de 12 anos ou o seu responsável. No caso de aluno menor de 12 

anos, não há escolha, somente o responsável poderá votar). 

e) No dia do pleito, os candidatos NÃO poderão permanecer nas unidades escolares onde 

ocorrerão as votações, nem distribuir material de campanha em um raio de 100m ². 

f) Não será permitido a permanência dos eleitores dentro das unidades de votação, salvo por 

período necessário pra que concretize seu direito de votar. 

g) O processo de votação ocorrerá no dia 11/12/2022, das 8:00h às 17:00h nas unidades de 

Ensino, devendo os eleitores aptos de cada unidade apresentarem documento original com 

foto, para participar do pleito. 

h) Durante o processo eleitoral não serão permitidas trocas de ofensas morais entre 

candidatos, práticas coercitivas e outras consideradas ilegítimas.  

Maria Vilma da Silva Viana  

Presidente da Comissão Eleitoral Geral  


