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Prefeitura do Município de Jaguariúna
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Jaguariúna-SP

DECRETO N° 4.380, de 10 de janeiro de 2022.

Altera o prazo para apresentação
das certificações previstas no Decreto
nO 4.242/2021, autoriza eleição para
escolha de 03 (três) suplentes
representantes dos servidores inativos
junto ao Conselho de Administração,
e dá outras providências.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, Prefeito do Município de Jaguariúna,

Estado de São Paulo etc., no uso de suas atribuições legais,

Considerando o constante no Protocolo PMJ n° 023340/2021;

Considerando a necessidade de certificação dos dirigentes da unidade gestora do

regime próprio de previdência social;

Considerando que a ausência de certificação poderá ensejar irregularidade junto ao

Certificado de Regularidade Previdenciária;

Considerando a necessidade de eleger 03 (três) suplentes para representar os

servidores inativos junto ao Conselho de Administração do Fundo Especial de Previdência Social de

Jaguariúna - Jaguariúna Previdência,

DECRETA:

Art. 1° Fica prorrogado o prazo previsto nos artigos 14, inciso VI, 15, inciso IV e

30, inciso VI, do Decreto nO4.242, de 19 de novembro de 2020, para mais 03 (três) meses,

encerrando-se em 31/03/2022.

Art. 2° Na hipótese dos atuais membros dos conselhos fiscal e de administração

do Jaguariúna Previdência não apresentarem a certificação prevista no art. 8°-B, da Lei Federal

9.717/1998, serão imediatamente substituídos por seus suplentes, que deverão apresentar a

respectiva certificação até 31/10/2022, ou, até o vencimento do atual CRP, se a certificação for

elevada a requisito de regularidade.

Parágrafo único. Em qualquer caso, respeitar-se-ão, os prazos fixados pela

Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, no que tange à certificação

dos membros e conselhos do RPPS.

Art. 3° Fica autorizada a realização de eleições para escolha de 03 (três) suplentes

representantes dos servidores inativos junto ao Conselho de Administração do Fundo Especial de
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Previdência Social de Jaguariúna - JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA, para o período de

31/03/2022 a 30/06/2024, conforme regras estabelecidas no Decreto n° 4.242/2021.

Art. 4° As eleições serão realizadas no dia 25 de fevereiro de 2022, na sede do

Jaguariúna Previdência, das 07 as 15 horas, após será realizada a apuração dos votos.

Art. 5° A Junta Eleitoral nomeada pela Portaria 132/2020 será responsável pela

organização da eleição, em conjunto com a Diretoria Executiva do RPPS.

Art. 6° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos

retroativos a 03 de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 1 e202~

o BERBARDES REIS

na data supra.

VALDIRANTO


