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EDITAL N° 001/2020 – IPSPMP - PIRAPREV 

  

DISPÕE SOBRE O PROCESSO PARA ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO 

ADMINISTRATIVO E DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA – PIRAPREV PARA O 

QUADRIÊNIO 2020- 2024. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1°. Fica convocado pleito para a escolha de membros eleitos do Conselho 

Administrativo e do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV para o quadriênio de 2020-2024. 

 

Art. 2°. As eleições serão realizadas conforme calendário anexo e mediante processo 

eletrônico de votação, cujas regras serão definidas. 

 

 

Seção I 

Comissão Especial De Eleição 

 

Art. 3º. A Comissão Especial de Eleição constituída por meio da Portaria IPSPMP- nº 

254, de 03 de Agosto de 2020, do IPSPMP- PIRAPREV coordenará a realização das 

eleições para a representação dos servidores públicos municipais ativos no Conselho 

Administrativo e no Conselho Fiscal do Instituto para o próximo quadriênio 2020-2024. 

 

Parágrafo único. A Comissão Especial de Eleição será composta de 05 membros 

efetivos da  Prefeitura Municipal e do IPSPMP- PIRAPREV. 

 

Art.4º. São obrigações da Comissão Especial de Eleição:  

 

a) elaborar o edital o qual deverá conter todas as regras e parâmetros do processo 

eleitoral. 

 

b) receber as inscrições dos candidatos no processo eleitoral;  

 

c) supervisionar o recebimento das inscrições dos candidatos concorrentes ao 

processo eleitoral;  

 

d) decidir sobre o registro de candidatura dos inscritos;  

 

e) deliberar sobre impugnações ofertadas a candidatos inscritos; 

 

f) dirimir quaisquer dúvidas dos candidatos e eleitores durante o processo eleitoral; 
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g) apurar os votos; 

 

h) publicar a lista final de candidatos inscritos;  

 

i) proferir o resultado final do pleito;  

 

§1º. As decisões da Comissão Especial de Eleição serão tomadas por maioria simples 

de votos dos seus membros. 

 

§2º. O presidente da Comissão Especial de Eleição somente exercerá o voto nas 

deliberações em que houver empate 

 

§3º. Todas as decisões da Comissão Eleitoral deverão ser fundamentadas e 

registradas no Processo Administrativo Eleitoral. 

 

Art. 5º - Os membros da Comissão Especial de Eleição não poderão manifestar-se 

contra ou a favor de qualquer dos candidatos inscritos.  

 

Art. 6º - Os prazos de inscrição, recursos e demais datas do processo eleitoral 

constarão no calendário eleitoral, conforme Anexo I do presente Edital. 

 

Parágrafo único. O mandato dos integrantes da Comissão Especial de Eleição 

extinguir-se-á com a posse dos novos conselheiros eleitos. 

 

 

CAPÍTULO II 

DO PROCESSO ELEITORAL 

 

Art.7°. Entende-se por processo eleitoral o conjunto de normas e procedimentos que 

regem o processo administrativo de seleção dos membros do Conselho Administrativo 

e do Conselho Fiscal do IPSPMP- PIRAPREV. 

 

§1º. Nos moldes da Lei 2.912/2017 artigos 93, IV e artigo 97, §1º, V, respectivamente, 

serão eleitos os seguintes Membros: 

 

I- 03 (três) membros do Conselho Administrativo, cujas atribuições estão 

previstas no artigo 96 da Lei 2.912/2017. 

 

II- 02 (dois) membros do Conselho Fiscal, cujas atribuições estão previstas no 

artigo 98 da Lei 2.912/2017. 

 

§2º Eleitor é todo servidor efetivo estatutário ativo vinculado à Prefeitura Municipal de 

Piracaia, Câmara Municipal de Piracaia e ao IPSPMP- PIRAPREV 
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Seção I 

Da Publicidade 

 

Art. 8°. A publicidade dos atos administrativos relacionados ao processo eleitoral será 

realizada mediante utilização dos seguintes meios de comunicação: 

 

 I – Diário Oficial do Município de Piracaia; 

 

 II – Quadro de avisos da Prefeitura Municipal e do IPSPMP- Piraprev, quando couber; 

 

III – Site da Prefeitura do Município de Piracaia, da Câmara Municipal e do Piraprev, 

quando couber. 

 

 

Seção II 

Do voto secreto e obrigatório 

 

Art. 9º. O voto é obrigatório para todos os servidores ativos da Prefeitura Municipal de 

Piracaia, Câmara Municipal de Piracaia e IPSPMP- PIRAPREV. 

 

§1º. Caso o servidor não exerça seu direito ao voto deverá comparecer no prazo de 5 

(cinco)  dias a contar da homologação das eleições ao  IPSPMP- PIRAPREV  e 

preencher ficha de justificativa, bem como ficará impedido de se candidatar nas 

próximas eleições para os cargos de conselheiros do IPSPMP- PIRAPREV. 

 

§2º. O sigilo do voto será assegurado mediante a utilização das seguintes 

providências: 

 

 I – utilização de cédula eletrônica de votação oficial a ser agendada pelo sistema de 

gerenciamento da eleição nas datas preestabelecidas no calendário,  

 

II – envio de senha pessoal e intransferível por SMS para o celular do servidor, o qual 

deverá comunicar com antecedência à Comissão seu não recebimento.  

 

III – emissão de relatório do sistema eletrônico, durante e o final das votações com a 

porcentagem de votos para cada servidor candidato. 

 

§3º. Caso o servidor não possua celular, deverá entrar em contato com a Comissão 

Especial Eleitoral por meio dos canais de atendimento do PIRAPREV e indicar um 

celular para recebimento da senha. 

 

§4°. As senhas serão geradas de forma randômica pelo sistema da empresa 

contratada, a qual ficará responsável pelo encaminhamento destas e pelo sigilo das 

informações que estiverem sob sua custódia, ficando sujeita às sanções 

administrativas, bem como as civis e penais aplicáveis 
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Seção III 

Do formato da votação 

 

Art. 10°. A captação do sufrágio ocorrerá mediante a utilização de processo eletrônico 

de votação que utilizará o ambiente da rede mundial de computadores – Internet e 

Sistema específico de gerenciamento da eleição. 

 

Parágrafo único. O servidor eleitor da Prefeitura de Piracaia, Câmara Municipal e 

Instituto de Previdência exercerão dois votos, sendo em apenas 01(um) candidato 

para o Conselho Administrativo e 01(um) candidato para o Conselho Fiscal.  

 

 

Seção IV 

Das seções eleitorais 

 

Art.11. Entende-se por seção eleitoral o local que Comissão Especial de Eleição 

determinar e que disponha de terminal eletrônico de votação ou pela internet.  

 

Parágrafo único. A seção contará com um computador de ponto fixo, para votação, na 

sede do Piraprev de segunda à sexta-feira, localizada na Av. Dona Elza Peçanha de 

Godoy, 170, Vista Alegre, Piracaia no período das 9h às 16h. 

 

Art.12. Durante o período de votação, o IPSPMP-PIRAPREV, deverá contar com 

responsáveis pela realização das seguintes atividades: 

 

 I – acesso ao ambiente virtual para votação eletrônica;  

 

II – esclarecimento de dúvidas sobre a votação eletrônica; 

 

 III – atendimento para solução de problemas pertinente a votação eletrônica.  

 

Art.13. Ao servidor público a que se refere o caput do artigo 12° deste Edital ficará 

proibido à prática de qualquer manifestação que possa interferir ou influenciar na 

escolha do candidato por parte do eleitor, sendo vedado inclusive, o porte de adesivos, 

distintivos, camisetas ou objetos correlatos que possam identificar suas preferências 

ou rejeições por qualquer um dos candidatos. 

 

 

Seção V 

Da cédula eletrônica de votação 

 

Art. 14. O voto será registrado em cédula eletrônica de votação que deverá conter 

campos específicos para que cada eleitor registre seu voto para: 

 

 I - Um representante dos servidores ativos da Prefeitura Municipal ou Câmara 

Municipal para o Conselho Administrativo. 
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II – Um representante dos servidores ativos da Prefeitura Municipal ou Câmara 

Municipal para o Conselho Fiscal. 

 

Parágrafo único. A disposição dos candidatos para votação eletrônica será 

estabelecida por ordem alfabética dentre todos os candidatos concorrentes de ambos 

os Conselhos.  

 

Art. 15. Cada eleitor deverá votar uma única vez e em apenas 01(um) candidato para 

cada uma das vagas estabelecidas nos incisos do artigo anterior, e o sigilo do eleitor é 

absoluto. 

 

§1º. Caberá a Comissão Especial de Eleição publicar instruções para votação, em 

prazo não inferior a 10 (dez) dias que antecederem a data de início da votação, as 

quais serão divulgadas pelos veículos de comunicação previstos no artigo 8º deste 

Edital. 

 

Seção VI  

Do procedimento eletrônico de votação 

 

Art. 16. O link para acesso ao sistema de votação eletrônica via internet ficará no 

endereço institucional do IPSPMP- PIRAPREV durante o período de votação. 

 

§1º. O website do sistema de votação é protegido com criptografia, a qual garantirá a 

inviolabilidade e segurança das eleições.  

 

§1º. Se o eleitor não tiver acesso à internet em seu computador ou smartphone, 

poderá votar na sede do PIRAPREV durante o período de votação em dias úteis das 

09h às 16h. 

 

§2º O acesso do servidor a votação eletrônica exigirá login no sistema, composto por 

usuário e senha os quais são pessoais e intransferíveis. 

 

§3º A senha será encaminhada por meio de SMS ao celular do servidor ou, caso não 

possua, deverá entrar em contato com a Comissão Especial de Eleição pelos canais 

de atendimento do PIRAPREV e indicar um celular para receber a senha. 

 

§4º. Encerrada a eleição, o ambiente de votação ficará disponível para a divulgação 

do resultado e reimpressão do comprovante de votação por 5 (cinco) dias corridos, 

após o último dia da votação. 

 

Art.17. Uma vez concluída a votação do eleitor, o sistema não permitirá novo acesso, 

apenas para reimpressão do comprovante. 
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Seção VII 

Dos membros a serem eleitos 

 

Art. 18. Serão eleitos os seguintes conselheiros:  

 

I - 03 (três) Conselheiros titulares do Conselho Administrativo, representantes dos 

servidores públicos ativos da Prefeitura Municipal de Piracaia e Câmara dos 

Vereadores. 

 

II – 02 (dois) Conselheiros titulares do Conselho Fiscal, representantes dos servidores 

públicos ativos da Prefeitura Municipal de Piracaia e Câmara dos Vereadores;  

 

 

Subseção I 

Da demonstração do preenchimento das condições de elegibilidade 

 

Art. 19. Os candidatos às vagas para o Conselho Administrativo e Conselho Fiscal 

deverão demonstrar o preenchimento das seguintes condições de elegibilidade: 

 

I - Encontrarem-se revestidos de capacidade para a prática de todos os atos da vida 

civil;  

 
II - Encontrarem-se na condição de servidores públicos municipais ocupantes de cargo 

em provimento efetivo e estatutário, dotados de estabilidade funcional.  

 

III - Não terem cometido no período anterior a 5 (cinco) anos do pedido de registro da 

candidatura, infração disciplinar assim definida pela legislação municipal aplicável a 

espécie, apurada em regular processo administrativo em que tenha sido garantido o 

exercício do direito a ampla defesa e ao contraditório, transitado em julgado 

administrativamente. 

 

IV - Não se encontrarem em exercício de mandato eletivo ou estarem concorrendo 

como candidatos às eleições municipais; 

 

V- Possuir grau de instrução equivalente, no mínimo, ao ensino médio completo; 

 

VI – Não se encontrar em gozo de licença sem vencimentos, licença saúde ou outras 

similares com afastamento do serviço do serviço público; 

  

§ 1º - Obrigar-se-á ao cumprimento das exigências previstas no artigo 8-B da Lei 

9.717/98 e determinações da Portaria nº 9.907 de 14 de abril de 2020 do Ministério da 

Economia observando-se os prazos lá determinados; 

 

Art. 20. As condições de elegibilidade serão demonstradas mediante: 
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 I - apresentação de declaração com finalidade específica, a ser expedida pelo 

Departamento de Recursos Humanos nas hipóteses previstas nos incisos II, III e VI do 

artigo anterior;  

 

II - apresentação de certificado de conclusão de ensino médio ou certificado de 

conclusão de curso superior na hipótese prevista no inciso V;  

 

Parágrafo único. Qualquer dúvida a respeito dos documentos comprobatórios deve ser 

sanada junto à Comissão Especial de Eleição por meio dos canais de atendimento do 

PIRAPREV. 

 

 

Subseção II 

Do procedimento de inscrição e de registro das candidaturas 

 

Art. 21. O prazo para apresentação do requerimento de inscrição e de registro das 

candidaturas dos concorrentes ao Conselho Administrativo e ao Conselho Fiscal está 

disposto no cronograma anexo a este edital.  

 

Art. 22. O requerimento de inscrição e registro da candidatura será dirigido à 

Comissão Especial de Eleição na sede do IPSPMP-PIRAPREV,  de segunda à sexta-

feira no horário das 09 às 16h.  

 

Parágrafo único. Esse horário deverá ser respeitado para todas as fases do processo 

eleitoral. 

 

Art. 23. O candidato deverá apresentar o requerimento de inscrição e registro da 

candidatura devidamente instruído com os seguintes documentos: 

 

 I – cópia da carteira de identidade (RG) ou outro documento equivalente com 

fotografia recente; 

 

 II – Declarações e certificados necessários à comprovação do preenchimento das 

condições de elegibilidade previstas nos artigo 19 deste Edital; 

 

III – Fotografia recente e mensagem de candidatura, as quais serão encaminhadas ao 

e-mail fornecido pela Comissão Especial de Eleição, com a finalidade de publicação 

no site do PIRAPREV após a inscrição ser deferida. 

 

§1º. A Comissão Especial de Eleição somente aceitará o registro da candidatura do 

servidor que entregar todos os documentos comprobatórios previstos no artigo 20 e 

23, no prazo previsto para as inscrições.  

 

§2º A fotografia e mensagem de candidatura referidas no inciso III deste artigo são de 

inteira responsabilidade do servidor.  
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Art. 24. Encerrado o prazo previsto no Anexo deste Edital, caberá a Comissão 

Especial de Eleição, no prazo de 2 (dois) dias úteis, proceder a análise dos pedidos de 

registro das candidaturas e publicar a relação preliminar das candidaturas deferidas e 

indeferidas no Diário Oficial do Município. 

 

Art. 25. Fica vedado registro de mais de uma candidatura para o servidor que 

pretenda concorrer às eleições do Conselho Administrativo ou do Conselho Fiscal 

 

 

Seção VIII 

Do recurso 

 

Art. 26. No prazo de 05 (cinco) dias contados da data da publicação do indeferimento 

do pedido de registro de candidatura no Diário Oficial do Município, o candidato que 

tenha seu pedido indeferido poderá, mediante petição fundamentada, apresentar 

recurso a Comissão Especial de Eleição, cujo objeto ficará restrito ao saneamento das 

irregularidades apresentadas na decisão de indeferimento. 

 

Parágrafo único. O recurso deverá ser dirigido à Comissão Especial de Eleição e 

protocolado no local e horário previsto no artigo 22 deste Edital.  

 

Art. 27. Encerrado o prazo previsto no artigo anterior, caberá à Comissão Especial de 

Eleição, em até 01 (um) dia útil, decidir sobre os recursos e publicar a relação 

definitiva dos candidatos em seguida.  

 

Parágrafo único. Da decisão a que se refere o artigo 27 não caberá recurso na esfera 

administrativa. 

 

Seção IX 

Da campanha eleitoral 

 

Art. 28. O período de campanha eleitoral será iniciado após a publicação da lista final 

de candidatos de acordo com o cronograma anexo.  

 

Art. 29. É obrigatória a obtenção de prévia autorização por partes dos Diretores de 

Departamento Municipais, para que os candidatos possam adentrar as unidades de 

trabalho e divulgar suas candidaturas.  

 

Art. 30. Ficam vedadas aos candidatos no período de campanha eleitoral: 

 

 I - adoção de condutas de divulgação que causem constrangimentos, transtornos, 

tumultos e interferências nas atividades e rotinas de trabalho dos eleitores; 

 

II - a pichação ou uso de tintas nos bens do município para fins da campanha eleitoral; 

 

III – realizar boca de urna nos dias e local de votação;  
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IV – divulgar material que prejudique a reputação moral de outros candidatos;  

 

Parágrafo único. O descumprimento das normas previstas neste artigo acarretará a 

imediata exclusão do candidato do processo eleitoral, sem prejuízo à 

responsabilização administrativa cabível. 

 

Seção X 

Da apuração 

 

Art. 31. A apuração dos votos será de forma eletrônica e se dará por meio de relatório 

dos votos computados emitido pelo sistema de gerenciamento das eleições, e 

somente será iniciada após o encerramento do último dia de eleição.  

 

§1º. O processo de apuração dos votos será lavrado em ata dos trabalhos eleitorais e 

mencionará obrigatoriamente: 

 

I- Dia e hora da abertura e do encerramento dos trabalhos; 

 

II- Local no qual foi realizada a apuração; 

III- Relatório disponibilizado pelo website da empresa contratada para o 

gerenciamento da eleição eletrônica, especificando o número total de 

eleitores, cédulas apuradas, votos atribuídos a cada candidato registrado. 

 

IV- Resultado geral da apuração; 

 

V- Proclamação dos eleitos. 

 

§2º. A ata geral de apuração será assinada por todos os membros da Comissão. 

 

§3º. Finda a apuração, o Presidente da Comissão Especial de Eleição proclamará 

eleitos os candidatos que obtiverem a maioria absoluta dos votos em relação ao total 

de votos apurados.  

 

Art. 32. O local de apuração será a sede do PIRAPREV.  

 

Art. 33. O prazo para o fim da apuração é de 01(um) dia após o término da eleição.  

 

 

Seção XI 

Dos eleitos 

 

Art. 34. Realizada a apuração será publicada no Diário Oficial do Município a relação 

dos candidatos eleitos, cabendo recurso no prazo de 05 (cinco) dias à Comissão 

Especial de Eleição. 
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Parágrafo único. Em caso de empate de votos entre os candidatos de cada pleito, a 

Comissão adotará os mesmos critérios do artigo 110 do Código Eleitoral para o 

desempate, qual seja o candidato mais idoso.  

 

Subseção I 

Da homologação e da proclamação do resultado das eleições 

 

Art. 35. Após o prazo recursal previsto no artigo 34 deste Edital e sua análise pela 

Comissão Especial Eleitoral, será publicado no Diário Oficial do Município a 

homologação e proclamação do resultado final das eleições com a relação dos 

membros eleitos para o Conselho Administrativo e Conselho Fiscal. 

 

Subseção II 

Da posse 

 

Art. 36. Após a homologação do resultado do processo eleitoral e proclamação dos 

vencedores, caberá ao Prefeito Municipal, em conjunto com o Superintendente da 

Autarquia e do Conselho Administrativo dar posse aos membros titulares eleitos.  

 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 37. Fica garantido e facultado aos candidatos, o acompanhamento de todos os 

atos do processo eleitoral definido neste Edital. 

 

Art. 38. Os casos omissos a este edital serão dirimidos pela Comissão Especial de 

Eleição. 

 

Art. 39. O mandato dos eleitos terá início em 05/12/2020.  

 

Art. 40. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 41. O anexo constante deste Edital é sua parte integrante. 

 

Art. 42. Revogam-se as disposições em contrário 

. 

 

Piracaia, 18 de Agosto de 2020. 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE ELEIÇÃO. 

Presidente Cláudia Leônico da Silva 

 

 

 

 



  
 

  

 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV 
CNPJ: 10.543.660/0001-72 

Avenida Dona Elza Peçanha de Godoy, 170 Vila Elza, Piracaia – SP 
                     E-mail: piraprev@piraprev.com.br – Fones: (11)  4036-4371 / 4036-4409 

ANEXO I 

 

 

 

CALENDÁRIO DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL GESTÃO 

2020-2024 

 

EVENTOS BÁSICOS 

 

 

DATA ESTIMADA 

 

Publicação do Edital nos meios de comunicação  

 

19 de agosto 

 

Inscrição e registro candidatura 

 

24 de agosto a 11 de 

setembro 

 

Análise das candidaturas pela Comissão Especial de Eleição 

 

14 a 15 de setembro 

 

Publicação no Diário Oficial do Município da Lista Preliminar 

das candidaturas deferidas e indeferidas 

 

16 de setembro 

 

Prazo para interposição de recursos 

 

17 a 21 de setembro 

 

Análise dos recursos  

 

22 de setembro 

 

Publicação no Diário Oficial do Município da Relação Final dos 

Candidatos 

 

23 de setembro 

 

Campanha Eleitoral 

 

25 de setembro a 22 de 

outubro 

 

Período de Votação 

 

26 de outubro a 01 de 

novembro 

 

Apuração dos Votos 

 

03 de novembro 

 

Publicação no Diário Oficial do Município do resultado final da 

votação 

 

04 de novembro  

 

Recursos 

 

05 a 09 de novembro 

 

Publicação no Diário Oficial com Resultado Final Homologado 

pela Comissão Especial de Eleição 

 

11 de novembro 


