EDITAL n° 001/2015
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRICAO PARA
CANDIDATOS AO CONSELHOADMINISTRATIVOSERVIDORES ATIYOS E INATJVOS E PENSIONISTAS

0 Conselho Administrative do Institute de Previdencia dos Servldores'
Municipais de Cortes -CORTESPREV - da cidade de Cortes do Estado de Pernambuco, no
uso de suas atribui<_;oes legais conferidas pela Lei Municipal n° 914/08 e resolu<.;ao CDAM
01/2009 que disciplina o regimento interno do conselho Administrative TORNA PUBLICO
por este Edital a ABERTURA DE INSCRI<;OES para candidaturas ao Conselho
ADMINISTRATIVO deste do institute de Previdencia dos Servidores Municipais de Cortes;

1.

DAS DISPOSIC;OES PRELIMINARES

1.1- 0 Presente Edital tem por objetivo a

Divulga~;ao

e Publicidade da Abertura de
Inscric;oes e eleic;ao para o preenchimento de 02 (duas) vagas de Conselheiros
Administrativos, sendo 01 (um) representante dos servidores ativos e 01 (um) representante
dos inativos e pensionistas e 02 (duas) vagas de suplentes para o Conselho Administrative,
sendo 01 (um) representante dos servidores ativos e 01 (um) representante dos inativos e
pensionistas, com mandata de 03(tres) anos, sendo permitida uma reconduc;ao mediante
novo processo de escolha, conforme regimento interne deste conselho Administrative.

2.

DOS REQUISITOS INDISPENSAVEIS PARA 0 REGISTRO DA CANDIDATURA

2.1- Constitui requisites indispensaveis para candidatura a Conselheiro Administrative.
I- Reconhecida idoneidade moral;
II- Comprovada experiencia no exercfcio de atividade em areas financeiras, administrativa e,
contabil, jurldica ou fiscalizac;ao atuarial ou de auditoria; {inciso I, art. 12 da resolu«;ao CDAM
01/2009).
III- Nao ter sofrido condenac;ao criminal transitada em julgado; (inciso II, art. 12 da
resolu~ao

CDAM 01/2009).

IV- Nao ter sofrido penalidade administrativa por infrac;ao da legislac;ao do RPPS, inclusive da
Prevldencia complementar ou como servidor publico. {inciso 1111 art. 12 da resolu~ao

CDAM 01/2009).
3.

DAS ATRIBUI~OES

I - elaborar seu regimento interne;
II - eleger seu presidente;
III- acompanhar a execuc;ao dos servi<;os tecnicos, bem como a exonera~o e ou contrata~o de
novas servidores;
IV- acompanhar a execuc;ao or<;amentaria do Cortesprev, conferindo a classificac;ao dos fatos e
examinando sua procedencia e exatidao;

· V - 'examinar as presta~oes efetivadas pelo Cortesprev, aos servidores e dependentes e as

respectivas tornac:tas de contas efetuadas pela Diretoria Executiva;
VI - Proceder, face aos documentos de receita e despesa, a verifica~ao dos balancetes mensais,
os quais deverao estar instrufdos com os devidos esclarecimentos para aprecia~ao do conselho
administrative.
VII- Encaminhar ao poder executive, e legislative, anualmente ate o mes de mar~o, com seu
parecer tecnico o relat6rio do exerdcio anterior do Cortesprev, o Processo de tomada de contas,
o balan<;o anual e o inventario a ele referente, assim como o relat6rio estatfstico de beneffcios
prestados;
VIII - Requisitar da Diretoria Executiva do Cortesprev, as informa~oes que julgarem convenientes
e necessarias ao desempenho de suas atribuic,;oes e notifica-las corre~ao de evl&eot!.lais
irregularidades verificadas apresentando ao Poder Executive o desenrolar dos acontecimentos;
IX - Proper a Diretoria Executiva do Cortesprev, medidas que julgarem necessarias para
resguardar e lisura e transparencia da administra~ao do mesmo.
X - Proceder
verificac,;ao de valores em deposito na tesouraria, em institui<,;oes financeiras, e
atestar sua correta aplica~ao, e ou sugerindo mudanc,;as na polftica de investimento em
conformidade com a resoluc,;ao 3506/2007 do conselho Monetario Nacional.
XI - Julgar em primeira instancia para posterior encaminhamento ao conselho administrative, os
recursos dos Servidores Municipais que se sentirem lesados nos seus direitos inerentes de
beneficios, solicitados pelos mesmos ao Cortesprev, sendo a decisao do referido conselho
lavrado em ata e deliberada em Resolu<,;ao para posterior envlo a Diretoria Executiva do
Cortesprev que devera acatar a resoluc,;ao acima citada.
XII - Emitir parecer sabre a aprova<,;ao da prestac,;ao de contas anual do Cortesprev;
XIII - Comparecer, assfdua e pontualmente, as reunioes ou justificar suas faltas.

a

4.

DA PERIODICIDADE DAS REUfi(fQES.,

4.1- 0 conselho Administrative se reunira sempre com a sua totalidade dos membros, pelo
menos, 12 (doze) vezes ao ano, e sempre que convocado extraordinariamente pelo seu
Presidente, e ou maioria absoluta dos seus membros (Art. 67 da Lei Municipal

914/2008)
5.

DA REMUNERAc;AO

5.1- Os membros do conselho nao sao remunerados (Art. 14° do regimento interne do
CDAM)

6.

DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS AINSCRic;AO

6.1- Preenchimento da ficha de inscric,;ao.
6.2- Certidao de antecedentes civile criminal. (Estadual e Federal)

6.3- C6pia da cedula de Identidade, do CPF/MF e ultimo contracheque.
6.3- C6pia do comprovante de residencia em nome do (a) Candidate (a) ou em nome do:
conjuge, pais, avos, sogro (a). Caso nao conste o nome de urn destes devera o comprovante
de residencia estar acompanhado de declarac,;ao atestando que o (a) candidate (a) reside no
enderec,;o informado.

7.

DASINSCRI~OES

7.1- Local: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAlS DE
CORTES - CORTESPREV, localizada na Rua CELSO BORBA, no 10 - Centro - Cortes/PE.
7.2-. Perfodo de inscric;ao de: 25 de setembro a 06 de Outubro de 2015, no horario
de 7h30 as 12h30.
7.3- E vedada a entrega de documentos necessaries
inscric;oes.

a inscric;ao ap6s o encerramento

das

7.4- O(a) Candidato(a) podera indicar para constar na relac;ao de candidates ejou na cedula
de votac;ao nome ou apelido.

8.

DO PROCESSO SELETIVO.

8.1 0 processo seletivo constara de duas etapas eliminat6rias, a saber:
•
1a Etapa - Certidao expedida pela Comissao Eleitoral de que o (a) Candidate (a)
cumpriu com os requisites contidos no item 2 e as exigencias do item 6 deste edital.
•
2a Etapa - Eleic;aojVotac;ao ( classificat6ria e eliminat6ria)

9.

DA IMPUGNA~AO DOS CANDIDATOS

9.1- Ap6s a publicac;ao pela Comissao Eleitoral de Lista Nominal contendo os names e
numero do documento de identificac;ao dos candidates com documentac;ao aprovadas, estara
aberto prazo de 72 horas para apresentac;ao de recursos perante a Comissao Eleitoral por
intermedio dos pre-candidates nao relacionados na referida lista, bern como, Impugnac;ao
dos candidates que possua:
a)

Conduta pessoal e social incompatfvel com a func;ao de conselheiro Administrative;

b)
Ao candidate que nao atenda aos requisites estabelecidos nos incises I a IV· do
item 2.1 deste Edital;

Ao (a) Candidato(a) que sentir-se prejudicado(a) com a forma/criteria avaliativo
da 1a Etapa do processo Seletivo.

c)

9.2- Em cumprimento aos preceitos contidos nos incises I a IV do item 2.1 e as alfneas "a"
do item 9.1 deste Edital, os candidates ou cidadaos do Municipio de cortes no uso dos
seus direitos civis, poderao requerer a impugnac;ao de qualquer candidate ao cargo de
Conselheiro Administrative do Instituo de Previdencia dos Servidores deste muntCiplo no
prazo de maximo de 72. ho~'as a contar da publicac;ao da primeira Lista Nominal dos
Candidates.
9.3- O(s) pedido(s) de impugnac;ao(oes) devera(ao) ser(em) dirigido(s) devidamente
fundamentado(s) indicando meios de prova ao Presidente da Comissao Eleitoral, que
devera dar parecer em primeira instfmcia, no prazo de 72 horas ap6s o recebimento da
denuncia, dando ciencia da decisao proferida pela Comissao Eleitoral, ao Candidate e ao
reclamante.

· 9.4- ·contra a decisao da Comissao Eleitoral, no prazo de 72 horas, contadas a partir da
notificac;ao da decisao, cabe recurso da parte que sentir-se prejudicada, sendo este recurso
apresentado ao Institute de Previdencia dos Servidores Municipals de Cortes - Cortesprev,
que devera se pronunciar no prazo maximo de 72 horas contado a partir do recebimento do
recurso.
9.5- Contra a decisao do Institute de Previdencia dos Servidores Municipals de Cortes Cortesprev, na esfera administrativa nao cabera mais recurso, competindo a parte que
sentir-se prejudicada buscar dentro do prazo legal amparo no Poder Judicia rio.

10.

DAS ELEI<;OES E ·DA APURA<;AO

10.1- 0 pleito para escolha dos membros do Conselho Tutelar sera realizado no dia 22
de Outubro de 2015 (quinta-feira), no horario compreendido entre S:OOh e 17:00h,
nos locais constantes do anexo I do REGIMENTO ELEITORAL, dele participando, como
candidates, todos as inscritos que tiverem obtido aprovac;ao nas eta pas anteriores.
10.2- Poderao partidpar da eleic;ao OS servidores Municipais ativos e lnatlvos, mediante
apresentac;ao da carteira de identidade au documento Oficial com Foto (Carteira
Proftssional, Certificado Nacional de Habilitac;ao, Certificado de Reservista ou Certidav
Militar, Carteira doCOREM- COREME e OAB).
10.3- A confecc;ao das cedulas de votac;ao sera de responsabilidade do Institute de
Previdencia dos Servidores Municipals de Cortes - Cortesprev e contera apenas o nome ou
apelido des candidates.
11.

DA CONDUTA DURANTE 0 PROCESSO ELETIVO

11.1- Compete a Comissao Eleitoral em conjunto com o Institute de Previdencia dos
Servidores Municipais de Cortes- Cortesprev, elaborar as Normas regulamentares para o
processo eletivo dos Conselheiros ficais deste Institute de Previdencia, que deve ser
expedida atraves de Resolw;ao a ser expedida pelo Conselho Administrative; (Paragrafo
(mico da Resoluc;ao CDAM 01/2009);
12.

DO RESULTADO DA ELEic;Ao, NOMEAc;Ao E POSSE

12.1- Conclufda a apurac;ao dos votos, no prazo de 24 horas a presidencia do Institute de
Previdencia dos Servidores Municipais de Cortes - Cortesprev, atraves de Edital proclamara o
resultado da Eleic;ao.
Paragrafo~Uirtieo'eHaVe!ilda iriteiipbsi<)io de recursos contra o resultado da eleic;ao, ap6s a
decisao deste no prazo de 48 horas e havendo alterac;ao no resultado do pleito, sera
expedido Edital de retificac;ao da proclamac;ao do resultado oficial da eleic;ao, constando
deste edital data da sessao solene de Diplomac;ao e Posse dos Candidates eleitos.

12.2- Havendo em pate no numero de votos, sera considerado eleito o candidate:
a)
0 candidate de maior idade;
b)
0 candidate de maior tempo no cargo efetivo.
12.3- Os 02 (dais) primeiros mais votados serao Diplomados como: Conselheiro
Administrative e os 02 (dais) seguintes serao Diplomados como suplentes, sendo urn para
a vaga des servidores ativos e outro para os servidores inativos e pensionistas.

13.4- Ocorrendo vacancia no cargo ou afastamento do Conselheiro Administrativo,
assumira imediatamente o 1° suplente ou o suplente imediato. (Artigo 7° da
Resolu~ao CDAM 01/2009);

13.

DAS DISPOSI<;OES FINAlS

13.1- A inscri<;ao do candidato implicara o conhecimento das presentes instru<;5es e a
aceita<;ao das condi<;oes do processo seletivo, tais como se acham estabelecidas neste
Edital e nas normas legais pertinentes, das quais nao podera alegar desconhecimento.

13.2- A nao exatidao das afirmativas ou irregularidades nos documentos, mesmo que
verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasiao da investidura, acarretarao a
nulidade da inscri<;ao, com todas as suas decorrencias, sem prejufzo das demais medidas
de ordem administrativa, civil ou criminal.
13.3- Os itens deste Edital poderao sofrer eventuais altera<;oes, atualiza<;oes ou
acrescimos, enquanto nao consumada a providencia ou evento que lhes disserem
respeU:Q,. o~u ate a data da convoca<;ao dos candidatos para o sorteio dos numeros com
os quais irao concorrer no processo eletivo, circunstancia que sera mencionada em Edital
on avis6 a ser publicado.
13.4- Fazem parte do presente edital o anexo I (Ficha de Inscri<;ao do Candidato) eo anexo II
(modele declarac;ao de comprovac;ao de residencia no municipio).

13.5- E da competencia da Comissao eleitoral ap6s legalmente constitufda, regulamentar
o que segue:
a)
Elaborar, expedir e dar ampla divulgac;ao entrie. as ·.~ng~e~ ~ ormas e
do Regimento Eleitoral para o processo seletivo e eletivo dos Conselheiros Administrativos do
Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais de Cortes - Cortesprev;
b)
Elaborar o calendario eleitoral e cedula de vota<;ao;
c)
Julgar em 1a instancia na ~_sfera administrativa dentro do prazo previsto, as
a<;oes de impugna<;ao contra registro de candidatos;

13.6- Os casas omissos serao resolvidos pelo Instituto de Previdencia dos Servidores
Municipais de Cortes - Cortesprev, deste municipio, que expedira instru<;oes para o
cumprimento da decisao proferida.

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, fez-se a lavratl.Jr.9 do
presente Edital, o qual sera publicado atraves de afixa<;ao em quadros de avlsos de
predios publicos de grande circula<;ao.

Cortes-PE, 24 de Setembro de 2015.

