
 EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA ELEIÇÃO     
2023 DOS  MEMBROS  DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E   FISCAL DO 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA 

ESTÂNCIA TURISTICA DE HOLAMBRA – IPMH  

 
 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE HOLAMBRA – IPMH, através da Comissão Eleitoral, nomeada através da Portaria 
nº 001/2023, e no cumprimento da Lei Complementar nº 127/02 e suas alterações posteriores, torna 
público que as inscrições para a Eleição 2023 dos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal 
da Autarquia municipal, estarão abertas de 05/01/2023 a 11/01/2023. 
Podem candidatar-se à eleição os servidores ativos segurados, com mais de 03 anos de contribuição 
ao IPMH e inativos, desde que beneficiários do IPMH. 
 
As inscrições de candidatos ficarão abertas pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis e deverão ser 
realizadas na sede do IPMH, na rua Jorge Latour, 493 A– Centro – Holambra, nos horários das 8:30 
às 12:00 e das 13:00 às 16:30, em fichas de Inscrição própria que só serão aceitas desde que 
apresentados os seguintes documentos no ato da inscrição: 

 Cédula de Identidade – RG; 

 Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

 Comprovante de endereço atual; 

 Portaria de nomeação no cargo efetivo; 

 Certidão de antecedentes criminais (Federal e Estadual); 

 Declaração, conforme modelo do anexo II do Edital publicado no Diário Oficial. 
 
O processo eleitoral irá eleger 5 (cinco) membros Titulares e 5 (cinco) Suplentes, para compor o 
Conselho Administrativo, eleitos entre os servidores municipais, mediante votação direta dos 
servidores, desde que segurados do IPMH com mais de 3 anos de contribuição ao Instituto e inativos, 
desde que beneficiário do IPMH. 
O processo eleitoral irá eleger também 01 (um) membro Titular e 01 (um) Suplente para compor o 
Conselho Fiscal, que serão eleitos entre os servidores municipais, mediante votação direta dos 
servidores desde que segurados do IPMH, com mais de 3 anos de contribuição ao IPMH e inativos 
desde que beneficiários do IPMH. 
A cópia deste Edital deverá ser divulgada sendo fixada em todos os Departamentos da Administração 
Pública, publicada em jornal de livre circulação no município e no site do IPMH, afim de que todos os 
servidores dele tomem ciência. 
 
 
                                                           
 
                                                   Holambra, 05 de janeiro de 2023 
 
 
 
 
                                    Comissão Eleitoral da Eleição 2023 do Instituto de Previdência 
                               Municipal do Serv. Públicos da Estância Turística de Holambra – IPMH 
 
 

Márcia Ferraz Viana 
Superintendente Chefe 
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