
 
 

 

ANEXO I - PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA DE CHAPA PARA ELEIÇÕES DO CISNORJE/SAMU BIÊNIO 2019/2020 

 1) Os Prefeitos abaixo assinados, no uso de suas atribuições e na condição de representantes legais dos Municípios associados vêm, por meio deste, 

nos termos do Estatuto do CISNORJE/SAMU e do artigo 5º do Edital de convocação para eleições, SOLICITAR e AUTORIZAR a inscrição dos seus respectivos 

Municípios na presente Chapa que disputará as eleições do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal do CISNORJE/SAMU para o biênio 2019/2020. 

  2) O presente Pedido de Registro de Candidatura ficará pendente de deferimento, o qual somente ocorrerá após a conferência de toda 

documentação exigida e verificação de que o Município inscrito em qualquer dos cargos esteja quite com suas obrigações a pelo menos 06 (seis) meses 

anteriores a data da eleição.  

  3) A análise e o deferimento será feito pela comissão eleitoral, devidamente nomeada, por meio de termo próprio de Deferimento de Registro de 

Chapa para eleições do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal do CISNORJE/SAMU para o biênio 2019/2020. 

             4) Toda e qualquer chapa que irá concorrer à eleição do Conselho Diretor e Conselho Fiscal do CISNORJE/SAMU biênio 2019/2020 deverá ser 

denominada. 

NOME DA CHAPA: _________________________________    

CONSELHO DIRETOR  

Cargo Nome Município Assinatura de Autorização 

Presidente    

1º Vice-Presidente    

2º Vice Presidente    

1º Secretário    

2º Secretário    

3º Secretário    

Conselheiro    

Conselheiro    

Conselheiro    

Conselheiro    

Conselheiro    

Conselheiro    

 



 
 

 

CONSELHEIROS/CONSELHO FISCAL  

Cargo Nome Município Assinatura de Autorização 

Presidente-Titular    

Vice- Presidente    

Secretário Geral    

1º Conselheiro    

2º Conselheiro    

3º Conselheiro    

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA REGISTRO DE CANDIDATURA: 

  Os Prefeitos que estão concorrendo a qualquer dos cargos do Conselho Diretor e Conselho Fiscal acima descritos deverão, no momento do 

protocolo do presente Pedido de Registro de Candidatura, juntar em anexo, os seguintes documentos: 

1) Termos de Posse dos Prefeitos; 

2) Documento de Identidade com Foto; 

3) Certidão de Quitação de obrigações emitida pelo Departamento de Contabilidade do CISNORJE/SAMU, atestando que o Município encontra-se quite 

com suas obrigações há pelo menos 06 (seis) meses anteriores ao presente pleito eleitoral. 

4) Termo de autorização individual para inserção de seu nome como integrante no respectivo cargo da chapa, para os prefeitos que não assinarem o 

presente pedido de registro. 

Obs.: A certidão de quitação pode ser requerida pelo Município que irá participar do pleito eleitoral ao CISNORJE, a qual será enviada por e-mail informado 

pelo solicitante, com confirmação de recebimento. 

        Teófilo Otoni, _______ de _____________________________ 2018. 

 
ASSINATURA DE PROTOCOLO 

Prefeito que protocolizar o Pedido de Registro 

 
ASSINATURA DE RECEBIMENTO 

Presidente da Comissão Eleitoral 
 


