EDITAL DE ESCOLHA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E
FISCAL DO IPRERIO – QUADRIENIO 2016/2020
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Rio Negrinho –
IPRERIO, através de sua Diretora Executiva e do Presidente da Comissão Eleitoral,
tornam público que fará realizar neste município de Rio Negrinho – SC, processo de
escolha para preenchimento dos cargos de membros efetivos e suplentes dos
representantes dos segurados nos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPRERIO,
para o período novembro de 2016 a novembro de 2020, regido pelas normas da Lei
Municipal n° 1.757/2005 e alterações supervenientes, pelo Regimento Interno, pelo
Regimento Eleitoral e pelo presente Edital.
1 – DO OBJETO
1.1 – O objeto do presente Edital consiste na escolha, através de processo eleitoral,
por voto secreto, dos representantes dos segurados para preenchimento dos cargos
de membros efetivos e suplentes nos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPRERIO,
para um mandato de 04 (quatro) anos a iniciar-se em novembro de 2016 e término em
novembro de 2020.
2 – DO NÚMERO DE VAGAS
2.1 – O número de vagas a preencher é o seguinte:
- 04 (quatro) membros titulares e igual número de suplentes, para o Conselho
Administrativo;
- 03 (três) membros titulares e igual número de suplentes, para o Conselho Fiscal.
3 – DAS INSCRIÇÕES E DAS CONDIÇÕES PARA VOTAR E SER VOTADO
3.1 – As inscrições estarão abertas no período de 19/09/2016 até 23/09/2016, dias
úteis, das 8:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 16:30 horas, no Setor de Protocolos da
sede administrativa da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Richard S. de Albuquerque,
200, Centro, nesta cidade de Rio Negrinho – SC.
3.2 – Poderão votar todos os segurados do IPRERIO, servidores ativos ou inativos,
nomeados, empossados e no exercício do cargo até o dia 12/09/2016.
3.3 – Poderão se candidatar às vagas de membros do Conselho Administrativo os
servidores municipais efetivos ativos ou inativos.
3.4 – Poderão se candidatar às vagas de membros do Conselho Fiscal os servidores
efetivos ativos que tenham implementado o estágio probatório até a data de
publicação deste Edital, ou inativos.
4 – DO REGISTRO DAS CANDIDATURAS

4.1 – O registro das candidaturas será feito através de requerimento assinado pelo
próprio candidato, endereçado ao Presidente da Comissão Eleitoral, em duas vias,
conforme modelo próprio.
4.2 – No encerramento do prazo para registro das candidaturas, a Comissão Eleitoral
providenciará a imediata lavratura de ata correspondente, consignando em ordem
numérica de inscrição todas as candidaturas e os respectivos cargos.
4.3 – Ocorrendo renúncia formal de candidato após o registro da candidatura, a
Comissão Eleitoral, afixará cópia desse pedido em local visível, para conhecimento
dos segurados do IPRERIO.
4.4 – A disposição seqüencial dos nomes dos candidatos na cédula única obedecerá à
ordem de sorteio, realizado pela Comissão Eleitoral.
4.5 – Cada eleitor terá direito a escolha de 04 (quatro) candidatos para o Conselho
Administrativo e a 03 (três) candidatos para o Conselho Fiscal, a serem assinalados
na cédula eleitoral única.
4.6 – A relação dos servidores em condições de votar, por locais de trabalho, será
elaborada pelo Departamento de Administração Pessoal, até 10 (dez) dias antes da
data fixada para as eleições, e afixada no mural da sede da Prefeitura Municipal e do
IPRERIO.
4.7 – São válidos para identificação do eleitor para eleição, qualquer um dos
documentos a seguir mencionados:
I - carteira de identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
II - cartão-ponto (crachá), dos órgãos da Administração Pública Municipal de Rio
Negrinho.
5 – DA IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURAS
5.1 – Até o dia 27/09/2016 a Comissão Eleitoral fará publicar a relação nominal das
candidaturas registradas, no Jornal Oficial do Município, no mural da sede da
Prefeitura Municipal e do IPRERIO, e declarará aberto o prazo de 02 (dois) dias úteis
para impugnação.
5.2 – A impugnação somente deverá versar sobre as causas de inelegibilidade
previstas na legislação vigente e no Regulamento Eleitoral, e será proposta através de
requerimento fundamentado dirigido à Comissão Eleitoral ou ex-ofício.
5.3 – Notificado formalmente da impugnação, o candidato impugnado terá prazo de 02
(dois) dias úteis contados da notificação,para apresentar defesa.
5.4 – Decorrido o prazo estabelecido no item anterior para o candidato apresentar
defesa, sendo ou não apresentada, a Comissão Eleitoral reunir-se-á e julgará a
impugnação por maioria simples de votos.
5.5 – Julgada improcedente a impugnação, o candidato impugnado concorrerá às
eleições, se procedente não concorrerá.

5.6 – Após o encerramento do prazo de impugnação a Comissão Eleitoral deverá
lavrar o competente Termo de Encerramento em que serão consignadas as
impugnações, destacando-se nominalmente os impugnantes e os candidatos
impugnados, publicando-se a relação nominal das candidaturas homologadas e
impugnadas, até o dia 04/10/2016, no jornal oficial do Município, no mural da sede da
Prefeitura Municipal e do IPRERIO.
6 - DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DE VOTAÇÃO
6.1 – A votação para a escolha dos membros representantes dos segurados dos
Conselhos Administrativo e Fiscal do IPRERIO será no dia 19 de outubro de 2016, no
horário das 8:00 às 16:00 horas, e se realizará através de:
I - 01 (uma) mesa coletora fixa, instalada na sede do Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Rio negrinho – IPRERIO, na forma constante do Anexo I,
parte integrante deste Edital.
II - 04 (quatro) mesas coletoras itinerantes, que percorrerão os órgãos e entidades da
Administração Municipal, na forma constante do Anexo II, parte integrante deste Edital.
7 – DA APURAÇÃO E DA PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS
7.1 – A sessão eleitoral de apuração será instalada no plenário da sede do, IPRERIO,
imediatamente após o encerramento da votação, sob a coordenação da Comissão
Eleitoral, a qual receberá as atas de instalação e encerramento das mesas coletoras
de votos, as listas de votantes e as urnas devidamente lacradas e rubricadas.
7.2 – A Comissão Eleitoral verificará pela lista de votantes se o quorum legal foi
atingido, procedendo, em caso afirmativo, a abertura das urnas, uma de cada vez,
para a contagem das cédulas de votação. Ao mesmo tempo, procederá a leitura de
cada uma das atas das mesas coletoras correspondentes e decidirá, um a um pela
apuração dos votos tomados em separado, à vista das razões que os determinaram,
conforme se consignou nas sobrecartas.
7.3 – A apuração dos votos, a composição das mesas apuradoras de votos e o
acompanhamento dos trabalhos por fiscais será na forma estabelecida no Regimento
Eleitoral.
7.4 – Serão considerados eleitos como membros do Conselho Administrativo e do
Conselho Fiscal os candidatos que obtiverem maior número de votos válidos, pela
ordem decrescente da votação obtida pelos candidatos na proclamação do resultado
da eleição.
7.5 – Serão considerados suplentes, os candidatos imediatamente mais votados, após
a composição dos membros eleitos de cada Conselho.
7.6 – Finda a apuração, a Comissão Eleitoral proclamará eleitos, os candidatos que
obtiverem o maior número de votos para os respectivos cargos, pela ordem
decrescente da votação obtida pelos candidatos, e fará lavrar ata dos trabalhos
eleitorais.

7.7 – A ata geral de apuração será assinada pelos membros da Comissão Eleitoral e
das mesas apuradoras.
7.8 – Em caso de empate será proclamado eleito o servidor com mais tempo de
serviço prestado ao Município de Rio Negrinho.
8 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
8.1 – A eleição será coordenada por uma Comissão Eleitoral, composta por 03 (três)
representantes indicados pela Administração Municipal e de 03 (três) indicados pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.
8.2 – A eleição só será válida se dela participarem, no mínimo 1/3 (um terço) dos
servidores com direito a voto.
8.3 – Na ocorrência de qualquer das hipóteses de necessidade de nova eleição,
concorrerão apenas os candidatos registrados para a primeira eleição.
8.4 – Poderão participar da eleição nas demais votações os eleitores que se
encontrarem em condições de exercitar o voto.
8.5 – A eleição poderá ser anulada quando não forem cumpridos os requisitos
constantes deste Edital e do Regimento Eleitoral.
8.6 – Não poderá a nulidade ser invocada por quem tenha lhe dado causa.
8.7 – Anuladas as eleições, outras serão convocadas no prazo máximo de 30 (trinta)
dias a contar da publicação do despacho anulatório.
8.8 – O prazo para interposição de recurso é de 48 (quarenta e oito) horas, contados
da declaração oficial do resultado do pleito.
8.9 – Os recursos poderão ser interpostos obedecidos a forma e as exigências do
Regimento Eleitoral.
8.10 – O recurso não suspenderá a posse dos eleitos.
8.11 – A Comissão Eleitoral deverá comunicar por escrito à Prefeitura Municipal de Rio
Negrinho, o resultado final da eleição.
8.12 – A posse dos eleitos ocorrerá após a homologação da eleição por ato do Prefeito
Municipal.
8.13 – Caso não haja número suficiente de candidatos para as vagas dos Conselhos,
o prazo de inscrições será prorrogado, fixando em conseqüência nova data para a
eleição, após parecer favorável da Comissão Eleitoral.
8.14 – A eleição objeto deste Edital é regulada pela Resolução n° 001, de 02 de junho
de 2000, que dispõe sobre o regimento para eleições dos Conselhos Administrativo e
Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Negrinho –
IPRERIO.

8.15 – Os candidatos eleitos, para o cargo de CONSELHO ADMINISTRATIVO, após
sua posse, terão prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, para provarem junto a
Diretoria Executiva do IPRERIO, que estão devidamente certificados em gestão
financeira (CPA 10 ou Equivalente), por entidade autônoma de reconhecida
capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, em conformidade com
o que estabelece as Portarias nº 519 de 24/08/2011, 170 de 25/04/2012 e 185/2015,
ambas do Ministérioda Previdência Social.
8.16 – Que, o IPRERIO, irá proporcionar aos eleitos, e os membros representantes
nomeados para o cargo de CONSELHO ADMINISTRATIVO,no máximo 2 (duas)
inscrições por conselheiro para o exame de Certificação Financeira, as quais correrão
por conta do IPRERIO, sendo que, a partir da 3º inscrição, o conselheiro arcará com
as despesas para realização do exame (taxas, estadia, viagem e refeições),
respeitando o prazo estipulado no item 8.15, para apresentar a Certificação.
8.17 – Findo o prazo estipulado, no item 8.15, e não estando o eleito apto, e não
comprovar sua aprovação, será o mesmo destituído do cargo, assumindo o suplente
imediato.
8.18 – Da mesma forma, os membros representantes do Poder Executivo Municipal e
do Poder Legislativo, que não cumprirem os exigido no item 8.15, serão
automaticamente desligados de suas funções, sendo substituídospor outros
designados por seus respectivos órgãos.
8.19 – Que, para os novos membros substitutos, será estipulado os mesmos prazos e
regras nos itens 8.15. e 8.16.
8.20 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral designada.
8.21 – Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Negrinho, 05 de setembro de 2016.

ZÉLIA KORLAPSKE SLABISKI
Diretora Executiva do IPRERIO

MAURICIO DREVEK
Presidente da Comissão Eleitoral

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS QUE VOTARÃO NA URNA FIXA LOCALIZADA NA
SEDE DO IPRERIO, CONFORME PREVISTO NO ITEM 6.1, I DESTE EDITAL.
IPRERIO – PREFEITURA – CÂMARA DE VEREADORES – SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE – VIGILÂNCIA SANITÁRIA – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – SAMAE – MUSEU –
BIBLIOTECA – CONSELHO TUTELAR – INSS – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
– FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO – CREAS – CRAS.

ANEXO II

RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS A SEREM PERCORRIDOS PELAS URNAS
COLETORAS ITINERANTES, CONFORME PREVISTO
NO ITEM 6.1, II DESTE EDITAL
BAIRRO/LOCALIDADE

HORÁRIO DE VOTAÇÃO

CAE NOVA ESPERANÇA

INDUSTRIAL NORTE

MATUTINO E
VESPERTINO

CAE VISTA ALEGRE/CMEI FLOR DO CAMPO

VISTA ALEGRE

MATUTINO E
VESPERTINO

CASA LAR

SÃO RAFAEL

MATUTINO E
VESPERTINO

CMEI ARCO IRIS

CRUZEIRO

MATUTINO E
VESPERTINO

CMEI JARDIM PRIMAVERA

VISTA ALEGRE

MATUTINO E
VESPERTINO

CMEI JOÃO E MARIA

INDUSTRIAL NORTE

MATUTINO E
VESPERTINO

CMEI PEQUENO PRÍNCIPE

INDUSTRIAL NORTE

MATUTINO E
VESPERTINO

CMEI SÃO PEDRO

SÃO PEDRO

MATUTINO E
VESPERTINO

BELA VISTA

MATUTINO E
VESPERTINO

SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SAMU

BELA VISTA

MATUTINO E
VESPERTINO

CMEI VILA NOVA

VILA NOVA

MATUTINO E
VESPERTINO

EMEB ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA

INDUSTRIAL SUL

MATUTINO E
VESPERTINO

EMEB FREDERICO LAMPE

SÃO PEDRO

MATUTINO E
VESPERTINO

ÓRGÃO

CMEI TEMPO FELIZ/CMEI
CLARA LUZ/CAPS

MUNDO

ENCANTADO/CMEI

