
COMISSÃO DE PLEITO – 2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital ficam convocados os servidores públicos municipais efetivos da Prefeitura
Municipal de Mogi das Cruzes, da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e do Serviço Municipal de Águas e
Esgotos  –  SEMAE e  os  servidores  efetivos  ativos  e  inativos  e  os  pensionistas  do  Instituto  de  Previdência
Municipal de Mogi das Cruzes – IPREM, interessados em concorrer à eleição para membros titulares e suplentes
do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes –
IPREM, que preencham os requisitos do artigo 76 da Lei Complementar nº 35 de 5 de julho de 2005, a saber:

“Art. 76. Os candidatos deverão:
I – obedecer aos requisitos indicados nos incisos I e II do § 3º do artigo 52;
II – não ter sofrido condenação transitada em julgado pela prática de crime doloso;
III – não estar em gozo de licença para tratar de assunto particular.”

As referidas eleições destinam-se ao preenchimento de 7 (sete) cargos de Conselheiro para o
Conselho de Administração e seus respectivos suplentes e 3 (três) cargos de Conselheiro para o Conselho
Fiscal, devendo os interessados encaminhar requerimento de inscrição em duas vias à Comissão de Pleito, na
forma de formulário a ser retirado no Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes – IPREM, situado à
Av. Vereador Narciso Yague Guimarães nº 277 – 2º andar. As inscrições para as candidaturas em pleito estarão
abertas nos dias 18,  19 e 20 de setembro de 2017, no horário  das 8 às 17 horas,  consoante artigo 5º do
REGULAMENTO publicado na imprensa local.

Os interessados titulares e suplentes deverão cada qual, anexar ao requerimento da inscrição
os seguintes documentos em original ou cópia devidamente autenticada:

I - Certidão expedida pelo setor responsável pela área de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Mogi das Cruzes, da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, do Serviço Municipal de Águas e
Esgotos  –  SEMAE ou do  Instituto  de  Previdência  Municipal  de  Mogi  das  Cruzes  –  IPREM onde  conste  o
preenchimento, pelo candidato e seu suplente, das condições estabelecidas nos incisos I e II do § 3º do artigo 52
e nos incisos I e II do § 3º do artigo 55 da Lei nº 35, de 5 de julho de 2005, a saber:

“Art. 52....
§ 3º. Os membros do Conselho de Administração deverão satisfazer às seguintes exigências:
I – ser vinculado ao IPREM;
II – haver sido confirmado em estágio probatório”.

                            “Art. 55....
§ 3º. Os membros do Conselho Fiscal deverão satisfazer às seguintes exigências:
I – ser vinculado ao IPREM;
II – haver sido confirmado em estágio probatório”.

II - Declaração firmada pelo próprio interessado e pelo seu suplente, sob as penas da lei, de
que não sofreu condenação criminal pela prática de crime doloso transitada em julgado.

O candidato, conforme determina o inciso III do artigo 76 da Lei Complementar nº 35, de 5 de
julho de 2005, não poderá estar em gozo de licença para tratar de assuntos particulares.

Cada  candidato,  titular  ou  suplente,  poderá  requerer  e  indicar  à  Comissão  de  Pleito  o
credenciamento de um fiscal também vinculado ao Instituto de Previdência Municipal  de Mogi das Cruzes –
IPREM no ato da inscrição de sua candidatura.

As eleições serão realizadas no próximo dia 07 de outubro de 2017,  no horário das 8 às 17
horas, no prédio do restaurante, situado nos fundos do prédio sede da Municipalidade, na Av. Vereador Narciso
Yague Guimarães nº 277, Centro Cívico, Nesta.
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O presente processo eleitoral, nos termos do Regulamento das Eleições publicado na imprensa
local, obedecerá ao seguinte calendário:

06/09/2017
Publicação do Regulamento.
Publicação do Edital de Convocação.

11 a 15/09/2017 Retirada do formulário para inscrição e pedido de certidão de tempo de serviço.

18 a 20/09/2017 
Prazo para inscrição dos interessados junto ao Instituto de Previdência Municipal de
Mogi das Cruzes – IPREM.

25/09/2017
Prazo para apreciação, deferimento ou impugnação de candidaturas pela Comissão de
Pleito.

26/09/2017
Afixação  da  relação  das  candidaturas  deferidas  e/ou  indeferidas  nos  quadros  de
editais.

27/09/2017 
Apresentação  de  impugnações  às  candidaturas  pelos  inscritos  ou  terceiros
interessados, e prazo para as candidaturas indeferidas sanearem irregularidades ou
apresentarem recurso à Comissão de Pleito.

28/09/2017 
Análise  e  decisão  em  caráter  irrecorrível  pela  Comissão  de  Pleito,  referente  às
impugnações apresentadas pelos inscritos ou terceiros interessados e aos pedidos de
recurso.

29/09/2017 
Afixação da homologação final  das candidaturas  deferidas nos quadros de editais.
Edital de nomeação da Mesa Receptora.

02/10/2017 Interposição de eventuais recursos ao edital de nomeação da Mesa Receptora.
04/10/2017 Análise de eventuais recursos pela Comissão de Pleito.

05/10/2017
Publicação da decisão da Comissão de Pleito sobre eventuais recursos interpostos ao
edital de nomeação da Mesa Receptora.

07/10/2017

ELEIÇÃO
Local: Prédio do restaurante, situado nos fundos do prédio sede da Municipalidade.
Horário: das 8 às 17 horas.
APURAÇÃO e PROCLAMAÇÃO DE RESULTADOS.

09/10/2017 Eventuais impugnações ao procedimento de totalização dos votos.

10/10/2017
Apreciação pela Comissão de Pleito das eventuais impugnações ao procedimento de
totalização dos votos.

11/10/2017
Publicação  de  decisão  irrecorrível  em  relação  às  eventuais  impugnações  ao
procedimento de totalização dos votos.

20/10/2017
Prazo para Comissão de Pleito  comunicar  ao Prefeito  e  ao Presidente da Câmara
Municipal o resultado das eleições.

Mogi das Cruzes, em 05 de setembro de 2017.
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