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EDITAL DE ELEIÇÃO Nº 001/2022- COMISSÃO ELEITORAL CACS/FUNDEB 

           A Comissão Eleitoral composta para conduzir a eleição dos representantes 
dos órgãos públicos e entidades civis de Cachoeira do Piriá para o Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação– CACS/FUNDEB, no uso de suas atribuições legais e, 

- Considerando a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 que regulamenta o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (FUNDEB). 

- Considerando a portaria nº 006/2022 que dispõe sobre a nomeação da comissão 
eleitoral. 

RESOLVE:  

Art.1º- Lançar Edital orientando o Processo de Eleição dos Conselheiros para 
composição do CACS/FUNDEB de Cachoeira do Piriá – Pará, quadriênio 
2023/2026. 

DA COMISSÃO ELEITORAL 

Art. 2º - A Comissão Eleitoral será composta por: 

I. 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Educação; 

II. 01 (um) representante da Casa dos Conselhos. 

Art. 3º- A composição da Comissão Eleitoral formada pelos seguintes membros 

será nomeada pela Secretaria Municipal de Educação: 

I. Presidente: Lucas Jaques de Oliveira – SEMED; 

II. Secretária: Jucimara Serejo Sampaio – Casa dos Conselhos; 

III. Membro: Marcos Teixeira Soares – SEMED. 

Parágrafo único- Os representantes dos segmentos que constituírem a Comissão 

Eleitoral ficam impedidos de concorrerem ao cargo de Conselheiros do 

CACS/FUNDEB. 
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DAS REPRESENTAÇÕES 

Art.4º- Conforme o disposto no inciso IV, do artigo 34 da Lei Federal Nº 

14.113/2020 e na Lei Municipal Nº 081/2021, deverão ser eleitos os representantes 

para o cargo de conselheiros do CACS/FUNDEB, para o mandato até 31/12/2026, 

com seus respectivos suplentes. 

Art.5º- O Conselho a que se refere o Art.1º é constituído em âmbito municipal, com 

13 (treze) membros titulares, sendo: 

I. 02 (dois) Representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo 
menos 01(um) da Secretaria Municipal de educação ou órgão educacional 
equivalente; 

II. 01 (um) Representante dos Professores da Educação pertencente à rede 
municipal de ensino; 

III. 01 (um) Representante dos Diretores das escolas municipais; 

IV. 01 (um) Representante dos Servidores técnico-administrativos das escolas 
municipais; 

V. 02 (dois) Representantes dos Pais de alunos da educação pública municipal; 

VI. 02 (dois) Representantes dos Estudantes da educação pública municipal, 
sendo 01(um) indicado pela entidade de estudantes secundaristas; 

VII. 01 (um) Representante do Conselho Municipal de Educação 

VIII. 01 (um) Representante das Escolas do Campo. 

IX. 01 (um) Representante das Escolas Quilombolas. 

X. 01(um) Representante do Conselho Tutelar. 

DO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 6º- Os representantes do Poder Executivo Municipal, titular e suplente, para 

compor o CACS/FUNDEB, serão indicados conforme estabelece a Lei Municipal Nº 

081, de 20 de Abril de 2021. 

Art. 7º- Na escolha do representante dos Professores das Escolas Públicas 

Municipais para compor o CACS/FUNDEB, deve-se observar o que diz a Lei 

Federal nº 14.113/2021. 
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§1º. A Comissão eleitoral realizará uma assembleia geral para votação para eleger, 

entre seus pares os membros titular e suplente para compor o CACS/FUNDEB 

respeitando o número de votos adquiridos, obedecendo aos segmentos: 

I. 02 (dois) representantes dos Pais de alunos da educação básica pública; 

II. 02 (dois) representantes dos Estudantes da educação básica pública; 

III. 01 (um) Representante das Escolas do Campo. 

IV. 01 (um) Representante das Escolas Quilombolas. 

 

Art.8º. Na escolha do representante dos professores das escolas públicas 

municipais para compor o CACS/FUNDEB, deve-se observar: 

I. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública de Cachoeira do Piriá 

SINTEPP convocará Assembleia para esta finalidade e os presentes elegerão, 

entre seus pares, 02 (dois) representantes, sendo 01(um) titular e 01(um) suplente, 

respeitando-se o número de votos adquiridos; 

a). Na escolha dos representantes de Professores, somente podem ser escolhidos, 

professores da educação pública da rede Municipal de ensino que estejam lotados 

e em efetivo exercício em órgão/unidade administrativa da educação pública. 

b). Não se consideram em efetivo exercício na educação pública os professores 

que estejam desempenhando funções em órgãos/unidades administrativas 

entranhas à Secretaria Municipal de Educação e as unidades escolares. 

II. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública de Cachoeira 

do Piriá- SINTEPP deverá encaminhar à Comissão Eleitoral, ofício com o nome dos 

representantes eleitos. 

Art.9º. Na escolha dos representantes dos diretores das escolas públicas 

municipais deve-se observar: 

I. A Secretaria Municipal de Educação convocará reunião exclusiva para esta 

finalidade e os presentes elegerão, entre seus pares, por meio de aclamação ou 

cédula de votação, 02 (dois) representantes, sendo 01(um) titular e 01(um) 

suplente, respeitando-se o número de votos adquiridos; 
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II. a Secretaria Municipal de Educação deverá encaminhar a Comissão Eleitoral 

ofício informando a data da reunião respeitando o cronograma em anexo; 

Art.10º. Na escolha do representante dos servidores técnico-administrativo das 

escolas públicas municipais para compor o CACS/FUNDEB, deve-se observar: 

I. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública de Cachoeira do Piriá -

SINTEPP convocará Assembleia para esta finalidade e os presentes elegerão, 

entre seus pares, 02 (dois) representantes, sendo 01(um) titular e 01(um) suplente, 

respeitando-se o número de votos adquiridos; 

II. os candidatos dos servidores técnico-administrativo das escolas públicas devem 

cumulativamente, preencher os seguintes requisitos: 

a) que seja servidor efetivo que desenvolva atividade de natureza apoio ou 

administrativa. 

b) que esteja lotado e em efetivo exercício em qualquer unidade escolar ou 

órgão/unidades administrativa da educação pública municipal; 

III. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública de 

Cachoeira do Piriá- SINTEPP deverá encaminhar à Comissão Eleitoral, ofício com 

o nome dos representantes eleitos. 

Art.11º. Na escolha dos representantes de pais de alunos das escolas públicas 

municipais para compor o CACS/FUNDEB, deve-se observar: 

I. Cada escola poderá indicar até 1 (um) par de representantes dos pais de 

alunos. 

II. Deverá ser comprovado o vínculo materno/paterno com o estudante. 

III. Será realizado processo eletivo dentre os membros indicados pelas 

instituições. 

IV. O processo eletivo será coordenado pela Comissão Eleitoral; 

V. Deve-se observar no cronograma em anexo o dia e horário em que todos os 

representantes eleitos internamente nas instituições se reunirão para proceder à 

escolha do membro titular e suplente para compor o CACS/FUNDEB; 
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Art.12º. Na escolha dos representantes de estudantes das escolas públicas 

municipais para compor o CACS/FUNDEB, deve-se observar: 

I. Serão considerados candidatos somente os estudantes que, comprovadamente, 

possuírem a maioridade; 

II. Cada escola poderá indicar até 1 (um) par de representantes de alunos. 

III. Será realizado processo eletivo dentre os membros indicados pelas 

instituições. 

IV. O processo eletivo será coordenado pela Comissão Eleitoral; 

V. Deve-se observar no cronograma em anexo o dia e horário em que todos os 

representantes eleitos internamente nas instituições se reunirão para proceder à 

escolha do membro titular e suplente para compor o CACS/FUNDEB; 

Art.13º. Na escolha do representante do Conselho Tutelar para compor o 

CACS/FUNDEB, deve-se observar: 

I. O Presidente do Conselho Tutelar convocará reunião exclusiva para esta 

finalidade e os presentes elegerão, entre seus pares, por aclamação ou por meio 

de cédula de votação, 02 (dois) representantes, sendo 01(um) titular e 01(um) 

suplente, respeitando-se o número de votos adquiridos; 

II. O Presidente do Conselho Tutelar deverá encaminhar à Comissão Eleitoral a 

ofício com o nome dos representantes eleitos. 

Art.14º. Na escolha do representante das Escolas do Campo e Escolas 

Quilombolas para compor o CACS/FUNDEB, deve-se observar: 

I- Serão considerados candidatos somente após comprovação de vínculo a 

respectiva escola. 

II- Poderão pleitear a vaga mediante ficha de inscrição junto à comissão eleitoral. 

III. Deve-se observar no cronograma em anexo o dia e horário em que todos os 

representantes eleitos internamente nas instituições se reunirão para proceder à 

escolha do membro titular e suplente para compor o CACS/FUNDEB; 

IV. Serão eleitos por seus pares os representantes, sendo o mais votado titular e o 

segundo mais votado para ocupar a vaga de suplente, respeitando-se o número de 

votos adquiridos em ordem crescente. 
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Art. 15º- Em caso de empate no processo eleitoral, assumirá a titularidade ou 

suplência o candidato com mais idade, permanecendo o empate, será realizado 

sorteio público para indicar o vencedor. 

Art.16º- Na escolha dos representantes dos demais segmentos para compor o 

CACS/FUNDEB, deve-se observar o seguinte: 

I. Realizar-se-á reunião exclusiva para esta finalidade os presentes indicarão entre 

seus pares os representantes titular e suplente, respeitando-se o número de votos 

adquirido; 

Parágrafo Único: Os segmentos tratados no Caput deste artigo deverão 

encaminhar à Comissão Eleitoral, ofício com o nome dos representantes eleitos. 

Art.17º- A documentação concernente ao processo eleitoral das 

representatividades ficará sob a guarda da Comissão Eleitoral que, após sua 

conclusão, protocolará, em inteiro teor, na Secretaria Municipal de Educação para 

que sejam tomadas as devidas providências. 

DOS IMPEDIMENTOS 

Art. 18º- Os conselheiros de que trata o caput deste artigo deverão guardar vínculo 

formal com os segmentos que representam, devendo esta condição constituir-se 

como pré-requisito à participação no processo eletivo. 

Parágrafo Único - São impedidos de integrar o Conselho do FUNDEB: 

I. cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau do Prefeito e do 

Vice-prefeito, dos Secretários Municipais e dos Vereadores; 

II. tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que 

prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do 

Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau 

desses profissionais; 

III. estudantes que não sejam emancipados, e  

IV. pais de alunos que: 

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito 

do Poder Municipal; ou  
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b) prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal. 

Art.19º O suplente substituirá o titular do conselho do FUNDEB nos casos de 

afastamentos temporários ou eventuais deste, e assumirá sua vaga nas hipóteses 

de afastamentos definitivo decorrente de: 

I. desligamento por motivos particulares; 

II. rompimento do vínculo  

III. situação de impedimento incorrida pelo titular no decorrer de seu mandato. 

§1º- Na hipótese em que o suplente incorrer na situação de afastamento definitivo 

descrito no art.18º, o estabelecimento ou segmento responsável pela indicação 

deverá indicar novo suplente. 

§2º- Na hipótese em que o titular e o suplente incorram simultaneamente na 

situação de afastamento definitivo descrito no art.18º, a instituição ou segmento 

responsável pela indicação deverá indicar novo titular e novo suplente para o 

Conselho do FUNDEB. 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 20º. As inscrições estarão abertas na Secretaria Municipal de Educação 

mediante apresentação dos documentos, as quais serão analisadas pela Comissão 

Eleitoral sendo divulgada a lista de inscrições nas Unidades Escolares. 

I. Data: A partir da publicação do edital 06/12/2022 até o dia 19/12/2022. 

II. As inscrições poderão ocorrer pelo seguinte endereço eletrônico (email): 

prefeituracachoeiradopiria2021@gmail.com  

III. Nas inscrições por email devem ser anexados em formato PDF os documentos 

solicitados no Art. 21º 

Art. 21º - Os documentos a serem apresentados na Secretaria Municipal de 

Educação: 

I. Ficha de candidatura – SEMED 

II. Xerox do RG e CPF 

mailto:prefeituracachoeiradopiria2021@gmail.com
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III. Xerox do comprovante de endereço 

 

DA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES 

Art. 22º - A Eleição dos Candidatos por meio de voto secreto acontecerá em local 

a ser divulgado até 48h antes da eleição. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 23º- Os assuntos omissos serão solucionados pela Comissão Eleitoral. 

Art. 24º- A Comissão Eleitoral deverá ter como documento base para as eleições 

a Lei Federal Nº 14.113/2020 e Lei Municipal Nº 081/2021 e este Edital. 

Art. 25º- Este Edital entra em vigor na data da sua homologação e publicação 

 

 

 

Cachoeira do Piriá-PA, 07 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
LUCAS JAQUES DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL 07/12/2022 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 07/12/2022 à 19/12/2022 

ENVIO DE ATAS E/OU OFÍCIOS PELOS 
ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS 

ATÉ 20/12/2022 

ELEIÇÃO ORGANIZADA PELA 
COMISSÃO ELEITORAL 

20 E 21/12/2022 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 22/12/2022 

POSSE DOS ELEITOS 23/12/2022 
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ANEXO II 

 

MODELO DE CÉDULA DE VOTAÇÃO 

 

 

FRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  COSTA 

 

 

 

 

  

 

 

 

ELEIÇÃO CACS/FUNDEB 

CANDIDATO 1 

 

CANDIDATO 2 

 

CANDIDATO 3 

 

 

 

 

 

 

ELEIÇÃO CACS/FUNDEB 

 

______________________ 
COMISSÃO ELEITORAL 
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CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS À ELEIÇÃO 

 

 

DADOS CADASTRAIS 

01. Nome: 

02. CPF: 3. RG: 

04. Endereço: 05. Bairro: 

06. CEP: 

07. Telefones: Celular: Residencial 

08. E-mail: 

09. Unidade Escolar (estuda/representa): 

10. Representação: 

 
 
 
 

 

 

Cachoeira do Piriá,  ___/ /________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Assinatura 
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