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SECRETARIA-EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

EDITAL

EDITAL CGESP/SAA/SE/MS DE 1º DE JUNHO DE 2012.

A Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas Substituta, no uso de suas atribuições, delegadas
pelo Ministro de Estado da Saúde através da Portaria n°. 965 de 16 de maio de 2012, publicada
na seção 2 do D.O.U. nº. 94, de 16 de maio de 2012, pág. 57, e tendo em vista o constante na
Resolução/GEAP/CONDEL/Nº 617, de 11/04/2012, publicada no Diário Oficial de 13 de
abril de 2012, resolve:

Nº 05 - Art. 1° - Tornar público o início do processo eleitoral no âmbito deste Ministério, para
a eleição dos membros integrantes do Conselho Deliberativo/CONDEL/GEAP - Fundação de
Seguridade Social, Operadora de Planos de Saúde Suplementar na modalidade de autogestão
multipatrocinada para o mandato que se iniciará em 1º de julho de 2012.
Art. 2º - Esta Patrocinadora possuirá 01 (um) representante que integrará o CONDEL, sendo
eleito, em âmbito nacional, juntamente com seu suplente, mediante inscrição da respectiva chapa
no processo eleitoral.
Art. 3° - O Dirigente Máximo da Patrocinadora/MS ou autoridade por ele delegada designará uma
Comissão Eleitoral Nacional para a condução do processo eleitoral, bem como determinará ao diri-
gente regional a criação da Comissão Eleitoral Regional, que conduzirá o processo eleitoral nos
Estados e no Distrito Federal, garantida a participação das Entidades Representativas, Sindicais e
Associativas, no âmbito do Patrocinador, nas Comissões Nacionais, Regionais e/ou Estaduais.
Art. 4° - A Comissão Eleitoral Nacional terá a seguinte composição:
I – 1 (um) Representante da Patrocinadora/MS e respectivo suplente, indicados pela Coordena-
ção-Geral de Gestão de Pessoas/CGESP e que seja participante de um dos Planos da GEAP;
II – até 03 (três) Representantes de Entidades Representativas, Sindicais e Associativas, de
âmbito nacional, e respectivos suplentes, a critério de tais entidades, desde que sejam partici-
pantes de um dos Planos da GEAP;
III – até 02 (dois) servidores e respectivos suplentes, que tenham interesse em participar do
processo eleitoral, a critério da patrocinadora/MS, desde que se manifestem por escrito à Patro-
cinadora e que sejam participantes de um dos Planos de Saúde da GEAP;
IV – na ausência de indicação por parte das Entidades de Classes Sindicais e Associativas, a
CGESP/MS designará um servidor, que seja participante de um dos Planos de Saúde da GEAP;
§ 1º - Os trabalhos da Comissão Eleitoral Nacional serão coordenados por um de seus membros,
e esse Coordenador deverá ser escolhido entre os seus integrantes.
§ 2º - As atribuições da Comissão Eleitoral Nacional estão descritas no anexo I deste Edital:
Regulamento do Processo Eleitoral para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da GEAP-FSS-2012.
Art. 5° - As Comissões Eleitorais Regionais serão compostas por:
I – 1 (um) Representante da Patrocinadora MS e respectivo suplente, indicados pelo seu Diri-
gente Estadual e que seja participante de um dos Planos da GEAP;
II – até 2 (dois) Representantes de Entidades Representativas, Sindicais e Associativas no
âmbito do patrocinador/MS e respectivos suplentes;
III – até 2 (dois) servidores e respectivos suplentes, que tenham interesse em participar, desde
que se manifestem por escrito ao Dirigente Estadual da Patrocinadora MS e que sejam partici-
pantes de um dos Planos de Saúde da GEAP;
IV – na ausência de indicação por parte de Entidades Representativas, Sindicais e Associativas,
o Dirigente Estadual da Patrocinadora MS designará um servidor, que seja participante da
GEAP;
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§ 1º - Os trabalhos da Comissão Eleitoral Regional serão coordenados por um de seus membros,
e esse Coordenador deverá ser escolhido entre os seus integrantes.
§ 2º - As atribuições da Comissão Eleitoral Regional estão descritas no anexo I deste Edital:
Regulamento do Processo Eleitoral para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da GEAP-FSS-2012.
Art. 6° - Serão inelegíveis os membros da Comissão Eleitoral Nacional, Comissões Eleitorais
Regionais, das mesas eleitorais e fiscais das Chapas.
Art. 7° - Consta do Anexo I do presente Edital, Regulamento do Processo Eleitoral para os
Conselhos Deliberativo e Fiscal da GEAP-FSS-2012 e do Anexo II o respectivo Calendário
Eleitoral, que tem por finalidade orientar o Processo Eleitoral, elaborado com base no Regula-
mento aprovado pela Resolução - GEAP/CONDEL/nº. 617 de 11/04/2012, publicada no D.O.U
de 13/04/2012, bem como aprovado pela Comissão Eleitoral Nacional.

ANEXO I
REGULAMENTO ELEITORAL PARA COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS

DELIBERATIVO E FISCAL DA GEAP/FSS – 2012
CAPÍTULO I

DA FINALIDADE
Art. 1º – O presente regulamento tem por finalidade orientar e disciplinar o processo eleitoral
para a escolha dos conselheiros titular e suplente, representantes dos Participantes da GEAP
- Fundação de Seguridade Social, inscritos de cada patrocinador, para integrarem os Conselhos
Deliberativo e Fiscal, para os mandatos que iniciar-se-ão em 1º de julho de 2012.
§ 1º – A Eleição dos Conselheiros a que se refere o caput deste artigo será feita mediante escru-
tínio direto e secreto, em cédula de votação impressa, votação eletrônica ou ambas, com regras
definidas pela Comissão Eleitoral Nacional de cada patrocinador.
§ 2º – Qualquer que seja o processo de votação adotado, a Comissão Eleitoral Nacional respon-
sabilizar-se-á por sua segurança, lisura e transparência.

CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DA GEAP

Seção I
DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 2º – O Conselho Deliberativo – CONDEL é o órgão máximo da estrutura organizacional
da Fundação, responsável pela definição da política geral de administração da entidade e de seus
planos de benefícios.
§ 1º – A Composição do Conselho Deliberativo, integrado por seis membros, será paritária entre
representantes dos participantes e assistidos e representantes indicados dos seguintes patro-
cinadores: Ministério da Saúde - MS, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Ministério
dos Transportes - MT.
§ 2º – O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será de quatro anos, com garantia de
estabilidade no colegiado, permitida uma recondução (Estatuto da GEAP/FSS, artigo 18, § 6º).

Seção II
DO CONSELHO FISCAL

Art. 3º – O Conselho Fiscal - CONFIS é o órgão de controle interno da GEAP, que tem por
competência, dentre outras, analisar as Demonstrações Contábeis da Fundação, conforme o dis-
posto nas leis vigentes, no Estatuto e no seu Regimento Interno.
§ 1º – A composição do Conselho Fiscal, integrado por quatro membros titulares e igual número
de suplentes, será paritária entre representantes dos patrocinadores Ministério da Saúde - MS
e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e de participantes e assistidos, cabendo a estes
últimos a indicação do Conselheiro Presidente, que terá, além do seu, o voto de qualidade.
§ 2º – O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de quatro anos, renovando-se 01 (um)
conselheiro indicado e 01 (um) conselheiro eleito dos participantes a cada 02 (dois) anos
(Estatuto da GEAP/FSS, Art. 21, § 4o), vedada a recondução.
§ 3º – Para fins de atendimento do parágrafo anterior, a eleição para o CONFIS no mandato 2012/
2016 será apenas no âmbito do patrocinador Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

CAPÍTULO III
DAS ELEIÇÕES

Seção I
DO COLÉGIO ELEITORAL

Art. 4º – O colégio eleitoral é composto pelos servidores efetivos, ativos e/ou aposentados,
de cada um dos patrocinadores, inscritos na condição de titular em quaisquer dos planos
administrados pela GEAP, conforme disposições estatutárias e regulamentares.
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§ 1º - O quorum mínimo de votos exigido é de 5% (cinco por cento) dos servidores efetivos
ativos, participantes titulares inscritos na GEAP, no âmbito de cada um dos patrocinadores com
assento nos Conselhos, observado o Art. 22 e Parágrafo Único deste regulamento.
§ 2º – Pode votar e ser votado o servidor efetivo, ativo e/ou aposentado, vinculado a um patro-
cinador e inscrito como titular em quaisquer dos planos da GEAP, excetuando-se os que ocupam
cargos comissionados, sem vínculo com a administração pública federal, observado o disposto
no artigo 5º deste Regulamento.

Seção II
DAS CHAPAS

Art. 5º – A inscrição dos candidatos aos Conselhos Deliberativo e Fiscal será feita através de
CHAPA, que deverá ser formada por 02 (dois) servidores efetivos titulares e/ou aposentados do
quadro de pessoal do patrocinador, excetuando-se os que ocupam cargos comissionados sem
vínculo com a administração pública federal, sendo um titular e um suplente e que atendam, no
ato da inscrição, as seguintes condições:
I – ser servidor público efetivo titular, ativo e/ou aposentado no respectivo patrocinador;
II – ser titular inscrito e adimplente há, pelo menos, 12 (doze) meses, ininterruptamente, nos
planos administrados pela GEAP;
III – não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado;
IV – não ter sofrido penalidade por infração de legislação da seguridade social, inclusive da
Previdência Complementar, ou como servidor público;
V – não ter sofrido penalidade administrativa enquanto membro dos Conselhos, nem no exercí-
cio de cargo de direção e nas demais áreas da GEAP;
VI – não possuir assento na gestão ou nos conselhos de entidade que tenha como finalidade a
assistência à saúde suplementar e/ou previdência complementar.
VII – não participar de comissões eleitorais, de mesas de votação ou como fiscal, de que trata este
Regulamento.
VIII – comprovar experiência no exercício de atividade na área financeira, administrativa,
contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria.
Parágrafo Único – Os candidatos ao Conselho Fiscal deverão ainda ter formação de nível superior.

CAPÍTULO IV
DO REGISTRO DA CHAPA

Art. 6º – A inscrição de CHAPA poderá ser feita na Comissão Eleitoral Nacional ou Comissão
Eleitoral Estadual ou ainda na Comissão Eleitoral do Distrito Federal, observadas e registradas
a data e a hora do recebimento, o que determinará a ordem numérica crescente na cédula de
votação eleitoral.
§ 1º – O prazo para a inscrição de CHAPA será definido em Calendário Eleitoral;
§ 2º – Somente será aceita inscrição de CHAPA completa, na forma do artigo 5º deste Regulamento.
Art. 7º – No ato da inscrição de CHAPA, os seus componentes deverão apresentar:
I – cópia de documento de identidade e do CPF;
II – certidão negativa comprovando não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado,
a ser obtida junto à Justiça Federal e à Justiça Comum, nas respectivas circunscrições e seções
judiciais;
III – declaração obtida junto à área de recursos humanos do órgão de origem, que comprove não
ter sofrido penalidade em processo administrativo disciplinar;
IV – comprovante de protocolo de requerimento da certidão junto à Superintendência Nacional
da Previdência Complementar (Previc), que comprove não ter sofrido penalidade por infração de
legislação da previdência complementar;
V – declaração, a ser expedida pelo Conselho Deliberativo, informando não ter sofrido penalidade
administrativa enquanto membro de Conselhos (Condel, Consult, Confis e Conselho Estadual de
Representantes - CERs), nem no exercício de cargo de direção e nas demais áreas da GEAP;
VI – declaração da GEAP de que o candidato se encontra adimplente no plano a que esteja
vinculado há 12 (doze) meses antecedentes à inscrição.

VII – declaração, do próprio candidato, de que não possui assento na direção ou em conselho
de entidades que tenham como finalidade a assistência à saúde suplementar e/ou previdência
complementar; e
VIII – currículo comprovando conhecimento/experiência nas áreas de administração, financeira,
contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou auditoria.
IX – termo de responsabilidade assinado pelo candidato, conforme modelo integrante do anexo
deste Regulamento.
§ 1º – No ato da inscrição de CHAPA para o Conselho Fiscal, os seus componentes deverão
apresentar, além dos documentos citados nos incisos deste artigo, cópia autenticada do diploma
de graduação em nível superior.
§ 2º – Após a divulgação das CHAPAS registradas, o prazo para o pedido de impugnação de
CHAPA será de 2 (dois) dias úteis, consignando-se idêntico prazo para o recurso de CHAPA,
após manifestação da Comissão Eleitoral Nacional.

CAPÍTULO V
DAS COMISSÕES ELEITORAIS

Art. 8º – Cada patrocinador convocará as eleições através de Edital específico, observado o
Calendário Eleitoral norteador anexo.
§1º – O patrocinador designará uma Comissão Eleitoral Nacional, com no mínimo três (03) membros
titulares e respectivos suplentes, garantindo a participação das Entidades Representativas, Sindicais
e Associativas de âmbito nacional, para a condução do processo eleitoral.
§2º - O patrocinador poderá designar Comissão Eleitoral Estadual e Comissão Eleitoral do Dis-
trito Federal, que conduzirá o processo eleitoral nos Estados e no Distrito Federal, garantida a
participação das Entidades Representativas, Sindicais e Associativas no âmbito do patrocinador,
observando que os membros das Comissões deverão contar com seus respectivos suplentes.
Art. 9º – São atribuições da Comissão Eleitoral Nacional:
I – coordenar e supervisionar o processo eleitoral junto às Comissões Eleitorais Estaduais e do
Distrito Federal;
II – fazer cumprir, de acordo com o Calendário Eleitoral, a data, o horário, o prazo para a eleição
e apuração dos votos nas Comissões Eleitorais Estaduais e do Distrito Federal;
III – divulgar amplamente as CHAPAS com os nomes dos seus respectivos componentes;
IV – definir os modelos de atas de eleição e apuração para as Comissões Eleitorais Estaduais e
do Distrito Federal;
V – providenciar a totalização geral dos votos oriundos das Comissões Eleitorais Estaduais e
do Distrito Federal, no prazo estabelecido;
VI – elaborar ata de apuração nacional, com base nas informações oriundas das Comissões Elei-
torais Estaduais e do Distrito Federal;
VII – julgar, em instância final, os recursos interpostos;
VIII – anunciar o resultado final da eleição;
IX – encaminhar os nomes dos eleitos ao dirigente máximo do patrocinador, juntamente com a
documentação exigida, bem como ao Conselho Deliberativo da GEAP para que proceda à posse,
nos prazos estabelecidos no Calendário Eleitoral.
X – definir regras para a eleição dos Conselheiros mediante escrutínio direto e secreto, em cédula
de votação impressa, votação eletrônica ou ambas.
Art. 10 – São atribuições das Comissões Eleitorais Estaduais e do Distrito Federal:
I – divulgar amplamente o processo eleitoral e os atos da Comissão Eleitoral Nacional, no que
se refere às eleições;
II – receber e examinar a documentação das CHAPAS procedendo às inscrições, registrando data
e horário do recebimento, atendidas as exigências do Art. 5º deste Regulamento, e encaminhan-
do-as à Comissão Eleitoral Nacional para registro;
III – designar os locais onde serão disponibilizadas as URNAS, bem como o roteiro das URNAS
itinerantes e divulgar os horários de votação e apuração dos votos;
IV – providenciar a emissão das cédulas, quando a votação for em cédula impressa, observado
o disposto no inciso III do Art. 9º deste Regulamento;
V – convocar os mesários, no mínimo de 2 (dois) membros por unidade de votação, dos quais um
será o PRESIDENTE, e com relação às URNAS itinerantes, deverão ter a mesma composição das
fixas, garantida a presença de fiscais de CHAPAS;
VI – distribuir as URNAS;
VII – disponibilizar URNA(S) itinerante(s), quando necessário;
VIII – coordenar a eleição e a apuração dos votos na sua área de abrangência;
IX – proceder à totalização dos votos e enviá-los, juntamente com a relação de eleitores, para a
Comissão Eleitoral Nacional, especificando o quantitativo de votos de cada CHAPA, votos
válidos, brancos e nulos, registrados devidamente em ata;
X – receber recursos interpostos nos estados e no Distrito Federal e encaminhar à Comissão
Eleitoral Nacional.
XI – apresentar os resultados da eleição nos estados e no Distrito Federal nos prazos estabele-
cidos pela Comissão Eleitoral Nacional conforme Calendário Eleitoral.
XII – convocar membros para a junta de apuração em eventual impedimento de membros da mesa
de votação.
Parágrafo único – Todo o processo eleitoral deverá constar em ata, devidamente assinada pelos
membros da Comissão Eleitoral Estadual. Proceder da mesma forma no âmbito do Distrito Fede-
ral e enviar à Comissão Eleitoral Nacional.

CAPÍTULO VI
DA SESSÃO ELEITORAL DE VOTAÇÃO

Art. 11 – A data da eleição será definida em Calendário Eleitoral, ocasião em que o eleitor deverá
apresentar-se nos locais de votação munido de documento de identidade com foto.
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§ 1º – O eleitor cujo nome não conste da relação de votantes poderá votar em separado, desde que
comprove a condição de titular inscrito em um dos Planos da GEAP, assinando lista específica.
Art. 12 – Os membros da mesa de votação verificarão os documentos apresentados pelo eleitor
que, se habilitado, assinará a folha de votação e dirigir-se-á a URNA, portando, quando for o
caso, a cédula de votação oficial rubricada pelos membros da Comissão Eleitoral Estadual e do
Distrito Federal.
Art. 13 – A mesa devolverá ao eleitor os documentos apresentados para votação, após o depó-
sito do seu voto na URNA, quando for o caso;
Art. 14 – O voto somente será considerado válido se assinalado ou registrado em uma única
CHAPA.
Art. 15 – Nas cédulas de votação deverão constar, pela ordem de recebimento das inscrições das
CHAPAS, os nomes do titular e do seu suplente, conforme modelo padrão encaminhado às mesas
de votação.
Art. 16 – Havendo erro no preenchimento da cédula de votação por parte do eleitor, esta poderá
ser substituída por outra, pelo Presidente da mesa de votação.
Parágrafo único – A cédula de votação que for substituída será imediatamente inutilizada na
presença dos fiscais, procedendo-se ao registro na ata da eleição.
Art. 17 – Não será permitida propaganda eleitoral no recinto de votação.
Art. 18 – Cada CHAPA inscrita poderá manter um fiscal em cada local de votação, respeitando
a distância mínima de 01 (um) metro da URNA, desde que esteja identificado através de crachá.
Art. 19 – Terminado o horário fixado para a votação, as URNAS serão lacradas e rubricadas pelos
componentes da mesa e fiscais presentes, devendo ser lavrada a correspondente ata.
Parágrafo único – No caso de votação eletrônica, terminado o horário fixado para a votação,
emite-se o relatório do sistema eletrônico, sendo o mesmo rubricado pelos componentes da mesa
e fiscais presentes, devendo ser lavrada a correspondente ata.

CAPÍTULO VII
DA SESSÃO ELEITORAL DE APURAÇÃO DE VOTOS

Art. 20 – Após a votação, de imediato, será instalada a junta de apuração, composta pelos
mesmos membros da mesa de votação, que procederá à contagem dos votos, garantindo a presen-
ça de 01 (um) fiscal de cada CHAPA.
Art. 21 – Às juntas apuradoras compete:
I – identificar os fiscais apresentados pelas CHAPAS;
II – conferir e contar os votos;
III – impugnar a URNA que apresentar número de votos superior ao número de votantes;
IV – anular voto que apresente irregularidade;
V – lavrar as atas da eleição e da apuração;
VI – dar conhecimento do resultado da eleição local à Comissão Eleitoral Estadual e do Distrito
Federal pelo meio mais rápido disponível (telefone, fax, e-mails, rádio,etc.);
VII – encaminhar oficialmente à Comissão Eleitoral Estadual e do Distrito Federal o mapa de
apuração, devidamente rubricado pelos membros da junta apuradora juntamente com os docu-
mentos produzidos e os votos apurados.
Parágrafo único – No caso de votação eletrônica não se aplicam os incisos III e IV acima.
Art. 22 – Ao final da apuração, se o total de votos apurados for inferior ao quorum exigido no § 1º
do Art. 4º deste Regulamento, a eleição será declarada nula pela Comissão Eleitoral Nacional;
Parágrafo único – Ocorrendo o previsto no caput deste artigo, caberá a convocação de nova
eleição a ser realizada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da anulação,
quando prevalecerá o número de eleitores que efetivamente votarem.
Art. 23 – Em caso de empate, será considerada vencedora a CHAPA cujo candidato titular,
respeitada a ordem abaixo, contar:
I – maior tempo de vinculação a um dos planos da GEAP;
II – maior tempo no serviço público federal;
III – maior tempo de participação como titular nos Conselhos Superiores da GEAP;
IV – maior idade cronológica.
Art. 24 – Encerrados os trabalhos de apuração, a Comissão Eleitoral Estadual e do Distrito
Federal encaminhará de imediato, por meio mais rápido disponível (telefone, fax, e-mails, rádio,
etc.) o resultado da eleição a Comissão Eleitoral Nacional, a qual procederá à conferência, con-
solidação e divulgação do resultado da eleição geral.
Art. 25 – Após a divulgação oficial pela Comissão Eleitoral Nacional será concedido o prazo
de 02 (dois) dias úteis para recebimento de possíveis recursos, os quais serão julgados, pela
própria comissão, no prazo de 01 (um) dia útil imediatamente posterior ao encerramento do prazo
de recursos.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 26 – A Comissão Eleitoral Nacional utilizará os meios de comunicação de seu respectivo
patrocinador para a convocação das eleições, a divulgação das CHAPAS e dos nomes dos seus
respectivos componentes.
Art. 27 – As decisões das Comissões Eleitorais Nacional, Estaduais e do Distrito Federal serão
tomadas por maioria simples dos seus respectivos componentes.
Art. 28 – Os conselheiros eleitos estarão, depois de empossados, subordinados às disposições
das Leis em vigor e as que vierem a substituí-las, ao Estatuto da Fundação, ao Regimento Interno
dos Conselhos e ao Código de Conduta Ética dos Conselheiros da GEAP.
Art. 29 – Os conselheiros titulares e suplentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal deverão
apresentar Declaração de Bens ao assumirem as suas funções e ao se desligarem dela, bem como
anualmente, enquanto permanecerem no exercício dos cargos, conforme artigo 35 do Estatuto da
GEAP.
Art. 30 - Os casos omissos neste Regulamento Eleitoral serão resolvidos pela Comissão Eleitoral
Nacional, última instância de recurso administrativo.

Brasília-DF, 11 de abril de 2012.

ANEXO
Termo de Responsabilidade

Eu, ________________________________________________, nascido(a)    no(a)
 _________________________do sexo , ______________ residente e domiciliado na
  ,________________________________________________________________________________,
telefone (_____) _________________, e-mail_____________________________________
, inscrito(a) no CPF sob o n.º ____________________,    filho(a)      de
__________________________________e_____________________________________________________________,
para ocupar o cargo de Conselheiro no Conselho Deliberativo na GEAP – Fundação de
Seguridade Social,  registrada sob o n.º 323080 na Agência Nacional de Saúde Suplementar –
ANS, DECLARO, para os devidos fins de direito:
1 - preencher para o Exercício do Cargo para o qual estou me candidatando – Conselheiro Eleito,
osrequisitos de capacitação técnico-profissional e as condições de:
a) não ser impedido por lei;
b) não ter participado da administração de empresa que esteja em direção fiscal ou que
tenha estado ou esteja em liquidação extrajudicial ou judicial, até que seja apurada a sua
responsabilidade; e
e) não estar inabilitado para cargos de administração em outras instituições sujeitas à autoriza-
ção, ao controle e à fiscalização de órgãos ou entidades da administração pública direta ou
indireta, conforme Regulamentação em vigor, e em especial às aplicadas ao Mercado de Saúde
Suplementar.
2 – assumir, sob as penas dos arts. 171 e 299 do Código Penal, integral responsabilidade pela
fidedignidade das declarações ora prestadas.
3 – assumir, sob as penas do art. 11 da RDC n.º 24, de 13 de junho de 2000, integral responsa-
bilidade pela fidedignidade das declarações ora prestadas.

Local e Data:

Assinatura:

ANEXO II
CALENDÁRIO DAS ELEIÇÕES GEAP – 2012

ABRIL - JUNHO DE 2012
11/04(quarta-feira) ·Aprovação do Regulamento e do Calendário Eleitoral através da

Resolução CONDEL/GEAP/Nº 617 de 11 de abril de 2012
01/06 ·Período para o Patrocinador divulgar o Edital de Convocação

das Eleições 2012, contendo os critérios do processo eleitoral,
como também para a composição da Comissão Eleitoral Nacional,
Comissões Estaduais e Comissão do Distrito Federal.

01 a 06/06 ·Período para a Constituição da Comissão Eleitoral Nacional,
Comissões Estaduais e Comissão do Distrito Federal, com ampla
divulgação, pelas comissões, de todo o processo eleitoral.

06 a 08/06 ·Período de inscrição de CHAPAS, análise de documentação e
envio dos documentos à Comissão Eleitoral Nacional para
registro.

11/06 ·Período para a Comissão Eleitoral Nacional divulgar as
CHAPAS.

11 e 12/06 ·Período para apresentação de pedido de impugnação de Chapa.
13/06 ·Prazo final para a Comissão Eleitoral Nacional divulgar o(s)

resultado(s) quanto ao(s) pedido(s) de impugnação(ões)
14 e 15/06 ·Prazo para interposição(ões) de recurso(s) à(s) impugnação(ões)
18/06 ·Prazo para julgamento final do(s) recurso(s) interposto(s) e

divulgação da(s) CHAPA(s) em condição(ões) de concorrer(em)
ao processo eleitoral.

20 e 21/06 ·Período para realização das eleições.
21/06 (após o encerramento ·Apuração e divulgação dos resultados das eleições pela
da eleição) e 22/06 Comissão Eleitoral Nacional
25 e 26/06 ·Período para interposição(ões) de recurso(s) as eleições.
27/06 ·Julgamento do(s) recurso(s) pela Comissão Eleitoral Nacional
28/06 ·Homologação do resultado final das eleições pela Comissão

Nacional Eleitoral
28/06 ·Encaminhamento, pela Comissão Eleitoral Nacional, do resulta

do oficial das eleições ao(s) Dirigente(s) Máximo do Órgão.
28/06 ·Prazo para os Patrocinadores apresentarem a GEAP/FSS os

nomes dos Conselheiros Eleitos.
27 a 29/06 ·Seminário para os Novos Conselheiros.
30/06 ·Cerimônia de Posse dos Conselheiros.

Brasília, 30 de Maio de 2012.

SARA MARTINS
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Boletim de Serviço
IV - Da elaboração e confecção

1.Compete à Subsecretaria de Assuntos Administrativos (SAA),
por intermédio da Coordenação de Processo Editorial (Editora), vinculada
à Coordenação-Geral de Documentação e Informação (CGDI), a editoração,
a publicação, a confecção e a distribuição do BSE.

V - Do envio e publicação dos atos e matérias

1. Os atos e as matérias a serem publicados no BSE deverão ser
enviados por meio eletrônico, utilizando-se, para isso, o Sistema Integrado
de Atendimento ao Usuário (SAU).

2. Os atos e as matérias deverão, antes do envio, ser formatados
dentro dos padrões determinados pela Editora.

3. Os atos e as matérias enviados fora dos padrões estabelecidos
serão recusados pela Editora, à qual caberá comunicar ao órgão ou à unidade
emissores a necessidade de ajustes.

4. O BSE será publicado toda segunda-feira ou no primeiro dia útil
subseqüente, sendo sua periodicidade semanal.

5. As matérias para publicação serão recebidas nos prazos
divulgados na Intranet (SAU), no BSE e no sistema eletrônico de
encaminhamento. As matérias recebidas após o prazo determinado serão
publicadas na edição seguinte.

6. Os institutos e hospitais do estado do Rio de Janeiro, subordinados
ao Ministério da Saúde, que não tenham acesso à Intranet do MS, deverão
enviar, por e-mail ao Núcleo Estadual ou ao órgão superior a que esteja
subordinado, os atos e/ou matérias a serem publicados no BSE.

VI - Do cancelamento de publicação de atos e matérias

1. Para segurança do órgão e da unidade emissores dos atos e das
matérias e também para a Editora, não serão aceitos pedidos de cancelamento
formulados por telefone ou fax.

2. O cancelamento só poderá ser feito por servidor credenciado,
mediante utilização do SAU, no período destinado ao envio dos atos e
das matérias.

VII - Das disposições gerais

1. Poderão ser publicadas edições extraordinárias do BSE, mediante
autorização prévia do Subsecretário de Assuntos Administrativos.

 2. Compete aos órgãos ou unidades interessadas obter a
autorização prévia do Subsecretário de Assuntos Administrativos para a
edição extraordinária do BSE. Os pedidos de autorização, devidamente
justificados, podem ser encaminhados via e-mail.

3. O conteúdo e a redação das matérias enviadas para publicação
no BSE são de responsabilidade dos órgãos e das unidades, que, também, são
responsáveis pela guarda dos documentos originais, observados os prazos
constantes da Tabela de Temporalidade, em vigor no Ministério da Saúde.

4. Quando as matérias forem de mesma natureza e com preâmbulos
idênticos, as informações devem ser resumidas e condensadas, de modo a
racionalizar a publicação.

5. A não-observância destas normas implicará a devolução dos
atos e matérias encaminhados para publicação.

6. O BSE será disponibilizado aos usuários no site da Subsecretaria
de Assuntos Administrativos (SAA), por meio da Intranet, e na forma
impressa, conforme necessidades específicas de órgãos e unidades, e depósito
legal em Biblioteca e Centro de Documentação.

7. As simplificações, reduções e condensações dos atos e das
matérias, visando à redução de custos para a publicação, serão providenciados
pelos órgão e/ou unidades interessados em articulação com a Editora.

VIII - Da referência normativa

Artigo 37 da Constituição Federal; Lei n.º 4.965, de 5 de maio de
1966; Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, artigo 151, inciso I;
Decreto n. 96.671, de 9 de setembro de 1988; Decreto n.º 699, de 14 de
dezembro de 1992; e Portaria DIN/MJ n.º 189, de 18 de dezembro de 1997.

Portaria n.º 81, de 11 de julho de 2001*

O Secretário Executivo do Ministério da Saúde, no uso de suas
atribuições e considerando a necessidade de implantação de uma nova
sistemática para veiculação de matérias em Boletim de Serviço e
conseqüentemente uma melhor qualidade das publicações, resolve:

Art. 1.º. Instituir, a partir de 28 de julho de 2001, o Boletim de
Serviço Eletrônico (BSE) do Ministério da Saúde, com a finalidade de publicar
e legitimar os atos e matérias que por definição são objeto de publicação por
este meio de comunicação.

Art. 2.º. Aprovar as normas técnicas e operacionais do Boletim
de Serviço Eletrônico (BSE), do Ministério da Saúde, na forma do anexo
a esta Portaria.

Parágrafo único. As dúvidas surgidas na aplicação das normas
técnicas e operacionais, aprovadas por esta Portaria, serão dirimidos pelo
Subsecretário de Assuntos Administrativos.

Art. 3.º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4.º.  Revogam-se as disposições em contrário.

BARJAS NEGRI

Anexo

Normas técnicas e operacionais para publicação de matérias no
Boletim de Serviço Eletrônico (BSE) do Ministério da Saúde

O Boletim de Serviço é o instrumento criado com o objetivo de
divulgar os atos administrativos e normativos, de caráter interno, do Ministério
da Saúde, que tenham vedada a sua publicação no Diário Oficial da União.

O Ministério da Saúde, com esta Norma, passa a adotar o
Boletim de Serviço Eletrônico (BSE) como forma de dar conhecimento
público e vigência aos atos, matérias e normas de interesse institucional
e dos servidores.

I - Dos atos a serem publicados

Serão publicados no Boletim de Serviço Eletrônico (BSE) todos
os atos e as matérias expedidos no âmbito do Ministério da Saúde, de caráter
estritamente interno, que não se enquadrem nos termos do art. 6º do Decreto
n.º 96.671, de 09.09.88, e da Portaria DIN/MJ n.º 189, de 18.12.97.

São de publicação obrigatória no BSE, dentre outros atos e
matérias, os seguintes:portaria de designação de comissão de sindicância,
processo administrativo ou disciplinar e de grupo de trabalho interno;
concessão de vantagens e benefícios; gratificações; afastamentos diversos;
viagens no País; indenizações; alteração de freqüência; apostilamentos;
movimentação interna de pessoal; manuais instituídos por portaria, de
caráter interno; normas; e ordens de serviço.

Os atos e as matérias serão publicados por órgão e/ou unidade e
agrupados por assunto: Atos Administrativos e Atos Normativos.

II - Do credenciamento

Os órgãos e unidades do Ministério da Saúde, emissores de matérias
para o BSE, devem credenciar-se previamente junto à Editora. O
credenciamento deve ser encaminhado pelo e-mail: editora.ms@saude.gov.br,
e conter:  nome do órgão e subordinação completa, unidade organizacional,
endereço, e-mail; telefone, e fax.

Deve ser credenciado, também, pelo órgão ou unidade, o
responsável pelo envio dos atos e/ou matérias, cujos dados necessários para
este fim são: nome do responsável, telefone para contato, cargo, e-mail,
matrícula no Siape, e CPF.

Cada pessoa responsável pelo envio de atos e/ou matérias receberá
uma identificação e uma assinatura eletrônica (senha) particular de acesso,
pela qual ficará responsável.

III - Do descredenciamento
1. A substituição, o desligamento ou a movimentação de servidor

credenciado para enviar atos e matérias, para o BSE, deverão ser comunicados
imediatamente à Editora pelo órgão e/ou unidade credenciadores.

* Publicada no DOU, seção 1, n.º 134-E, de 12 de julho de 2001


