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RATIFICAÇÃO – EDITAL Nº 01, DE 2019. 

                                                                                           
A comissão eleitoral, no uso da competência que lhe confere a Portaria nº 342, 

de 28 de novembro de 2018, retificada pela Portaria nº 094 de 08 de março de 2019 e considerando a 
Lei nº 4.739, de 03 de fevereiro de 2003, que criou o Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores Municipais de Canoas, torna públicas, para conhecimento dos interessados, as instruções 
para a eleição de membros do Conselho Deliberativo e Fiscal deste Instituto ; 
 

Altera os itens 2.1.3, do Edital, e os Anexo I. 
Os itens passam a ter a seguinte redação: 

 
EDITAL Nº 01, DE 2019. 

[...] 
 
2.1.3. “online” ou web voto” pela rede mundial de computadores (internet), observadas a inviolabilidade 
e o sigilo do voto, de 06/04/2020 até 08/04/2020 conforme anexo I; 
 
[...] 
 

ANEXO I 
 

CRONOGRAMA ELEITORAL PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS 
 
 
DATA PROGRAMAÇÃO 
28/11/2018 – quarta-feira Publicação da Portaria de nomeação da Comissão Eleitoral 
21/02/2019 – quinta-feira Reunião dos membros da Comissão Eleitoral para 

elaboração do Regulamento e outras providências 
15/03/2019 – sexta-feira Publicação do Edital e divulgação do regulamento 
18/03/2019 – segunda-feira Início do prazo de inscrição 
29/03/2019 – sexta-feira Término do prazo de inscrição 
01/04/2019 – segunda-feira Reunião da Comissão Eleitoral para homologação 
03/04/2019 – quarta-feira Homologação das candidaturas 
04/04/2019 – quinta-feira Início do prazo de recursos 
05/04/2019 – sexta-feira Término do prazo dos recursos 
10/04/2019 – quarta-feira Publicação da nominata definitiva 
22/04/2019 – segunda-feira Postagem dos envelopes para votação 
23/04/2019 – terça-feira Início do recebimento dos votos por correspondência 
15/05/2019 – quinta-feira Término do recebimento dos votos por correspondência 
22/05/2019 – quarta-feira  Eleição presencial  
27/05/2019 – segunda-feira Eleição on-line pela internet 
06/04/2020 – segunda-feira Eleição on-line pela internet 
29/05/2019 – quarta-feira Término da eleição on-line pela internet 
08/04/2020 – quarta-feira Término da eleição on-line pela internet 
30/05/2019 – quinta-feira Escrutínio 
09/04/2020 – quinta-feira Escrutínio 
31/05/2019 – sexta-feira Divulgação do resultado da eleição 
13/04/2020 – segunda-feira Divulgação do resultado da eleição 
03/06/2019 – segunda-feira Abertura do prazo para recursos 
14/04/2020 – terça-feira Abertura do prazo para recursos 
04/06/2019 – terça-feira Término do prazo para recursos 
15/04/2020 – quarta-feira Término do prazo para recursos 
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05/06/2019 – quarta-feira Divulgação do resultado dos recursos 
16/04/2020 – quinta-feira Divulgação do resultado dos recursos 
06/06/2019 – quinta-feira Ata de homologação e encerramento da eleição 
17/04/2020 – sexta-feira Ata de homologação e encerramento da eleição 
17/06/2019 – segunda-feira Posse dos conselheiros eleitos 
23/04/2020 – quinta-feira Posse dos conselheiros eleitos 
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