
 
 

 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DESTINADO ÀS ELEIÇÕES PARA OS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO, PARA O QUADRIÊNIO – 2020/2024. 

 

 

Nos termos dos artigos 70, 79, 82 e 83, e seus parágrafos, da Lei Municipal nº 023/2007 e alterações da 

Lei Complementar 0107/2015 e o Decreto Municipal nº11.938/2020, ficam convocados os senhores 

segurados do IPRC, para a eleição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do Instituto de Previdência do 

Município de Rio Claro, para o próximo quadriênio 2020/2024. 

 

As inscrições serão realizadas no período de 30 de novembro à 04 de dezembro de 2020, das 09h00 às 

11h00 e das 13h00 às 16h00, na Av. 42, 844, sendo ilimitado o número de inscrições de candidatos. 

 

O servidor, para poder se inscrever para o pleito como candidato, deverá estar rigorosamente em dia com 

o Cadastro Previdenciário e quite com tesouro do Instituto, bem como, preencher os requisitos previstos 

na legislação em vigor Lei Complementar Nº 023/2007. 

 

Todas as inscrições recebidas dos candidatos ao pleito no período determinado serão avaliadas pela 

Comissão Eleitoral, antes de serem definitivamente homologadas. 

 

A mesa receptora dos votos da eleição será instalada no Auditório I do Núcleo Administrativo Municipal 

– NAM, situado na Rua 6, nº 3265, das 08h00 às 17h00, no dia 17 de dezembro de 2020. 

 

Terá direito a votar todo servidor segurado rigorosamente em dia com o Cadastro Previdenciário e quite 

com os cofres do Instituto, ainda que em estágio probatório, devendo apresentar obrigatoriamente aos 

componentes de mesa receptora de votos, documento de identificação com foto, podendo ser cédula de 

identidade (R.G.) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

 

As eleições serão disciplinadas pelo Regimento das Eleições, conforme portaria nº 00708/2020. 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital, que será afixado na sede do 

IPRC e publicado na imprensa oficial do município. 

 

Rio Claro, 25 de novembro de 2020. 

 

LINEU VIANNA DE OLIVEIRA 
Superintendente 


