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COMUNICADO 03/2018 
 

ELEIÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E 
FISCAL DO IPM SERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO 

 

Nos dias 26 e 27 de março de 2018, o Instituto de Previdência do 
Município de Fortaleza (IPM) irá realizar, em parceria com o Sindifort - 
Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza, 
a eleição para escolha de conselheiros do IPM, representantes dos 
segurados, que irão integrar os Conselhos de Administração e Fiscal no 
período de 2018 a 2021. 

O prazo para inscrição das candidaturas vai até 16 de março e a divulgação 
dos nomes dos candidatos será feita pela Comissão Eleitoral no dia 20  de 
março. A partir desta data até 22 de março ocorrerá o período de 
impugnação das candidaturas inscritas. E entre os dias 23 e 25 de março a 
Comissão Eleitoral deverá publicar o julgamento das impugnações das 
candidaturas. 

As eleições serão realizadas por meio de urnas itinerantes em todos os 
órgãos da administração direta e indireta do município de Fortaleza. Uma 
das urnas ficará fixa na sede do IPM durante os dois dias de votação. 

Poderão votar todos os servidores segurados, ativos e aposentados, 
inscritos no IPM até 7 de março de 2018, pertencentes ao quadro 
funcional respectivo à vaga determinada e identificados pelo último 
contracheque e documento de identidade com foto. 

A proclamação do resultado das eleições pela Comissão Eleitoral 
ocorrerá em 28/03/2018.  

Até 02 de abril de 2018 será realizada a nomeação oficial dos novos 
membros eleitos, pelo chefe do Poder Executivo, seguida da posse dos 
respectivos conselheiros pelo superintendente do IPM.  

O processo eleitoral tem por base o Regimento e Regulamento Eleitoral em 
vigor, Decreto 12.656/2010 e as disposições do Decreto nº 14.107/2017.  
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