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                      Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara-SC - Instituto de Previdência                                                                                     
ocial dos Ser   dos Servidores Públicos Municipais de São Pedro de Alcântara -INSPA                                          
                     Praça: Leopoldo Kretzer, 01 –Centro  Fone 3277-3277-0122   

                       
EDITAL DE ELEIÇÕES Nº007 

 

DIA DA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES: 29/11/2021 

 

HORÁRIO DE INÍCIO:       08:00 HORAS. 

 

HORÁRIO DE TÉRMINO: 16:00 HORAS. 

 

O RECEBIMENTO DAS INCRIÇÕES DOS CANDIDATOS AOS CARGOS DE 

CONSELHEIRO FISCAL E CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, DAR-SE-Á NA SEDE 

DO INSPA, LOCALIZADA NA PRAÇA LEOPOLDO FRANCISCO KRETZER, 01 –

CENTRO E COLÉGIO DR. ADALBERTO TOLENTINO DE CARVALHO-SANTA 

TERESA- SPA-SC, NO DIA 08/11/2021  DAS 8:00 AS 16:00 HORAS ATE DIA 10/11/2021. 

 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA-INSPA, através da Diretoria Executiva, torna público que 

estão abertas as inscrições para participar do processo eleitoral para composição dos Conselhos 

Fiscal e Administrativo, devendo as candidaturas serem apresentadas até a data, horário e local 

acima indicados, de conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 15, de 03 de março de 

2000, c/c Regimento das eleições de 2000, em conformidade com o estabelecimento no presente 

edital. 

 

CAPÍTULO I – DA DATA DAS ELEIÇÕES E DAS INCRIÇÕES 

 

1.1-As eleições serão realizadas no dia 29/11/2021, das 08:00 ás 16:00 horas. 

 

1.2-As inscrições no processo eleitoral para a composição dos Conselhos Fiscal e Administrativo, 

serão efetuadas na sede do INSPA, sito na Praça Leopoldo Fco Kretzer, 01 – Centro e Colégio 

Adalberto T. de Carvalho-Santa Teresa- São Pedro de Alcântara-SC, no período de 08/11/2021 à 

10/11/2021, no horário das 8:00 às 16:00 horas, sob a coordenação de Comissão Eleitoral instituída 

para essa finalidade.  

 

1.3-Poderão se candidatar todo servidor municipal estatutário (ativo ou inativo), que já tenha 

concluído estágio probatório na forma da Lei. 

 

CAPÍTULO II-DA DOCUMENTAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

 

2.1-Requerimento do registro das candidaturas, assinado pelo próprio candidato, será endereçada à 

Comissão Eleitoral em duas vias e instruído com cópia da Carteira de Identidade, respeitadas as 

demais determinações contidas no Regimento das Eleições que regulamentou a matéria. 

 

2.2-O prazo para o registro das candidaturas para os cargos de Conselheiro Administrativo e Fiscal 

será de pelo menos 03(três) dias  úteis contados da data da publicação do Edital de Convocação das 

eleições, incluindo-se este inclusive. 

 

 



§ 1º O registro das candidaturas será feito pela Comissão Eleitoral; 

§2º Para efeito do disposto neste artigo a Comissão Eleitoral manterá um secretário (a), durante o 

período dedicado ao registro de candidatos, com expediente diário, no período vespertino, de  

4(quatro) horas, onde permanecerá um membro da Comissão habilitado para atender os interessados, 

prestar informações concernentes ao processo eleitoral, receber documentação e fornecer recibos; 

§3º O requerimento do registro das candidaturas, assinado pelo próprio candidato, será endereçado à 

Comissão Eleitoral em duas vias e instruída com cópia da Carteira de Identidade. 

§4º Caso não haja inscrições suficientes para o número de membros titulares dos Conselhos, será 

prorrogado o prazo de registro de candidaturas por mais 3(três)dias úteis, devendo ser procedidas às 

devidas publicações e retificações dos atos que envolvam o processo eletivo, para conhecimento de 

todos os interessados. 

 

CAPITULO III – DAS IMPUGNAÇÕES DAS CANDIDATURAS 

 

3.1-Na forma estabelecida pelo Art. 12 do Regimento o prazo de impugnação de candidaturas é de 

48(quarenta e oito) horas contadas da publicação da relação nominal dos candidatos registrados. 

 

3.2-A impugnação somente poderá versar sobre as causas de inelegibilidade previstas no Decreto 

Municipal regulador da matéria e será proposta através do requerimento fundamental, dirigido à 

Comissão Eleitoral, mediante protocolo. 

 

CAPÍTULO  IV- DO VOTO 

 

4.1-O sigilo do voto será assegurado mediante as seguintes providências: 

 

I-Uso de cédula única, contendo espaço para a votação de cinco candidatos ao Conselho 

Administrativo e dois candidatos ao Conselho Fiscal, na forma da Lei 15/2000; 

II - Isolamento do eleitor em cabine indevassável para o ato de votar, com listagem dos candidatos 

afixada nas cabines; 

III- Emprego de uma urna que assegura a inviolabilidade do voto. 

 

4.2-A cédula única será confeccionada em papel branco, com tipo uniforme. 

 

4.3-A cédula única deverá ser confeccionada de maneira que dobrada, resguarde o sigilo do voto 

sem que seja necessário o emprego de cola para fechá-la; 

 

4.4-A disposição dos nomes dos candidatos na listagem afixada nas cabines obedecerá à ordem de 

registro de inscrição. 

 

CAPÍTULO V- DA COMPOSIÇÃO DAS MESAS COLETORAS E DOS LOCAIS DE 

VOTAÇÃO PRÉ-ESTABELECIDOS 

 

5.1-As mesas coletoras de votos funcionarão sob a responsabilidade de um presidente e um mesário 

indicado pela Comissão Eleitoral e nomeado pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

5.2- Os servidores indicados para operar nas mesas terão abonados as suas faltas. 

 

5.3-O Município assegurará o meio de transporte de mesários das urnas: 

 

 



§1º As urnas serão instaladas com todos protocolo da Pandemia Covid-19. 

I-01(uma) mesa coletora fixa na sede do INSPA, sito na sede da Prefeitura Municipal- Centro-São 

Pedro de Alcântara; 

II-01(uma) mesa coletora fixa no Colégio Dr. Adalberto Tolentino de Carvalho-Santa Teresa -São 

Pedro de Alcântara-SC 

 

CAPÍTULO VI – DA COLETA DOS VOTOS 

 

6.1-As eleições serão realizadas no dia 29/11/2021, das 08:00 às 16:00 horas, sendo que a coleta 

dos votos será realizada em no máximo 01(um) dia útil, excetuando-se a existência de motivo de 

força maior que deverá ser devidamente registrado e amplamente divulgado a todos os segurados do 

INSPA. 
 

6.2-Somente poderão permanecer no recinto da coleta de votos os membros da mesa coletora, e, 

durante o tempo necessário à eleição, o eleitor. 

 

6.3-São válidos para identificação do eleitor qualquer um dos documentos abaixo: 

I-   Carteira de Identidade; 

II-  Carteira de Motorista; 

III- Demonstrativo de Pagamento; 

IV- Certificado de Reservista. 

 

CAPÍTULO VII- DA APURAÇÃO DOS VOTOS 

 

7.1-A sessão eleitoral de apuração dos votos será instalada na sede do INSPA, imediatamente após o 

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

instalação e encerramento das mesas de votos, as listas de votantes e as urnas devidamente lacradas e 

rubricadas pelos mesários. 

 

7.2-A apuração dos votos será realizada pela Comissão Eleitoral e será fiscalizada: 

I-Por 01(um) servidor efetivo e estável indicado pela Câmara de Vereadores Municipal; 

II-por 01(um) servidor efetivo e estável indicado pela Administração Municipal; 

III-por 01(um) servidor indicado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipal (Se for o casso). 

 

CAPÍTULO VIII- DO QUORUM 

 

8.1- A eleições só serão válidas se dela participarem, no mínimo 1/5(um quinto) dos servidores com 

direito a votar. Não sendo obtido o quorum, o presidente da Comissão Eleitoral encerrará a eleição e 

fará inutilizar as cédulas e sobrecargas, sem abrir, proclamando em seguida, a necessidade de se 

promover nova eleição. 

 

CAPÍTULO IX- DA ANULAÇÃO E NULIDADE DO PROCESSO ELEITORAL 

 

9.1-Será anulada a eleição quando, mediante recurso formalizado nos termos deste regimento, ficar 

comprovado: 

 

I-Que foi realizado em dia, hora, e local diversos dos formalizados no Edital de Convocação ou 

encerrada a coleta de votos antes da hora determinada, sem que tenha votado todos os eleitores 

relacionados na folha de votação. 

 



II- Que foram preteridas quaisquer formalidades essenciais estabelecidas neste regimento; 

III- Que não foram cumpridos quaisquer dos prazos essenciais estabelecidos neste regimento; 

IV- Ocorrência de vício ou fraude que comprometa sua legitimidade. 

 

CAPÍTULO X – DOS RECURSOS 

 

10.1-O prazo para interposição de recursos é de 48(quarenta e oito) horas, contados da declaração 

oficial de resultado do pleito. 

 

CAPÍTULO XI – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1-A posse dos eleitos ocorrerá após homologação da eleição por ato do Prefeito Municipal. 

 

11.2-Os casos omissos neste Regimento serão decididos pela Comissão Eleitoral. 

 

11.3- Qualquer informação relativa ao presente processo eleitoral será prestada pela Comissão 

Eleitoral. 

 

                                         

                                      

 São Pedro de Alcântara,  28 de Outubro de 2021. 

 

 

 

                                

       ----------------------------------------------------            ------------------------------------------------------- 

                     Charles da Cunha                                   Aristeu Jorge Nascimento 

                    Prefeito Municipal                                   Diretor Executivo- INSPA 
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