ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
“ARROIO DOS RATOS EM 1º LUGAR”

Ofício Circular nº 140/2018

Arroio dos Ratos, 04 de maio de 2018.

Aos
Servidores efetivos do Município de Arroio dos Ratos.
Prezados (as) senhores (as):
Venho por meio desta, informar que no dia 25 de maio de 2018, será realizada a eleição
para Presidência do CMP / FAPS, em conformidade a Lei 2924/2007 artigo nº 45, o CMP Conselho Municipal de Previdência será formado:
I - Presidente, escolhido dentre os servidores municipais por eleição direta;
II - Dois representantes do Poder Executivo;
III - Um representante do Poder Legislativo;
IV - Dois representantes dos servidores ativos;
V - Um representante dos inativos e pensionistas;
§1º Cada membro terá um suplente e para um mandato de dois anos, admitida uma
única recondução.
§2º Os representantes do Executivo e do Legislativo serão indicados pelos próprios
poderes e os representantes dos servidores, dos inativos e pensionistas, pelos
sindicatos ou associações correspondentes, ou, na falta destes, por escolha de seus
representantes.
Informamos aos interessados em concorrer à presidência, que as inscrições serão até o dia
18 de maio de 2018, às 14h, na sede da Prefeitura Municipal (na recepção), sito: Largo
do Mineiro, 135. Arroio dos Ratos/RS. Os candidatos deverão preencher ficha de inscrição
conforme em anexo, onde uma parte ficará na prefeitura no momento da inscrição e a outra
ficará de posse do servidor candidato a presidente.
A lista de candidatos será disponibilizada até o dia 21 de maio de 2018, no mural da
prefeitura municipal, no diário oficial da FAMURS e no site oficial do município na aba
notícias, assim como as demais publicações pertinentes a eleição.
Ficam os servidores efetivos convidados a participar e a fiscalizar no dia 25 de maio de
2018, da Eleição do (a) presidente (a), das 8h às 15h, na sede da Prefeitura Municipal,
sito Largo do Mineiro, 135. Arroio dos Ratos/RS. Cabe salientar que para votar o servidor
deverá apresentar um documento de identidade com foto. Convidamos também, para
acompanhar a abertura da urna e contagem dos votos a partir da 15h15min, no mesmo
local.
Atenciosamente.
Everton Rodrigo dos Santos Vieira
Secretário Municipal da Administração
Largo do Mineiro, 135 – Fones: (0xx51) 3656-2553 CNPJ: 88363072/0001-44

ANEXO (Prefeitura)
FICHA DE INSCRIÇÃO:
Para a Função de: PRESIDENTE DO CMP/FAPS Protocolo de Inscrição:_______________/2018
(O número do protocolo de inscrição será preenchido no ato da inscrição pelo servidor responsável).
DADOS PESSOAIS:
Nome do Servidor:_______________________________________________________________
Matrícula:_________________
Email: ________________________________________________________
Telefones para contato:__________________________________________________________
DECLARAÇÃO:
Declaro para os devidos fins que conheço a lei 2924/2007 e que cumprirei todas obrigações
nela contidas.

______________________________________
Assinatura do Candidato

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

ANEXO (servidor)
FICHA DE INSCRIÇÃO:
Para a Função de: PRESIDENTE DO CMP/FAPS Protocolo de Inscrição:_______________/2018
(O número do protocolo de inscrição será preenchido no ato da inscrição pelo servidor responsável).
DADOS PESSOAIS:
Nome do Servidor:_______________________________________________________________
Matrícula:_________________
Email: ________________________________________________________
Telefones para contato:__________________________________________________________
Declaração:
Declaro para os devidos fins que conheço a lei 2924/2007 e que cumprirei todas obrigações
nela contidas.

______________________________________
Assinatura do Candidato

