
Município de Caxias do Sul
Secretaria Municipal da Educação

 ELEIÇÃO PARA CPM - GESTÃO 2018-2020 

CALENDÁRIO DE ENCAMINHAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

DATA/PERÍODO ENCAMINHAMENTO

04.07.2017 Reunião CICPMs

04.09.2017 Escolas de A a J

05.09.2017 Escolas de L a Z

11.09.2017 Escolas do Meio Rural

1ª Quinzena de
Outubro/2017

 

Da Composição da Comissão Eleitoral
Composição da Comissão Eleitoral formada por 3 (três) membros do CPM da escola,
não candidatos (Art. 31 do Estatuto do CICPMS). Registar em ata. 

2ª Quinzena de
Outubro/2017

Da Comissão Eleitoral
A Comissão Eleitoral deverá:

 lançar o Edital, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias antes da eleição; 
 definir prazo de inscrição e de recurso (número da(s) chapa(s) poderá ser por

ordem de inscrição);
 definir data da eleição (primeira quinzena do mês de novembro de 2017);
 coordenar  o  processo  eleitoral  (sugere-se  que  seja  garantido  igualdade  de

tempo  e  espaço  para  a(s)  chapa(s)  se  apresentar  à  Comunidade  (pais  e
professores) e expor suas propostas.

             (Art. 32, parágrafo único do Estatuto do CICPMS)

1ª Quinzena de
Novembro/2017

Da Eleição para a Diretoria do CPM nas escolas da RME
A eleição deverá ocorrer na primeira quinzena de novembro, conforme data definida
no  edital,  observadas  ainda  as  disposições  do Art.  30,  §  1º  ao  5º  do  Estatuto  do
CICPMs.

Até 30 dias após a
Eleição

Do Registro
Após a eleição da Diretoria do CPM, o Diretor da Escola ou o Professor Responsável
pelo Estabelecimento de Ensino (escola do Meio Rural) deverá proceder o registro da
Ata no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas com a seguinte documentação:

 Duas (02) ou mais vias do Requerimento, dirigido ao Sr. Oficial do Ofício do
Registro Civil  de Pessoas Jurídicas, no qual conste o endereço particular do
presidente, solicitando o registro da Ata, com firma reconhecida do presidente;

 Duas(02)  ou  mais  vias  originais  da  Ata  da  Assembleia  Geral  ou  Cópia
Autenticada referente à eleição da diretoria.

Na Ata deve constar:
✔ A  indicação  da  nacionalidade,  estado  civil  e  profissão  de  cada

integrante;
✔ Havendo associado solteiro providenciar cópia de documento com foto;
✔ Havendo associado estrangeiro, apresentar-se-á prova de permanência

legal no paí
Do Procedimento para alteração na Receita Federal
Para atualização junto à Receita Federal do Brasil e INSS do responsável pelo CNPJ
(Presidente do CPM) a direção deverá encaminhar ao contador contratado pela Escola
os documentos que seguem:

✔ livro da Ata da Eleição de CPM (registrada em cartório) ou cópia autenticada da



Ata;
✔ cópia  dos  documentos  de  identidade  e  CPF  do  Presidente  de  CPM

autenticados.

Encaminhar para a SMED, GT Interligar e Financeiro
✔ Nominata da Diretoria do CPM eleita;
✔ Cópia da Ata de eleição após registrada;
✔ Ficha com os dados do Presidente do CPM;
✔ Cópia do documento de identidade do Presidente do CPM.

02/01/18

Da Posse da Diretoria do CPM
Os eleitos assumirão o respectivo mandato, no  primeiro dia útil de janeiro do ano
seguinte ao da eleição. (Art. 27 do Estatuto do CPM).

Até 30 dias após a
Posse

Do Procedimento para alteração no(s) Banco(s) 
O Presidente (independente se houve mudança ou não) e o Diretor da escola deverão
comparecer  na  agência  bancária  na  qual  o  CPM  possui  Conta-Corrente  para
atualização de informações com os seguintes documentos: 
1. Diretor (a)

 Publicação no Diário Oficial (legível);
 Documento de identificação original;
 Comprovante de endereço emitido há menos de 90 dias;
 Certidão de Casamento (se casado);
 Comprovante de Renda atualizado, se o (a) Diretor(a) for correntista do Banco

do Brasil na Pessoa Física.
 Carta de Designação da Coordenadora Responsável pelo Estabelecimento de

Ensino, para Escola do Meio Rural publicado no Diário Oficial.

2. Presidente do CPM
 Cópia  simples  da  ata  de  Eleição  do  Presidente  do  CPM,  devidamente

registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica (acompanhada de
ata original);

 Documento de identificação original;
 Comprovante de endereço emitido a menos de 90 dias;
 Certidão de Casamento (se casado);
 Comprovante de Renda atualizado se o(a) Presidente for correntista do Banco

do Brasil na Pessoa Física.

3. Escola
 Estatuto ou Alteração Estatuto (se houver) registrado no Cartório de Registro

Civil de Pessoa Jurídica.
 Importante: toda cópia deve estar acompanhada do documento original.

A Secretaria Municipal da Educação, por meio do GT Interligar, coloca-se à
disposição para quaisquer dúvidas.

Contato:

Fone: 3901 2323, ramal 220

Maria Fátima Miot Santos

e-mail: mmsantos@caxias.rs.gov.br


