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EDITAL N. 001/2022

ELEIÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO FMSS
PARISI
"Estabelece normas gerais para a eleição dos
membros dos Conselhos de Administração e
Fiscal do FMSS PARISI - Fundo Municipal de
Seguridade Social de Parisi para o triênio
2023/2025.

VALDEVIR BATISTA GOBATO, Presidente do Fundo Municipal
de Seguridade Social do Município de Parisi, no uso de suas atribuições
legais;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 25, da Lei 132 de 29
de novembro de 1996;
CONSIDERANDO o disposto no Regimento Interno do Fundo
de Seguridade Social do Município de Parisi;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal 9.717/1998;

FAZ SABER

Que no dia 13 de dezembro de 2022, a partir das 08:30
horas, tendo como local a sede do FMSS PARISI, localizado na Rua dos
Bandeirantes n° 334-Residencial Bella Vista, nesta cidade de ParisiSP., será realizada, a eloi9ao para o preenchimento de

vagas no

Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Fundo Municipal de
Seguridade Social de Parisi.
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As vagas a serem preenchidas mediante eleição são as
seguintes:
a) 5 (cinco) funções de membros para integrar o
Conselho de Administração do Fundo, com mandato de 3 (três) anos;

b) 3 (três) funções de membros para integrar o
Conselho Fiscal do Fundo, com mandato de 3(três) anos.
c) Juntamente com o titular, sera eleito 01 (um)
suplente, que o substituirá em suas licenças e impedimentos e os
sucederão em caso de vacância, conservada sempre a vinculaçâo da
representatividade.

As eleições serão realizadas de acordos com as seguintes normas:

As eleições serão realizadas de acordos com as
seguintes normas:
I.

Poderão participar da Assembleia, com direito a

voto, todos os inscritos no regime da previdência municipal.

a.

Servidores ativos, do quadro efetivo;

b.

Servidores inativos e;

c.

Pensionistas.

1.1. Não sera permitido voto por procuração.
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II. Poderão candidatar-se a função de membro Conselho
de Administração e do Conselho Fiscal, o servidor público municipal
ocupante de cargo em provimento efetivo, dotado de estabilidade
funcional ou encontrar-se na condição de aposentado vinculado ao FMSS
PARISI, que atendam aos requisitos dispostos no presente edital.
III. Para assumir uma das vagas nos Conselhos, o
candidato eleito deverá apresentar os seguintes documentos
comprobatórios como requisito obrigatório para posse:

a) Encontrar-se na condição de servidor público
municipal ocupante de cargo em provimento efetivo, dotado de
estabilidade funcional (não podendo estar em estágio probatório até a
data da eleição) ou encontrar-se na condição de aposentado vinculado ao
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS;

b) Não ter sofrido condenação judicial transitada em
julgado, pela prática de ato de improbidade administrativa, assim
definido na legislação especifica;

c) Possuir certificação e habilitação comprovadas, nos
termos definidos em parâmetros gerais (aprovação mediante prova junto
aos órgãos credenciados);
d) Não ter cometido, no período anterior a 10 (dez)
anos da data da indicação, 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;
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e) 0 membro do Conselho de administração eleito
escolhido para exercer a Presidência do FMSS PARISI, devera além de
atender aos demais requisitos do presente edital, possuir formação em
nível superior
f) 0 membro do Conselho Fiscal eleito escolhido para
exercer a Presidência do Conselho Fiscal, deverá além de atender aos
demais requisitos do presente edital, possuir formação em nível
superior
IV. Quanto aos documentos a que se refere o item III,
deverá ser observado o seguinte:
1.

Quanto ao disposto na alínea "b", todos os candidatos

eleitos deverão comprovar A inexistência de condenação criminal,
inclusive para os delitos previstos no inciso I do art. 1° da Lei
Complementar n° 64, de 1990, por meio de apresentação de certidões
negativas de antecedentes criminais da Justiça Estadual e da Justiça
Federal competentes;

2.

Todos os candidatos eleitos deverão comprovar mediante

declaração de que não incide em alguma das demais situações de
inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1° da Lei
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990.

3.

A certificação a que se refere a alínea "c" do item III,

deverá ser apresentada dentro do prazo legal determinado pelo
Ministério da Economia e Previdência, devendo ainda, a mesma ser
compatível com A exigência de cada conselho, sob pena de substituição
do conselheiro que não conseguir certificar-se.
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V. As eleições observarão o seguinte cronograma:
a) - 28 de novembro a 02 de dezembro de 2022: período de inscrição das
candidaturas;
b) 05 de dezembro de 2022: publicação dos candidatos inscritos;
C) - 06 de dezembro de 2022: período de impugnação das
candidaturas;
d) - 07 de dezembro de 2022: julgamento das impugnações;
e) - 08 de dezembro de 2022: divulgação dos candidatos, informativo aos
servidores;
f)- Do dia 08 até o dia 12 de dezembro: período de campanha;
g)- 13 de dezembro de 2022, das 9 as 16 horas: eleições;
h)- 13 de dezembro de 2022, a partir das 16h0Omin horas: apuração;
i)- 14 de dezembro de 2022: publicação do resultado das eleições;
j) - 01 de janeiro de 2023, posse dos conselheiros eleitos.
As publicações a que se refere este inciso serão realizadas mediante
afixação no quadro de avisos de cada repartição pública e no site do
FMSS PARISI, https://www.previdencia.parisi.sp.gov.br/
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VI. Fica aprovado o modelo da cédula de votação, a ser
preenchida pelo eleitor, conforme o Anexo I E II deste edital;

VII. Para inscrição de sua candidatura, o servidor
deverá apresentar requerimento escrito, conforme Anexo III deste
edital, acompanhado de cópia do ato de nomeação ou de concessão de
aposentadoria e do RG;

VIII. 0 voto será secreto, em cédula na qual conste o
nome de todos os candidatos e espaço para serem assinalados os
candidatos escolhidos pelo eleitor;

IX. 0 eleitor poderá votar em apenas cinco candidatos
para o Conselho de Administração e três candidatos para o Conselho
Fiscal, sob pena de o voto ser considerado nulo;

X. Encerrada a votação, o Senhor Presidente do FMSS
PARISI determinará que as urnas sejam recolhidas, solicitando a
Comissão eleitoral nomeada por Decreto do Executivo Municipal para
proceder a apuração dos votos;

IX. Serão apurados inicialmente os nomes sufragados
para membro do Conselho de Administração.

XII. Serão considerados eleitos, para cada Conselho, os
candidatos com maior número de votos, permanecendo como suplentes os
candidatos subsequentes, até o número de cargos respectivo.
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XIII. Em caso de renúncia de algum dos eleitos, sera
proclamado eleito, pela ordem, o funcionário classificado de acordo com
a escala de votos recebidos, assegurando-se aos mais votados o
preenchimento da vaga existente, como titular da função ou como
suplente.
XIV.

Dos trabalhos realizados sera lavrada ata

registrando os nomes dos eleitos, da qual farão parte, cópia deste
edital, a lista de presença e a relação de todos os sufragados, com a
respectiva quantidade de votos recebidos;
XV. A ata e os documentos que a acompanham serão
subscritos pela Diretora Previdenciária, pelos membros atuais do
Conselho de Administração e pelos demais presentes que assim o
desejarem.

XVI. Em caso de igualdade no número de votos recebidos,
o desempate faz-se com os seguintes critérios:

a)

Possuir certificação e habilitação comprovadas, nos

termos definidos em parâmetros gerais (aprovação mediante prova
junto aos órgãos credenciados)
b)

Possuir curso nível superior;

c)

Maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60

anos de acordo com o artigo n° 27 da Lei n° 10741/2013 (Estatuto do Idoso).
d)
Maior tempo de serviço público junto a Prefeitura
Municipal de Parisi-SP.
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XVII. A posse dos eleitos se dará em sessão a ser
realizada na sede do FMSS - PARISI ou em local previamente definido,
ocasião em que os empossados assinarão o livro de posse e farão
declaração de bem para exercer os cargos para os quais foram eleitos.
XVIII. Após a posse dos novos conselheiros, os membros
eleitos do Conselho de Administração escolherão dentre eles, aquele que
desempenhará a função de Presidente do Fundo Municipal de Seguridade
Social de Parisi, observados os seguintes requisitos:

1 - Comprovação dos requisitos dispostos no item III;
2 - Ter formação superior.

E para os devidos fins e efeitos é expedido o presente
edital, na forma do parágrafo único do artigo 25, da Lei 132/1996, o
qual é publicado por afixação nos locais próprios da Prefeitura e da
Câmara Municipal de Parisi-SP.

Parisi, 22 d novembro de 2022.

BATISTA GOBATO
Pre

nte do FMSS PARISI

