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Estado de S5o Paulo

RESOLUCAO NO O1/17 CA/BERTPREV

REGULAMENTO DAS ELEICoES PARA O COMITE DE INVESTTMENTOS
BERTPREV - MANDATO 201712021

"Disp6e sobre o regulamento para as eleig6es de membros para
Comit€ de lnvestimentos do lnstituto dos Servidores Priblicos
do Municipio de Bertioga - BERTPREV"

Disposig6es lniciais

Artigo 10 - A eleigSo prevista no artigo 114 da LC n.o 95/13 e suas

alterag6es, para composigdo do Comit6 de lnvestimentos, observar6 os preceitos

deste regulamento.

Art. 20. Antes da publicagio de prazo para as inscrig6es dos

candidatos, os Conselhos do BERTPREV reunir-se-6o para a decis6o acerca da

faculdade conferida pelo artigo 116, paritgrafo tinico da LC 95/13, e definigSo da

data de eleigdo.

Das lnscrig6es

Art. 30. Cumprida disposigSo anterior, abrir-se-6 prazo para a

inscrigSo de candidatos a membro do citado comit6, que deverSo requerer por

escrito a sua inscrigdo e atender ao disposto no artigo 114 da LC 95/13, isto 6,

serem estfiveis e possuirem certificagSo em mercado financeiro, exigida pela atual

Secret6ria de Previd€ncia Social.

S 1o. O pedido ser6 protocolado no BERTPREV, localizada d rua

Rafael Cost6bile, no 596, Centro, e encaminhado ao presidente do instituto, no

periodo de 12 a 14t06117, das 09:00, as 1 1 :30 hs e das 1 3:30 as 16:00 hs"
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S 2o. Juntamente com o requerimento, conforme Modelo Anexo l,

dever6 ser apresentado documento h6bil que comprove a certificagio exigida.

Art. 40. Logo ap6s as inscrig6es, o BERTPREV publicard na

imprensa oficial do Municipio a relag6o dos servidores aptos a concorrerem ds

eleig6es.

Artigo 50. O servidor que tiver sua inscrigio impugnada, poder6

recorrer por escrito, no prazo de dois dias 0teis, contados da data da publicag6o na

imprensa, para o Presidente do BERTPREV, que deverdr decidir em igual prazo,

sendo o resultado divulgado pela imprensa oficial do Municipio'

parigrafo Unico No ptazo de apreciagio do- recurso pelo

presidente do BERTPREV com parecer da Procuradoria, poder6 ser dada a

oportunidade ao servidor recorrente paru a regularizagio do vicio que gerou a

impugnagSo

Da Votagio

Art. 60. Na hipotese de membros dos conselhos se candidatarem,

ficarao impedidos de participar da votagao, convocando-se SeuS respectivos

suplentes, desde que ndo sejam candidatos.

Art. 70. Com vistas ao previsto no artigo 20 do presente regulamento,

a votagSo ocorrer6 da seguinte forma:

I - Na hip6tese de renuncia a faculdade indicada no artigo 2o, deverSo os

conselheiros votar em 5 candidatos ao comit6 de investimentos, independente de

serem atuais membros ou novos candidatos, em c6dula onde estarS0 tod
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candidatos agrupados conjuntamente, rubricada pelo Presidente do BERTPREV;
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ll - Na hipotese do uso da faculdade indicada no artigo 2o, deverSo os conselheiros

votar em 3 candidatos, originSrios da atual formagdo do comitO,de investimentos, e 2

dentre os novos candidatos, em c6dula onde estario 2 grupos de candidatos (atual

formagSo de um lado e novos candidatos ao lado), rubricada pelo Presidente do

BERTPREV;

lll- Em caso do uso da faculdade indicada no artigo 20, caso n6o haja inscritos em

n6mero necess6rio para o preenchimento do segmento dos atuais membros,

deverio os conselheiros votar nos inscritos existentes e nos demais novos

candidatos, em c6dula onde estarSo 2 grupos de candidatos (atual formagSo de um

lado.e novos candidatos ao lado), rubricada pelo Presidente do BERTPREV;

lV - Em caso do uso da faculdade indicada no artigo 20, caso nio haja inscritos em

nrimero' necess6rio para o preenchimento do segmento dos novos candidatos,

deverao os conselheiros votar nos inscritos existentes e nos dOmais candidatos do

segmento dos atuais membros, em c6dula onde estarSo 2 grupos de candidatos

(atual formagSo de um lado e novos candidatos ao lado), rubricada pelo Presidente

do BERTPREV.

par5grafo rinico - As c6dulas ser6o depositadas em urna para posterior apurag6o

Da apuragio

Art. 80. Apos a votagSo, o Presidente do BERTPREY farA a

apuragSo dos votos.

$ 10 Na ausCncia do Presidente a apuragao ser6 realizada pela

Coordenadora J uridico-Previdenci6ria.
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$ 20 Ser6 considerado empate entre candidatos apenas a igualdade

de votos em relagSo ds tiltimas vagas dentre os menos votados, que ser6

solucionado por nova rodada de votagdo dentre os empatados, votagio esta nominal

e aberta a todos. Caso persista o empate, ser6 eleito o candidato com o maior

tempo de efetivo exercicio no municipio de Bertioga.

Art. 90. Ser6 considerado voto vdlido aquele que for atribuido ao

candidato sem qualquer margem de d0vida.

Art. 10. Ser6 considerado nulo o voto que
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Permita o conhecimento do seu autor;

Que n6o esteja rubricado pela comissEo;

Que ndo possa, com exatidio e certeza, ser computado para

qualquer candidato.

Que contenha na c6dula indicagSo maior de escolhidos que o

n0mero de vagas disPoniveis.
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Art. 11. Os votos em branco e os votos nulos (que se

enquadram no disposto no artigo 90) serSo desprezados e ndo serSo incluidos para

qualquer fim.

Da Proclamagio dos resultados

Art. 12. Concluida a apuragSo, ato continuo ser6 proclamado o

resultado oficial,o qual ser6 divulgado na imprensa Oficial do Municipio.
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Dos Recursos

Art. 13. As impugnagOes apresentadas no decorrer da votagSo e

apuragSo ser6o discutidas e analisadas de pronto pelo Presidente do BERTPREV ou

seu substituto, com decisSo fundamentada e registrada em ata da reuniSo.

Da Posse

Art. 14. A posse serS dada no.dia 24107117, ds 10:00 horas, na

sede do BERTPREV, peto Presidente do BERTPREV, nos termos do artigo 114 da

LC 95/13.

Art. 15. Esta ResolugSo entra em vigor na data da sua

publicagSo.

Berti a,2 e maio de 2.017

DRE HOPE HERRERA
Presidente do Conselho
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MODELO ANEXO I

REQUERIMENTO

Ao Presidente do BERTPREV

Eu, (nome completo), venho por

meio deste requerer a minha inscrigSo para concorrer ao mandato 2.017-2.021,

como membro do Comit6 de lnvestimentos, de acordo com as bases e

especificag6es contidas na LC95/13 e no Regulamento das eleig6es - ResolugSo no

01t17 - CA/BERTPREV, publicado no Boletim Oficial do Municipio.

Ademais, declaro para os devidos fins serem verdadeiras as

afirmag6es abaixo, bem como anexo ao presente o documento -solicitado no artigo

3o, S 2o do mencionado regulamento.

Nome

LotagSo: PMB( ) C6mara( ) Bertprev( )

Reg Funcional no

Data de ingresso no servigo ptiblico municipal de Bertioga'. I I

Est6 em periodo de avaliagSo de est6gio probat6rio ( ) Sim ( ) Nao'

Certificdgio exigida:

Bertioga, _ de

Assindtura

de 2.017.


