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1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ELEIÇÃO 2018 MURIAÉ-PREV 

 

 

Comissão Eleitoral  

 

 Art. 15. A comissão eleitoral será composta por 7 (sete) membros nomeados pelo Executivo Municipal dentre 

os servidores efetivos indicados da seguinte forma: 

 

 FUNDARTE (01) um servidor efetivo; 

 Câmara (01) um servidor efetivo; 

 DEMSUR, (02) dois servidores efetivos; 

 Executivo Municipal (Administração Direta), (03) três servidores efetivos. 

I - O servidor mais antigo no serviço público presidirá a Comissão; 

II - A comissão executará e fiscalizará quanto ao disposto no edital eleitoral; 

III - A comissão eleitoral se responsabilizará pela Elaboração da Ata de Eleição, da fiscalização, da escrutinação 

e do bom andamento dos trabalhos no dia do pleito, cabendo a ela, a decisão sobre recursos. 

IV - A comissão eleitoral, através de seu Presidente, divulgará ao final da apuração dos votos, os resultados 

obtidos, e comunicará oficialmente ao Prefeito o resultado em até 05 (cinco) dias úteis após o encerramento do 

processo eleitoral, para publicidade no Órgão Oficial do Município. 

§1º Caso não seja disponibilizado servidor da Câmara Municipal, devido pelo fato de possuir poucos servidores 

efetivos, poderá ser nomeado outro servidor de qualquer órgão da Administração direta e indireta. 

 

 Art. 16. Os casos omissos neste edital, bem como os recursos oriundos de anormalidades havidas no decorrer do 

processo eleitoral, serão decididos pela Comissão Eleitoral, dentro de sua competência. 

 

 Art. 17. O presente Edital está em consonância com a Lei nº 3.432/2007, de 27 de março de 2007 e Lei nº 

4.628/2013, de 05 de novembro de 2013, sob as quais regerão este processo eleitoral.  

 

Muriaé-MG., 14 de Setembro de 2018. 
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