
INSTRUÇÃO NORMATIVA n.° 001/2022 

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO E O REGIMENTO PARA ELEIÇÃO DOS 

MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVA ESPERANÇA, CONFORME LEI 

MUNICIPAL N.° 2.889, DE 29 DE SETEMBRO DE 2022, OBSERVADAS AS 

DISPOSIÇÕES DA LEI FEDERAL N° 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, 

COM AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI FEDERAL N.° 13.846, DE 18 DE 

JUNHO DE 2019, E DA PORTARIA SEPRT/ME N.° 9.907, DE 14DE ABRIL DE 

2020, PARA O QUADRIÊNIO 2023-2026. 

A Comissão Especial Eleitoral, instituída pelo Decreto n.° 5.790, de 05 de outubro de 2022, no uso das 

atribuições que lhe competem, tendo em vista o disposto na Lei Complementar Municipal n.° 2.889, de 29 de 

setembro de 2022, especialmente no art. 41, torna público o processo eleitoral para a escolha de membros 

da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do IPSPNEI  que serão 

eleitos através de votação que será regida de acordo com as disposições desta Instrução, observadas, no 

que couber, as disposições da Lei Federal n.° 9.717, de 27 de novembro de 1998, com as alterações 

trazidas pela Lei Federal n.° 13.846, de 18 de junho de 2019, e da Portaria SEPRT/ME n.° 9.907, de 14 de 

abril de 2020, para o quadriênio 2023-2026. 

    

DIAS  

   

    

   

1.1. A presente Instrução regulamenta o processo eleitoral de escolha dos novos membros da Diretoria 

Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Nova Esperança - IPSPNE. 

1.1.1. A Diretoria Executiva será composta por um total de 03 (três) membros nomeados por 

ato do Chefe do Poder Executivo, todos eleitos pelo presente processo eleitoral, por voto 

secreto e direto, dentre os segurados ativos e inativos. 

1.1.2. Haverá votação individualizada para o cargo de Presidente, Diretor de Previdência e 

Atuária e Diretor Administrativo-Financeiro. 

1.1.3. O Conselho de Administração será composto por um total de 4 (quatro) membros 

nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo, dentre os quais, 02 (dois) serão eleitos pelo 

presente processo eleitoral, por voto secreto e direto, 01 dentre os segurados ativos e 01 

dentre os segurados inativos, elegendo-se os respectivos suplentes entre os mais votados na 

ordem de votação, após os eleitos, conforme art. 11, da Lei Complementar Municipal n.° 

2.889/22.  

1.1.4. 0 Conselho Fiscal será composto por um total de 04 (quatro) membros nomeados por 



ato do Chefe do Poder Executivo, dentre os quais 02 (dois) serão eleitos pelo presente 

processo eleitoral, por voto secreto e direto, 01 dentre os segurados ativos e 01 dentre os 

segurados inativos, elegendo-se os respectivos suplentes entre os mais votados na ordem de 

votação, após os eleitos, conforme art. 23, da Lei Complementar Municipal n.° 2.889/22. 

1.2. O exercício ocorrerá no quadriênio 2023-2026, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2023a 

31 de dezembro de 2026. 

1.3. O mandato dos membros integrantes da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e 

do Conselho Fiscal será de 04 (quatro) anos, permitida a reeleição por igual período, observadas 

as regras do artigo 71, §51  e §61, da Lei Complementar Municipal n.° 2.889/22. 

1.4. Serão aplicáveis as disposições contidas na Lei Complementar Municipal n.° 2.889/22, 

observadas, no que que couber, as disposições da Lei Federal n.° 9.717, de 27 de novembro de 

1998, com as alterações trazidas pela Lei Federal n.° 13.846, de 18 dejunho de 2019, e da Portaria 

SEPRT/ME n.° 9.907, de 14 de abril de 2020. 

        

       

           

  

BLlClDADE 

        

           

2.1. A presente Instrução e suas disposições posteriores serão divulgados através do site da 

Prefeitura Municipal de Nova Esperança <www.novaesperanca.pr.gov.br, no dia 10/10/2022, 

bem como enviado pelo sistema ldoc a todos os setores do Município de Nova Esperança. 

2.2. A íntegra da presente Instrução será divulgada em jornal de circulação local, no dia 11/10/2022. 

3.1. É eleitor todo servidor público municipal, segurado do IPSPNE, regido pelo regime 

estatutário, que tenha ingressado no serviço público municipal até a data da publicação da 

presente Instrução. 

3.2. São segurados ativos do IPSPNE os servidores públicos municipais titulares de cargo efetivo dos 

órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, incluídas suas autarquias e fundações públicas. 

3.3. São segurados inativos do IPSPNE os aposentados nos cargos citados no item anterior, que 

tenham sido seus segurados ativos e que recebam proventos através deste Regime Próprio de 

Previdência Social. 

ÇONDIÇÔES DE INVESTIDURAEEEGIBILIDA 

4.1. São condições para integrar como membro a Diretoria Executiva: 

4.1.1. Possuir a condição de servidores efetivos, segurados ativos ou inativos do IPSPNE; 

4.1.2. Possuir nível superior completo, no momento da votação; 

4.1.3. Observar as condições previstas no artigo 15 da Lei Complementar Municipal n.° 

2.889/22: 

- Ser servidor municipal, ativo ou inativo, pertencente ao regime estatutário, integrante dos 

órgãos da Administração direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Município; 



II - Não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de 

inelegilidade previstas no inciso 1 do caput do art. 10  da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio 

de 1990, observados os critérios e prazos previstos na referida Lei Complementar; 

III - Possuir certificação e habilitação comprovadas, nos termos exigidos em lei e/ou definidos 

em parâmetros gerais e regulamentos; 

IV - Não estar inadimplente para com o plano de seguridade social do Regime Próprio de 

Previdência; 

V - Possuir ilibada reputação e formação mínima de ensino superior; 

VI - Não desempenhar mandato legislativo; 

VII - Não desempenhar cargo de secretário municipal; 

VIII - Ser titular de cargo efetivo e estável; 

IX - Possuir comprovada experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos no exercício de atividade nas 

áreas previdenciária, financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de 

auditoria; 

4.2. São condições para integrar como membro o Conselho de Administração: 

4.2.1. Possuir a condição de servidores efetivos, segurados ativos ou inativos do IPSPNE; 

4.2.2. Possuir nível médio completo, no momento da votação; 

4.2.3. Observar as condições previstas no artigo 7, §11, da Lei Complementar Municipal n.° 

2.889/22: 

- Ser servidor municipal, ativo ou inativo, pertencente ao regime estatutário, integrante dos 

órgãos da Administração direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Município; 

II - Não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de 

inelegilidade previstas no inciso 1 do caput do art. 10  da Lei Complementar n°64, de 18 de maio 

de 1990, observados os critérios e prazos previstos na referida Lei Complementar; 

III - Possuir certificação e habilitação comprovadas, nos termos exigidos em lei e/ou definidos 

em parâmetros gerais e regulamentos; 

IV - Não estar inadimplente para com o plano de seguridade social do Regime Próprio de 

Previdência; 

V - Possuir ilibada reputação e formação mínima de ensino médio; 
VI - Não desempenhar mandato legislativo; 

VII - Não desempenhar cargo de secretário municipal; 
VIII - Ser servidor titular de cargo efetivo; 

4.3. São condições para integrar como membro o Conselho Fiscal: 

4.3.1. Possuir a condição de servidor efetivo, segurado ativo ou inativo do IPSPNE; 

4.3.2. Possuir nível médio completo, no momento da votação; 

4.3.3. Observar as condições previstas no artigo 7, §11, da Lei Complementar Municipal n.° 

2.889/22: 

1 - Ser servidor municipal, ativo ou inativo, pertencente ao regime estatutário, integrante dos 
órgãos da Administração direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Município; 
II - Não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de 
inelegilidade previstas no inciso 1 do caput do art. 10  da Lei Complementar n°64, de 18 de maio 

de 1990, observados os critérios e prazos previstos na referida Lei Complementar; 



III - Possuir certificação e habilitação comprovadas, nos termos exigidos em lei e/ou definidos 

em parâmetros gerais e regulamentos; 

IV - Não estar inadimplente para com o plano de seguridade social do Regime Próprio de 

Previdência; 

V - Possuir ilibada reputação e formação mínima de ensino médio; 

VI - Não desempenhar mandato legislativo; 

VII - Não desempenhar cargo de secretário municipal; 
VIII - Ser servidor titular de cargo efetivo; 

5.1. O processo eleitoral será coordenado e conduzido por Comissão Especial Eleitoral nomeada por 

meio de Decreto n.° 5.790, de 05 de outubro de 2022, nos termos do art. 41 da Lei 

Complementar Municipal n.° 2.889/22, possibilitando-se aos interessados o acompanhamento 

dos trabalhos. 

5.2. O Presidente da Comissão Especial Eleitoral será o servidor Gilmar Bittiol, designado pelo 

Chefe do Poder Executivo. 

5.3. Os membros da Comissão Especial Eleitoral são inelegíveis. 

5.4. É vedado aos membros da Comissão Eleitoral quaisquer manifestações que configurem apoio 

ou campanha eleitoral a candidato específico. 

6.1. As cédulas serão confeccionadas em papel, com tipos uniformes e de maneira que, dobradas, 

resguardem o sigilo do voto, sem que seja necessário o emprego de cola para fechá-las. O sigilo 

do voto será assegurado mediante as seguintes providências: 

6.1.1. Uso de única cédula, contendo espaço para cada membro da Diretoria e cada 

Conselho, com campo específico para assinalar os nomes dos candidatos. 

6.1.2. Emprego de urna que assegure a inviolabilidade do voto. 

6.2. A mesa coletora de votos funcionará sob a responsabilidade de dois dos membros da Comissão 

Especial Eleitoral ou servidor designado pela Comissão. 

6.3. Os servidores indicados para operar na mesa coletora serão liberados pelo superior hierárquico 

para o exercício do ofício, sem que seja o dia computado como falta. 

6.4. A votação ocorrerá no dia 01 de novembro de 2022, em urna fixada na sala de licitações 

localizada na sede da Prefeitura Municipal de Nova Esperança, situada na Avenida Rocha Pombo, 

n.° 1453, Centro, das 07h30 às 15h00. 

6.5. Somente poderão permanecer no recinto da coleta de votos os membros da mesa coletora e, 

durante o tempo necessário à votação, o eleitor. 

6.6. Nenhuma pessoa estranha poderá intervir nos trabalhos, sob pena de paralisação da votação 

até a sua retirada. 

6.7. Os trabalhos eleitorais da mesa coletora terão a duração de acordo com o estabelecido nesta 

Instrução. 

6.8. Os trabalhos de votação somente poderão ser encerrados antecipadamente se todos os eleitores 



constantes da folha de votação já tiverem votado. 

6.9.	 Iniciada a votação, cada eleitor, pela ordem de apresentação à mesa, depois de identificado, 

assinará folha de votantes, receberá única cédula, rubricada por membro da Comissão Especial 

Eleitoral, com campo específico para a escolha de cada membro da Diretoria Executiva, membro do 

Conselho de Administração e, por fim, membro do Conselho Fiscal e, em local indevassável, após 

consignar a sua preferência, a dobrará, depositando a cédula na urna colocada na mesa 

coletora 

6.9.1.0 eleitor deverá escolher e votar em um único candidato para cada membro da Diretoria 

Executiva e membros de cada Conselho, sob pena de nulidade do voto. 

6.9.2.A rasura da cédula ou caso a forma de preenchimento acarrete dúvidas quanto ao 

candidato ao qual o voto era destinado, implicarão em nulidade do voto; 

6.9.3. As Cédulas não preenchidas serão computadas como voto em branco; 

6.10. São válidos para identificação do eleitor qualquer um dos documentos abaixo, com foto: 

6.10.1. Cédula de Identidade (RG); 

6.10.2. Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 

6.10.3. Documentos de identificação profissional emitidos pelas entidades competentes, com 

foto, a exemplo de OAB, CRC,CREA, CRM, CRF, CRP, CRESS, COREN, entre outros; 

6.10.4. Documento Nacional de Identificação (DNI); 

6.10.5. Crachá funcional do servidor, com foto visível; 

6.11. À hora determinada na Instrução para encerramento da votação, havendo no recinto eleitores a 

votar,serão convidados, em voz alta, a fazer entrega aos mesários da mesa coletora, do 

documento de identificação, prosseguindo os trabalhos até que vote o último eleitor. Não 

existindo eleitor a votar, serão imediatamente encerrados os trabalhos. 

6.12. Encerrados os trabalhos de votação, a urna será lacrada, com a aposição de papel, devendo a 

mesma permanecer fechada até o início da contagem dos votos. 

6.13. O Presidente da Mesa fará lavrar a ata que será também assinada pelos mesários, registrando a 

data e horário de início e encerramento dos trabalhos, total de votantes e dos segurados em 

condições de votar, bem como, resumidamente, os protestos apresentados. 

6.14. O Presidente da Mesa coletora fará entrega à Comissão Especial Eleitoral, mediante recibo, de 

todo o material utilizado durante o processo de votação. 

7. DA .ÇC.DOSOT, 

7.1. A sessão eleitoral de apuração ocorrerá no dia 01/11/2022, a partir das 15h10, e será instalada 

na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Nova Esperança, imediatamente após o 

encerramento da votação, sob a coordenação da Comissão Especial Eleitoral, a qual receberá as 

atas de instalação e encerramento da Mesa Coletora de votos, as listas de votantes e a urna 

devidamente lacrada e rubricada pelos mesários. 

7.2. A Mesa Apuradora de votos será composta pela Comissão Especial Eleitoral. 

7.3. Fica assegurado o acompanhamento dos trabalhos pelos interessados na Mesa Apuradora. 

7.4. Na contagem das cédulas da urna será verificado se o seu número coincide com o da lista de 



votantes. 

7.5. Finda a apuração, a Comissão Especial Eleitoral proclamará eleitos os candidatos que obtiverem 

o maior número de votos para cada cargo da Diretoria Executiva e os referidos Conselhos, e fará 

lavrar ata dos trabalhos eleitorais, a qual mencionará obrigatoriamente: 

7.5.1. O dia e o horário da abertura e de encerramento dos trabalhos; 

7.5.2. Os nomes dos componentes da mesa; 

7.5.3. O resultado da urna apurada, especificando-se o número de votantes, cédulas apuradas, 

votos atribuídos a cada candidato e votos em branco e votos nulos; 

7.5.4. Número total de eleitores que votaram; 

7.5.5. Resultado geral da apuração; 

7.5.6. Proclamação do eleito. 

7.6. A ata geral de apuração será assinada pelos Membros da Comissão Especial Eleitoral e da Mesa 

Apuradora. 

7.7. A fim de assegurar eventual recontagem de votos, as cédulas apuradas permanecerão sob guarda 

da Comissão Especial Eleitoral até a proclamação final do resultado das eleições. 

7.8. Serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem o maior número de votos, em 

ordem decrescente de classificação, iniciando-se o preenchimento das vagas dos Conselhos 

pelos titulares e depois pelos suplentes. 

7.9. Nas votações para membros da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho 

Fiscal, ocorrendo empate entre dois ou mais candidatos, a Comissão Especial Eleitoral fará o 

desempate, utilizando-se dos seguintes critérios: 

7.9.1. Considera-se eleito o candidato com maior tempo de serviço público; 

7.9.2. Se ainda assim persistir o empate, considera-se eleito o candidato com maior idade. 

7.10. Finda a apuração, serão proclamados os eleitos aos presentes, ocasião na qual poderá ser 

pleiteada a recontagem dos votos, sob pena de preclusão, cuja Publicação Oficial dos resultados 

ocorrerá no dia 04/11/2022, no site da Prefeitura Municipal de Nova Esperança e jornal de 

circulação local. 

8.1. O prazo para interposição de recurso ao resultado das eleições é de 01 (um) dia útil, a partir da 

publicação oficial do resultado do pleito, porquaisquerdos candidatos eleitos ou não-eleitos, no 

dia 07 de novembro de 2022, exclusivamente no Departamento de Gestão de Pessoas - Setor 

de RH, das 07h30 às 11 h30. 

8.2. Os recursos e os documentos de prova serão entregues, por escrito, em 03 (três) vias assinadas 

pelo recorrente, sendo 01 (uma) via à Comissão Especial Eleitoral, 01 (uma) via ao recorrido e 

outra via que servirá de prova do protocolo. 

8.3. A via do recorrido ser-lhe-á entregue no dia 08/11/2022, o qual terá o prazo de 01 (um) dia 

útil para a apresentação de suas contrarrazões, no dia 09 de novembro de 2022, exclusivamente 

no Departamento de Gestão de Pessoas - Setor de RH, das 07h30 às 11 h30. 

8.4. Findos os prazos estipulados e, recebidas ou não as contrarrazões do recorrido, a Comissão 



Especial Eleitoral decidirá os recursos interpostos no dia 10/11/2022, com publicação no dia 

seguinte dos resultados dos recursos e o resultado final das eleições, no site da Prefeitura 

Municipal de Nova Esperança e jornal de circulação local. 

8.5. O recurso não suspenderá a posse do eleito. 

8.6. O que tiver sido eleito e não demonstrar interesse em tomar posse, deverá apresentar no prazo 

de 05 dias úteis, contados da publicação oficial do resultado final das eleições, Carta de Renúncia 

ao IPSPNE, convocando-se o candidato mais votado em ordem decrescente de classificação. 

9. DO MATERIAL WJTO 

9.1. À Comissão Especial Eleitoral cabe zelar para que se mantenha organizado o processo 

eleitoral, constituindo os documentos necessários. 

9.2. São peças essenciais do processo eleitoral: 

9.2.1. Instrução Normativa com a comprovação de sua publicação; 

9.2.2. Lista de votação dos segurados em condição devotar; 

9.2.3. Atas da seção eleitoral de votação e de apuração dos votos; 

9.2.4. Exemplar da cédula única de votação; 

9.2.5. Cópias das impugnações e dos recursos e respectivas contrarrazões, se houver; 

9.2.6. Comunicação oficial das decisões da Comissão Eleitoral; 

10 DA ANULAÇÃO E DA NULIDADE DO PROCESSO EJITORA 
10.1. Será anulada a eleição quando, mediante recurso formalizado nos termos desta Instrução, 

ficar comprovado: 

10.1.1. Que foi realizada em dia, hora e local diverso dos informados na Instrução Normativa 

ou encerrada a coleta de votos antes da hora determinada, sem que tenham votado todos 

os eleitores relacionados na folha devotação; 

10.1.2. Que foram preteridas formalidades essenciais estabelecidas nesta Instrução, desde que 

tenham produzido prejuízos; 

10.1.3. Que não foram cumpridos os prazos essenciais estabelecidos nesta Instrução, desde 

que tenham produzido prejuízos, salvo justo motivo; 

10.1.4. Ocorrência de vício ou fraude que comprometa sua legitimidade. 

10.2. O voto considerado nulo não implicará anulação de urna, nem tampouco na anulação de eleição. 

10.3. Não poderá a nulidade ser invocada por quem tenha lhe dado causa. 

10.4. Anuladas as eleições, outras serão convocadas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar 

da publicação do despacho anulatório. 

11 DA NOMEAÇÃO DOS ELEITOS 

11.1. Os eleitos para a Diretoria Executiva, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal do 

IPSPNE, como condição prévia à nomeação e posse, deverão apresentar à Comissão Especial 

Eleitoral comprovação dos requisitos previstos nos item 04 - exceto a certificação que deve ser 

obtida em tempo previsto em lei - sob pena de preclusão e de perda da sua vaga, sendo 



chamado o candidato imediatamente melhor votado, de acordo com a relação de classificação. 

11.2. Os suplentes também deverão comprovar os mesmos requisitos no prazo estabelecido, 

sujeitando-se a igual sanção no caso de inércia. 

11.3. Os documentos que não possuírem prazo de validade expresso serão considerados válidos, para 

efeitos do presente processo eleitoral, quando emitidos nos 30 (trinta) dias anteriores à data da 

realização da eleição. 

11.4. Documentos emitidos eletronicamente deverão possuir código de verificação visível, sob pena de 

invalidade, os demais, deverão ser apresentados em sua via original ou cópia autenticada. 

11.5. A entrega da documentação será realizada no período de 14 de novembro de 2022 a 17 de 

novembrode 2022, exclusivamente na Departamento de Gestão de Pessoas - Setor de Recursos 

Humanos, sito à Av. Rocha Pombo, n° 1453, Centro, na sede da Prefeitura Municipal de Nova 

Esperança, no horário das 7h30 às 17h00. 

11.6. Caso o candidato apresente documentação inválida ou incompleta, será permitido à Comissão, 

exclusivamente acerca das certidões emitidas de forma eletrônica, a obtenção de novas 

certidões, desde que de maneira automática e imediata, através dos sites anteriormente 

mencionados, a fim de verificar a condição de nomeação do candidato, também podendo fazê-

lo para fins de conferência eletrônica da certidão expedida. 

11.7. O candidato deverá entregar um envelope lacrado, contendo toda a documentação 

anteriormente mencionada, assinando seu nome na parte externa do envelope, com 

endereçamento à Comissão Especial Eleitoral, ocasião em que receberá um protocolo de 

entrega. 

11.8. No ato de entrega, o candidato e o servidor do Departamento de Gestão de Pessoas - Setor de 

RH, que recebê-lo, assinarão no fecho no envelope, comprovando que o mesmo se encontra 

lacrado; 

11.9. O Departamento de Gestão de Pessoas - Setor de RH, não fornecerá envelopes, sendo a 

aquisição e a apresentação destes de responsabilidade do candidato. 

11.10. Após a análise, na hipótese de não preenchimento dos critérios exigidos, a Comissão Especial 

Eleitoral poderá fixar prazo para apresentação de documentação faltante ou incompleta. Em caso 

de inércia do Interessado, emitirá Parecer Conclusivo, o qual será publicado no site da Prefeitura 

Municipal de Nova Esperança e jornal de circulação local. 

11.11. O prazo para interposição de recurso ao Parecer Conclusivo da Comissão Eleitoral é de 01 (um) 

dia útil, a partir da publicação oficial do mesmo no site mencionado no item anterior, por 

quaisquer dos candidatos eleitos ou não-eleitos, no dia 23 de novembro de 2022, 

exclusivamente no Departamento de Gestão de Pessoas - Setor de RH, das 07h30 às 11 h30. 

11.12. Os recursos e os documentos de prova serão entregues, por escrito, em 02 (duas) vias assinadas 

pelo recorrente, sendo 01 (uma) via à Comissão Eleitoral e 01 (uma) via que servirá de prova do 

protocolo. 

11.13. A Comissão Eleitoral decidirá os recursos interpostos no dia 24/11/2022 e no dia seguinte serão 

publicados os resultados dos recursos no site da Prefeitura Municipal de Nova Esperança ejornal 

de circulação local, encaminhando ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo Municipal, para 

._)' ...._J 



Kieber Piscitelio Melib 
Membro da Comissão 
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emissão do ato administrativo de e a homologação das eleições e nomeação dos Conselheiros e 

Diretores. 

11.14. A nomeação dos eleitos ocorrerá após homologação da eleição, por ato do Prefeito. 

12.1. Se porventura houver servidor eleito para mais de um cargo, este deverá fazer a opção por um 

deles,junto ao IPSPNE, no prazo de 05 dias úteis a contar da publicação do resultado das eleições, 

renunciando aos demais. Nesta ocasião, serão convocados os candidatos mais votados em ordem 

decrescente de classificação. 

12.1.1. Inexistindo renúncia na forma indicada no item anterior, considerar-se-á eleito o 

servidor para o cargo que tiver mais votos, com a convocação dos candidatos mais 

votados em ordem decrescente de classificação. 

12.2. Os casos omissos nesta Instrução serão decididos pela Comissão Especial Eleitoral, com auxílio 

da Procuradoria Jurídica do IPSPNE. 

12.3. A presente Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

Nova Esperança, 10 de outubro de 2022. 

gui Busseli Dias 
Membro da Comissão 



CRONOGRAMA 

Publicação da Instrução Normativa no site da PMNE 10/10/2022 

Votação 01/11/2022 

Apuração e Divulgação Oral do Resultado das Eleições aos Presentes 01/11/2022 

Publicação Oficial do Resultado das Eleições 04/11/2022 

Apresentação de Recurso ao Resultado das Eleições 07/11/2022 

Certificação do Recorrido 08/11/2022 

Apresentação de Defesa pelo Recorrido 09/11/2022 

Análise dos Recursos Apresentados 10/11/2022 

Divulgação do Resultado dos Recursos 11/11/2022 

Resultado Final das Eleições 11/11/2022 

Entrega dos Documentos para Nomeação 14/11/2022 a 
17/11/2022 

Análise da Documentação para Nomeação 18/11/2022 

Divulgação do Parecer Conclusivo da Comissão Eleitoral 22/11/2022 

Recurso ao Parecer Conclusivo da Comissão Eleitoral 23/11/2022 

Análise dos Recursos Apresentados 24/11/2022 

Divulgação do Resultado dos Recursos Apresentados 25/11/2022 

Homologação e Nomeação dos Eleitos A partir de 
28/11/2022 



ANEXO 1 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA AOS REQUISITOS DE NOMEAÇÃO 

Eu, , servidor público 

municipal,ocupante do cargo efetivo de , matriculado sob o n.°_ 
,inscrito sob o CPF n.° , RG n.° 

residente e domiciliado no endereço 

,telefone/celular 

e-mail 

DECLARO, estar ciente dos requisitos exigidos pela Lei 

Complementar Municipal n.° 2.889, de 29 de setembro de 2022; bem como da necessidade de 

atender integralmente ao disposto na Lei Federal n.° 9.717, de 27 de novembro de 1998, com as 

alterações trazidas pela Lei Federal n.° 13.846, de 18 de junho de 2019, e na Portaria SEPRT/ME 

n.° 9.907, de 14 de abril de 2020. 

Nova Esperança, 

 

de de 2022. 

 

Assinatura do Candidato 



ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE 

Eu, , servidor público 

municipal,ocupante do cargo efetivo de , matriculado sob o n.°, 

inscrito sob o CPF n.° , RG n.° residente e 

domiciliadono endereço 

telefone/celular ( ) , e-mail DECLARO, 

sob as penas da lei, que cumpro os requisitos de elegibilidade previstos na Instrução Normativa 

n.° 001/2022, e, especialmente, que não incido em nenhuma das situações de inelegibilidade 

previstas no art. 1,  1, da Lei Complementar n.° 64, de 18 de maio de 1990, observados os critérios e 

prazos nela previstos, conforme exigência prevista no art. 80-13, da Lei Federal n.° 9.717, de 27 de 

novembro de 1998, com redação dada pela Lei Federal n.° 13.846, de 18 de junho de 2019. E 

por ser verdade, firmo a presente. 

Nova Esperança, de de 2022. 

Assinatura do Candidato 


