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RESOLUÇÃO Nº 0001/2021 

A Comissão Eleitoral nomeada para organizar e presidir as eleições da APAS- Sorocaba, conforme Edital 

de Nomeação publicado no Jornal Cruzeiro do Sul no dia 28/08/21, estabelece os seguintes critérios e prazos 

para a inscrição da Chapa. 

1. Do prazo para Inscrição: 

- O prazo para a Inscrição será de 30 de agosto a 27 de setembro de 2021. 

- No local da inscrição, as documentações deverão ser entregues na sede da APAS saúde Sorocaba, situada 

na Rua Conde d’Eu, 292, Vila Boa Vista, Sorocaba/SP, de 2ª a 6ª feira, das 07h às 17h, conforme 

mencionado no Edital de Convocação, publicado no Jornal Cruzeiro do Sul no dia 28/08/21. 

2. Para o deferimento do pedido de inscrição da chapa o Candidato: 

- Não poderá disputar a mais de um cargo, nem figurar em mais de uma chapa.  

- Para concorrer, o candidato deverá: a) Estar, no mínimo, há 02 (dois) anos no quadro social e quite com 

suas obrigações estatutárias; b) Não ocupar cargo de direção em empresa prestadora de serviços de saúde. 

- Não poderá candidatar-se, aos cargos de Presidente e Vice-Presidente, o associado que integrar Diretoria 

de Associação de Classe.  

- Até 15 (quinze) dias antes da eleição, qualquer associado poderá pleitear a impugnação de candidaturas 

que entenderem irregulares.  

- Preencher as condições previstas nas Resoluções Normativas da ANS, que tratam dos critérios para o 

exercício de cargo de administrador de operadora de planos privados de assistência à saúde. 

- O candidato à vaga do Conselho Fiscal deverá estar ativo na OPM que irá representar ou ser policial 

militar da reserva tendo como última OPM que em serviu, exceto a (o) pensionista, conforme previsto no 

artigo 48 do estatuto social; 

- O associado que aceitar relação empregatícia com a APAS, perde o direito de votar e ser votado, até que 

sejam aprovadas das contas do exercício em que deixar o emprego, conforme previsto no parágrafo único 

do artigo 16 do estatuto social. 

3. Pedido de Inscrição de Chapa da Diretoria e Conselho Fiscal, organização e entrega dos 

documentos: 

a. Para a Diretoria Executiva: 

- Relação contendo o nome de cada candidato indicando o cargo da Diretoria que irá ocupar, constando o 

nº do Cadastro APAS, Graduação e RE, conforme modelo anexo; 

b. Para Conselho Fiscal: 

- Relação contendo o nome de cada candidato indicando a vaga que irá ocupar, constando o nº do Cadastro 

APAS, Graduação e RE, exceto para a (o) Pensionista, que deverá constar o CPF, conforme modelo anexo; 

3.1. Anexar declaração do Presidente da Chapa informando que nenhum dos integrantes se enquadra nas 

restrições descritas no Art. 3º da Resolução Normativa e que todos preenchem os requisitos das demais 

legislações pertinentes em vigor. 

Findado o prazo de inscrição, a Comissão Eleitoral terá o prazo de 05 dias para análise das candidaturas, 

dando publicidade ao deferimento ou indeferimento do pedido da chapa.  

Sorocaba, 17 de setembro de 2021. 
              Ilegível          ilegível 
            Ten. Cel PM Vanclei Franci    Cap PM Ana Maria Costa 

                         Presidente                                        Secretário 
Ilegível        Ilegível 

2º Sgt PM Alexandre de Almeida Cb PM Michel Renato de Oliveira Santos 

              Membro – Escrutinador                   Ilegível                   Membro – Escrutinador 

3º Sgt PM Anderson Costa de Souza 
Membro – Escrutinador 


