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RESOLUAO NORMATIVA N. 0112018 

0 CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E 

ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ACREUNA - IPASMA, no uso de 

suas atribuiçoes legais, 

Considerando o que dispOe o art. 80, §8 0  da Lei n. 1.314/2005 e suas 

alteracOes; 

Considerando a flnalizaçao do mandato do atual Diretor Administrativo do 

IPASMA em 1310112018; e 

Considerando a necessidade de regulamentaçao do pleito para eleiçao do 

Diretor Administrativo; 

RESOLVE: 

Art. 1 0. Regulamentar o processo eleitoral pare escoiha do Diretor 

Administrativo do IPASMA, conforme estipulado pelo art. 80, § 8 0, da Lei n. 1.314/2005 e suas 

alteraçOes e dá outras providencias. 

Art. 21. A regulamentaçao de que trata o artigo anterior se dará conforme 

Regulamento contido no Anexo I, desta Resolução Normative. 

Art. 30. Esta Resoluçao Normativa passara a vigorar a partir da data de sua 

publicaçao. 

Art. 40. Ficam revogadas as disposiçoes em contrário. 
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE 

ACREUNA, 13 de setembro de 2018. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

z 
Rosania Silvestre Cleuber 

	
Eliene Alves de Moura e Silva 

Presidente do Conselho Curador 
	

Membro(a) do Conselho Curador 

I' 
v[G 

Gutie ez Alves Machado 
Membro(a)do Conselho Curador 

Cleuber Apareci a arquez ustbdio 
Membro(a)do Conselho Curador 

AV. CORUMBA QD.63-C LT. le 2 S/N° - CENTRO - FONE: (64) 3645-2538 - CEP 75960.000 -ACREONA -GO 
Ipasma@ffpasma. go.gov.br  



t  
IPASMA 

INS717V7'O DE PREVJDtNCIA K AESISTENGIA DOS 
ERR VIDOREE DO MUNICIPIO DR ACREUNA 

FA U42101 

REGIJLAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DO DIRETOR 
PRESIDENTE DO IPASMA 

Art. 1 1. Nos termos do art. 80, § 8 1 , da Lei Municipal n. 1.314/2005, caberà ao 

Conselho Curador do IPASMA a regulamentaçao do pleito para a escolha do Diretor 

Administrativo, obedecendo o disposto na Lei. 

CAPTULO I 

DAS DISPOSIcOES GERAIS 

Art. 20. 0 Diretor Administrativo do IPASMA seré eleito ern votaçäo direta e 

secreta, pelos servidores efetivos, ativos e inativos, em pleno exerciclo de funçao pUblica no 

Municipio de Acreüna. 

§ 1 0. Ao Diretor Administrativo do IPASMA é vedado o exercIcio de qualquer 

cargo, inclusive eletivo ou funçao da administração püblica. 

§ 21. A rernuneraçâo do Diretar Administrativo do IPASMA será realizada pelo 

Poder Executivo, cam vencimento estabelecido em 75% (setenta e cinco por cento) do 

vencirnento do Secretärio de Administraçao Municipal, podendo optar pela remuneraçäo do 

seu cargo efetivo no Municipio de AcreUna. 

Art. 30. 0 Diretor Administrativo do IPASMA terá mandato de 02 (dois) anos, 

corn direito a reeleiçao, de rnais um pleito e poderâ ser afastado do seu cargo a qualquer 

tempo cam aprovação dos Conselhos Curador e Fiscal, obedecidos Os principios do devido 

pracesso legal, da ampla defesa e do contraditOrio, na forma da lei. 

Art. 40. Compete especificamente ao Diretor Administrativo do IPASMA: 

- representar 0 IPASMA em todos Os atos e perante quaisquer autoridades; 

II - comparecer as reunioes do Conselho Curador, sem direito a voto; 

Ill - cumprir e fazer curnprir as decisoes do Conselho Curador; 
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IV - propor, para apravaçao do Conseiho Curador, o quadra de pessoal do 

I PASMA; 

V - nomear, admitir, contratar, prover, transferir, exonerar, dernitir ou dispensar 

Os servidores do IPASMA; 

VI - apresentar relatório de receitas e despesas (relatOrio de gestao) mensais 

ao Conselho Fiscal; 

VII - despachar processos de habilitaçao aos beneficios; 

VIII - movimentar as contas bancárias do IPASMA, assinando todos os 

docurnentos necessários conjuntamente corn outro servidor contratado ou nomeado pelo 

Instituto ou disponibilizado pelo Municipio ao Instituto, cuja indicaçâo deverä ser aprovada por 

rnaioria dos rnernbros do Conselho Curador; 

IX - fazer delegaçao de cornpetência aos servidores do IPASMA; 

X - ordenar despesas e praticar todos Os demais atos de adrninistração. 

CAPITULO ii 

DAS ELEIcOEs 

sEcAo I 

DA COMISSAO ELEITORAL 

Art. 51. A eleição para Diretor Administrativo do IPASMA será coordenada par 

urns Comissao de Organizaço do Processo Eleitoral, designada pelo Conselho Curador do 

IPASMA, composta por 03 (trés) rnembros. 

§ 1 0. 0 Conselho Curador do IPASMA devera encaminhar os nomes dos 

membros designados para cornpor a Comissäo Eleitoral para norneação dos mesmos pelo 

Prefeito Municipal de AcreUna. 

§ 21. 0 Presidente e o Secretàrio da Comissao de Organizaçao do Processo 

Eleitoral serâo escolhidos entre Os rnernbros da Comissäo. 

§ Y. Os trabalhos da Comissao poderao ser acompanhados p or quaisquer dos 

candidatos aos cargos, bern corno por qualquer segurado do RPPS municipal. 
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§ 41  Todos os casos ornissos relativos ao processo eleitoral seräo decididos 

pela Comissão Eteitoral. 

Art. 60. Os membros da Comissao Eleitoral não poderâo ter sofrido qualquer 

penalidade administrativa disciplinar, nem ester sob sindicância, nem estar sofrendo processo 

administrativo discipliner ou ester de Iicença corn ou sem vencirnentos. 

Art. 70. Compete a Comissâo Eleitoral: 

- planejar, organizer, coordenar e presidir o processo eleitoral; 

II - divulgar o registro das candidaturas, dia e Os horãrios de votacão; 

III —designer, credenciar, instruir coma devida antecedéncia Os cornponentes 

des mesas receptoras; 

IV - orientar os Orgãos rnunicipais e Os segurados do RPPS sobre o processo 

eleitoral; 

V - expedir o edital; 

VI - utilizer de todos Os meios disponiveis pare divulgação de todo processo 

eleitoral; 

VII - realizar a eleiçao em dia (dii, recepcionando as votos dos segurados 

durante o horario informado; 

VIII - deferir ou indeferir as candidaturas, apurar os votos, divulgar o resultado 

da eleição e proclamar os nomes dos eleitos; 

IX - Iavrar e assinar as atas de todas as reuniOes e decisaes em Iivro prOprio; 

X - garantir por todos Os rneios democráticos a lisura dos pleitos eleitorais, 

assegurando condiçOes de igualdade entre Os candidatos concorrentes e a transparéncia dos 

procedimentos; 

XI - providenciar os rneios necessários para a realizaçao da eleiçao; e 

XII - decidir e solucionar os casos omissos neste Regulamento relativos ao 

processo eleitoral 

Art. 81. Fica assegurado o acompanhamento dos trabaihos da Cornissao 

Eleitoral par 01 (urn) Fiscal indicado, dentre os segurados do RPPS, pelo Orgao de Controle 

Interno do Municipio. 

Paragrafo Unico. 0 Fiscal indicado deverä cumprir o mesmo requisito exigido 

no art. 6 0  deste Regulamento. 
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sEcAo ii 

DOS ELEITORES 

Art. 90. São detentores da condiçao de eleitores Os servidores efetivos ativos e 

inativos do Municipio de AcreUna segurados do IPASMA, inclusive Os servidores da Camara 

Municipal do AcreUna. 

§ 1 0. Os eleitores serão cornunicados do processo eleitoral, por interrnedio dos 

meios de comunicaçao previstos neste Regularnento. 

§ 20. Para efeitos deste artigo, considerarn-se servidores efetivos, as servidores 

aprovados e norneados atraves de concurso püblico de provimento e cargo efetivo, bern como 

aqueles servidores que entrararn no serviço pUblico nos termos do art. 19 do ADCT do 1988 e 

optaram polo regime estatutário corn a irnplantaçao do RPPS municipal. 

Art. 10. A relação dos eleitores serO providenciada pela Comissão Eleitoral 

corn base nas informaçOes do Departarnento de Recursos Humanos do respectivo Orgao. 

SEcAO Ill 

DA coNvocAçAo DAS ELEIçOES 

Art. 11. As eleiçOes serão convocadas par Edital expedido pela Cornissäo 

Eleitoral, corn antecedéncia minima de 30 (trinta) dias anteriores ao dia das eleiçOes. 

Parâgrafo ünico. 0 Edital a quo se refere este artigo devera ser publicado 

obrigatoriarnente nos sites oficiais da Prefeitura Municipal de Acreuna e do IPASMA; 

§ 20. 0 Edital de Convocaçao das EleiçOes deverã conter obrigatoriarnente: 

- data, horärio e meio de votação; 

II - prazo para registro das candidaturas; 

Ill - horário do atendimento e local de funcionarnento do lugar que a Carnissão 

ficara instalada; 

IV - as condiçOes do ologibilidade e a documentaçao necessária para 0 registrc . 

da candidatura; 
AV. CORUMBA Qa63-c LT. I €2 S/N° - CENTRO - FONE: (54)3645-1538 - CEP 75960.000 —ACREUNA - GO 

ipasma@ipasma.go.gov.br  



* 
IPASMA 

INSTITUTO DR PREVIDENCIA E ASSISTENCTA DOS 
SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ACRE UNA 

V - dentre outras informaçOes imprescindiveis para realização da eleiçao; 

§ 31. 0 prazo fixado pelo Edital poderá ser prorrogado a juIzo da Comissäo 

Eleitoral, através de publicaçao e divulgação formal. 

sEçAo iv 

DAS CANDIDATURAS E ELEGIBILIDADES 

Art. 12. Poderáo se candidatar ao cargo de Diretor Administrativo do IPASMA 

os servidores efetivos estaveis e inativos do Municipio de AcreUna segurados do IPASMA, 

inclusive os servidores da Càmara Municipal de AcreUna. 

§ 10. Consideram-se servidores efetivos estáveis, Os servidores 

aprovados e nomeados através de concurso püblico de provimento e cargo efetivo 

que ja finalizararn o estagio probatOrio, bern como aqueles servidores que entraram 

no serviço pUblico nos termos do art. 19 do ADCT de 1988 e optaram pelo regime 

estatutário corn a implantaçäo do RPPS municipal. 

§ 20. 0 candidato devera estar am piano exercicio de sua funçao no Municipio 

de AcreUna e possuir reputaço ilibada e idoneidade moral. 

Art. 13. Está vedado de participar do processo eleitoral como candidato, o 

segurado que: 

a) tenha sido exonerado, suspenso do exercicio ou tenha sofrido qualquer 

penalidade administrativa disciplinar em decorréncia de processo administrativo disciplinar, 

exceto adverténcia; 

b) esteja cumprindo penalidade administrativa como servidor pUblico, 

exceto adverténcia; 

c) esteja sob licença sem vencimentos; e 

d) esteja sendo processado ou tenha sido condenado am processo judicial 

transitado em julgado, se culpados por falta grave ou infraçao punivel com demissao do 

cargo püblico ou por improbidade administrativa; 
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Art. 14. Os candidatos, ao seu criterio, poderao indicar 01 (urn) fiscal para 

acompanhar todo o processo eleitoral, ficando vedada a realização de "boca de urna" por 

parte desses. 

Parágrato ünico. A indicação e atuação dos fiscais serao estabelecidas 

conforrne determinaçao da Cornissao Eleitoral via edital. 

sEçAov 

DA lNscRlcAo 

Art. 15. As inscriçOes dos candidatos para o cargo do Diretor Administrativo do 

IPASMA podera ser realizada em ate 07 (sete) dias Uteis a partir da data constante no edital. 

§ 1 1 . As inscriçôes serão realizadas no local indicado no EditaL 

§ 20. 0 requerirnento do registro das candidaturas, assinado pelo prôprio 

candidato, serà endereçado a Comissao Eleitoral e instruido corn os docurnentos quo so 

fizerem necessârios por determinação do Edital de Convocaçao. 

Art. 16. A Comissao Eleitoral deverâ deferir ou nâo a candidatura do 

requerente, motivadamente, no prazo de 02 (dois) dias Uteis. 

§ 1 0. Emitida a decisao do(a) Cornissao Eleitoral, a mesma serA publicada no 

site e nos murals da Prefeitura Municipal de AcreUna edo IPASMA. 

§ 20. 0 candidato Clue teve sua inscriçao indeferida poderA no prazo de 02 

(dois) dias Uteis para protocolizar recurso junto a Comissâo Eleitoral endereçado ao Conselho 

Curador do IPASMA. 

§ 31. Recebido o recurso pelo Conselho Curador do IPASMA este terá o prazo 

máxirno do 02 (dois) dias Uteis para julgar o recurso e ernitir decisäo, a qual prevatecerà. 

Art. 17. ApOs o encerramento do prazo para registro das candidaturas e da 

decisão acerca das rnesrnas por parte do Presidente do Conselho Curador do IPASMA, a 

Cornissao Eleitoral providenciara a imediata lavratura da ata correspondente, e consignando 

em ordem nurnérica de inscricao todas as candidaturas e os respectivos candidatos, devendo 

a relaçao nominal das candidaturas registradas e deferidas, ser imediatarnente publicada pelo 

site e nos murals da Prefeitura Municipal do Acreóna edo IPASMA. 
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Parãgrafo ünico. Em caso de recurso julgado procedente pelo Conseiho 

Curador do IPASMA apOs a publicação da relaçäo nominal das candidaturas de que trata o 

caput deste artigo, a Comissão Eleitoral incorporará na relação 0 nome do candidato que teve 

sua candidatura deferida via recurso, assim que receber a decisão do Conseiho Curador do 

I PASMA. 

Art. 18. Ocorrendo renUncia formal de candidato apOs o registro da 

candidatura, a Comissao Eleitoral publicarâ cópia desse pedido para conhecimento dos 

segurados do RPPS do Municipio de AcreUna. 

sEcAo VI 

DA IMPUGNAçA0 DE CANDIDATURA 

Art. 19. 0 prazo de impugnaçäo de candidaturas deferidas serã de 02 (dois) 

dias üteis apos a publicaçao da relaçäo nominal das candidaturas conforme art. 17 deste 

Regulamento. 

§ 1 1. A impugnação somente poderá versar sobre as causas de elegibilidade 

ou inelegibilidade previstas neste Regulamento e será proposta por melo de requerimento 

fundamentado, dirigido ao Conselho Curador do IPASMA, que devera emitir decisao no prazo 

de 02 (dois) dias Uteis. 

§ 2°. A decisão do Presidente do Conseiho sera afixada nos murais e sites da 

Prefeitura Municipal de AcreUna edo IPASMA. 

sEcAo VII 

DA PROPAGANDA ELEITORAL 

Art. 20. Os candidatos poderao divulgar suas candidaturas aos eleitores as 

prOprias expensas. 

Parágrafo (inico - A Comissao EeitoraI impedira a propaganda eleitoral que 

considerar abusiva ou feita mediante utilização de expedientes difamatorios ou injuriosos, 

cassando a candidatura do infrator. 
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Art. 21. A infraçao as restriçOes a propaganda individual de candidatos 

acarretará a cassação da candidatura do segurado qua infringir as regras constantes neste 

Regulamento. 

§ 10. A cassacão da candidatura poderá ocorrer a qualquer tempo. 

§ 20. Sendo a infraçao ou irregularidade apurada apOs a posse, o mandato serã 

cassado por ato dos Conseihos Curador e Fiscal do IPASMA. 

Art. 22. A Cornissâo Eleitoral poderá estabelecer outros critérios, limites e 

sançOes para a propaganda individual dos candidatos, inclusive determinar o encerramento 

da propaganda do candidato que cometer abusos, quando a natureza da infraçao nâo 

justificar a cassaçao da candidatura. 

Art. 23. A Cornissao Eleitoral poderâ disponibilizar material informativo sobre a 

eleiçao, corn indicaçoes dos nomes dos candidatos, procedimentos e formas de votaçao, 

solicitando sua afixaçao nas dependencias dos poderes e órgãos. 

Art. 24. Os candidatos poderao se dirigir as repartiçOes pUblicas e se 

apresentarem aos servidores, bem como expor seus objetivos e esciarecer pontos 

importantes da eleiçao, no intuito destes tomarem conhecimento dos candidatos Clue irão 

concorrer ao cargo de Diretor Administrativo do IPASMA. 

sEcAo VIII 

DA voTAcAo 

Art. 25. 0 processo de votacão serä conduzido pelos mesãrios designados 

pela Comissao Eleitoral para compor as mesas receptoras de votos. 

§ 11. Cada mesa receptora sera composta por 02 (dois) e no méximo 03 (trés) 

membros e 01 (urn) suplente, escolhidos pela Comissão Eleitoral entre os eleitores, devendo 

obrigatoriarnente ter entre eases mesArios, 01 (urn) Presidente e 01 (urn) Secretario. 

§ 20. 0 SecretArio da mesa receptora deverá registrar as intercorrenci 

ocorridas dos trabaihos realizados. 
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§ 30  Nâo poderäo integrar a mesa, os cOnjuges ou parentes ate segundo grau 

dos candidatos. 

§ 41. Os eventuais pedidos de impugnação aos mesários deverâo ser 

devidamente fundamentados e dirigidos a Comissão Eleitoral, e caso sejam considerados 

pertinentes, a substituição serâ feita pelo suplente. 

Art. 26. A eleiçâo serä P01 voto direto e secreto, depositado nas urnas. 

§ 1 0. 0 dia, horário e 0 endereço para votação constarão no Edital de 

Convocação da Eleiçâo. 

§ 2°. 0 eleitor poderá votar somente em 01 (um) candidato. 

§ 3° 0 voto seré dado em cédula Unica, contendo o carimbo identificador do 

IPASMA, devidarnente assinado pelo Presidente da Comissâo Eleitoral e por urn mesario. 

§ 40. Nao será permitido voto p or procuração. 

Art. 27. 0 eleitor que não tiver seu nome descrito na lista divulgada pela 

Comissao Eleitoral nos termos do art. 10 deste Regulamento, poderä votar em urna lista ern 

separado, o que deverâ constar em ata das eleiçOes. 

Art. 28. Serâo nulos os votos: 

I - registrados, em cedulas que não correspondarn ao modelo padrâo; 

II - que indique mais de urn candidato; 

III - que contenham expressOes ou qualquer outra manifestaçäo além daquela 

que exprime 0 voto. 

Paragrafo Unico. As cédulas de votaçâo que náo tiverem indicação de 

nenhum candidato serão consideradas como voto em branco. 

Art. 29. Os procedimentos inerentes a votaçâo e nao tratados neste 

Regularnento ficarao a cargo de regulamentaçao por parte da Comissão Eleitoral, via EditaL 

Art. 30. Os fiscais indicados pelos candidatos poderão solicitar ao Presidente 

da Mesa, o registro na Ata de eventuais irnpugnaçOes ocorridas durante a votaçao. 
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Paragrafo ünico. Os eventuais registros deverao ser fundamentados, e se 

necessario, serao encaminhados ao Presidente da Cornissão Eleitoral para análise. 

sEcAo ix 

DA APURAcAO DOS VOTOS 

Art. 31. Encerrado o prazo para a votaçäo, as urnas seräo lacradas e 

recoihidas, sendo entregues aos membros da Comissao Eleitoral que farA a contagem dos 

votos juntamente corn os rnesàrios. 

§ 1 0. Antes da abertura das urnas, os rnembros da Comissao Eleitorat 

juntamente corn os Mesérios deverao exarninar os votos tornados em separados, anulando-

os, so for o caso, ou incluido-os entre Os dernais, preservando o sigilo. 

§ 2°. ApOs o exame dos votos de qua trata o § 10 deste artigo, a Comissâo 

Eleitoral juntarnente corn os MesArios procederão a apuraçäo dos votos, identificando e 

registrando o nUrnero de votantes, votos atribuldos a cada candidato, os votos nulos e em 

branco. 

SEcAO x 

DO RESULTADO DAS ELEIcOEs 

Art. 32. 0 resultado das eleiçOes serä anunciado e afixado pela Comissao 

Eleitoral do irnediato, nos rnurais e sites da Prefeitura Municipal de AcreUna e do IPASMA, 

logo apOs a apuraçao dos votos. 

Art. 33. Finda a apuração a Comissäo Eleitoral proclamará eleito o candidato 

que obtiver o rnaior nUmero de votos. 

§ 1 0. As atas da Comissão Eleitoral e dos Mesãrios deverâo mencionar 

obrigatoriarnente: 

- o dia e hora de abertura e de encerramento dos trabaihos; 

II - o resultado final, especificando-se o nUmero de votantes, votos atribuidos a 

cada candidato e os votos nulos e em branco; 
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III - nUmero total de eleitores que votaram; 

IV - possiveis impugnaçöes e irregularidades ocorridas no processo de 

votação; e 

V - resultado geral da apuracão; 

§ 20. As atas de conclusäo dos trabaihos eleitorais deverão ser devidamente 

assinadas. 

Art. 34. Em caso de empate serã proclamado eleito o servidor corn mais tempo 

de serviço pUblico prestado ao Municiplo de AcreUna. 

§ 10. 0 cOmputo do tempo de servico pUblico totalizarâ a exercicio de cargos, 

empregos e funçOes na Adrninistraçao Municipal, excluida a atividade exciusivamente 

cornissionada. 

§ 20. Em caso de prevalecer ernpate de servidores corn o rnesmo tempo de 

serviço pUblica prestado 80 Municipia de AcreUna, será proclamado eleito o candidato que 

tiver maior idade entre as empatados. 

sEçAo xi 

DOS RECURSOS 

Art. 35. 0 prazo pare interposição de recurso é de 02 (dois) dias Uteis, 

contados da divulgaçâo do resuitado do pleito. 

§ 11. Os recursos poderão ser interpostos por quaisquer dos candidatos. 

§ 2°. Os recursos e as documentos de prova serâo entregues corn contra 

recibo 80 Presidente da Comissao Eleitoral que instaurara a processo administrativo 

competente e encarninhará para deliberaçao e analise do Conseiho Curador do IPASMA. 

§ 30. Os recursos serão endereçados ao Conseiho Curador do IPASMA, o qual 

julgarã a recurso no prazo maxima 02 (dois) dias Uteis. 
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§ 40. A decisão do Conselho Curador do IPASMA deverá ser encaminhada 

para a Comissao Eleitoral, para a mesma divulgar o resultado final das eleicOes. 

Art. 36. 0 Presidente da Comissão Eleitoral e a Presidente do Conseiho 

Curador IPASMA devera comunicar o Prefeito Municipal do resultado final da eleição no prazo 

mOximo de 03 (trés) dias Uteis a contar da divulgaçäo do resultado final das eleiçOes. 

sEçAo XII 

DA HOMOL0GAçAO DO RESULTADO 

Art. 37. ApOs julgamento dos recursos interpostos, ou na auséncia destes, 

apOs o recebimento do resultado oficial das eleiçOes encaminhado pela Comissao Eleitoral, 0 

Prefeito Municipal de Acreüna homologarà o resultado final das eleiçoes. 

SEcAO XIII 

DA ANuLAcA0 E DA NULIDADE DO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 38. Serã anulada a eleicao quando, mediante recurso dirigido ao Conselho 

Curador do IPASMA, formalizado nos termos deste Regulamento, ficar comprovado: 

- Clue foi realizada ern dia e hora diversos dos informados no Edital da 

convocaçâo ou encerrada a coleta de votos antes da hora determinada; 

II - Clue foram preteridas formalidades essenciais estabelecidas neste 

Regulamento; e 

III - Clue não foram cumpridos quaisquer dos prazos essencials estabelecidos 

neste Regulamento. 

Art. 39. Anuladas as eleiçoes outras serâo convocadas imediatamente por 

determinaçao do Conselho Curador do IPASMA 

SEcAO XIV 

DO MATERIAL ELEITORAL 
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Art. 40 A Comissão Eleitoral cabe zelar para que se mantenha organizado o 

processo eleitoral, constituindo Os documentos sempre em 02 (duas) vias, sendo a primeira 

original. 

Paragrafo Unico - São peças essenciais do processo eleitoral: 

- edital de convocação bem como comprovação de sua publicaçao; 

II - côpia documentos referentes aos registros das candidaturas; 

III - original de todas as publicaçOes realizadas; 

IV - relaçao dos segurados em condiçOes de votar; 

V - atas de apuração dos votos; 

VI - original das impugnaçöes e dos recursos apresentados; 

VII —os documentos apresentados nas impugnaçôes e nos recursos; 

VIII - comunicaçöes oficiais das decisoes da Comissao Eleitoral; e 

IX - outros documentos inerentes ao processo eleitoral. 

sEcAo xv 
DA N0MEAçA0 E POSSE 

Art. 41. A nomeação e a posse serão realizadas no dia 13 de janeiro de 2019. 

Parâgrafo Unico. A nomeação e a posse serão realizadas pelo Chefe do 

Poder Executivo. 
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CAPITULO III 

DISPOSIQOES FINAlS 

Art. 42. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissao 

Eleitoral. 

Art. 43. Revogam-se as disposiçOes em contrário. 

Art. 44. Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação. 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE 

ACREIJNA, 13 de setembro de 2018. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

LQ UL 
Rosania Silvestre Cleuber 

	
Eliene Alves de Moura e Silva 

Presidente do Consetho Curador 
	

Membro(a) do Conselho Curador 

Alves Machado 
Ido Conseiho Curador 

Cleuber Aparecida Marquez CustOdio 
Membro(a)do Conselho Curador 
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