
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 

DE ÁGUIA BRANCA – ÁGUIA BRANCA PREV, vem por meio deste convocar todos 

os servidores públicos municipais titulares de cargos efetivos que tiverem interesse 

em compor os Conselhos de Administração e Fiscal do referido Instituto para 

apresentarem seu nome na condição de candidatos voluntários até o dia 12 de 

setembro de 2022, no horário de expediente, junto à Diretoria Executiva. 

 
R E G U L A M E N T O 

 
 

DAS INSCRIÇÕES 
 

  As inscrições serão feitas mediante a apresentação de cópia de Carteira de 

Identidade e do último contracheque do servidor efetivo. 

 
 

DOS CRITÉRIOS 
 
 Deverão ser respeitados os termos do § 1º e § 2º do Art. 49 da Lei nº 523/02, 
que diz: 
 

“§ 1º - Não poderão integrar o Conselho de Administração, Diretoria Executiva 
ou Conselho Fiscal do ÁGUIA BRANCA PREV, ao mesmo tempo, 
representantes que guardem entre si relação conjugal ou de parentesco 
consangüíneo ou afim até o segundo grau. 
§ 2º - Os representantes que integrarão os órgãos do Conselho de 
Administração e Fiscal serão escolhidos dentre pessoas de reconhecida 
capacidade e experiência comprovada, preferencialmente com formação 
superior ou em curso [...]” 

 
 

DAS ELEIÇÕES 
 
 Far-se-á a eleição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, 

através de cédulas únicas de papel, as quais serão recolhidas em urnas; 

 As cédulas deverão ser rubricadas pela Diretoria Executiva; 

 A eleição será realizada em escrutínio secreto; 

 A contagem e a proclamação dos votos serão feitas por dois membros do 

Conselho de Administração e dois membros do Conselho Fiscal, designados pelos 

Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal; 



 Após a eleição, lavrar-se-á ata sucinta dos trabalhos, a qual deverá ser 

assinada pelos membros da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e do 

Conselho Fiscal vigentes; 

 A escolha do Presidente do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal 

e seus respectivos suplentes será feita pelos membros dos referidos Conselhos, com 

base no § 1º dos Art. 51 e 62 da Lei nº 523/02. 

 As eleições acontecerão na sede administrativa do Águia Branca Prev, no 

período de 08h00min às 11h00min e de 12h30min às 14h45min do dia 19 de outubro 

de 2022 (quarta-feira). 

 
 

Águia Branca-ES, 05 de setembro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

Gilvani Pereira Rosa 
Diretor-Presidente 
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