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RESOLUÇÃO JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA Nº 001, DE 14 DE JANEIRO DE 2022 

 

 

Dispõe sobre as eleições para escolha de 

três suplentes para o representante dos 

servidores inativos junto ao Conselho de 

Administração do Fundo Especial de 

Previdência Social – JAGUARIÚNA 

PREVIDÊNCIA, para o exercício de 

2022, e dá outras providências.  

 

   TÂNIA CANDOZINI RUSSO, Diretora Presidente do Fundo Especial de 

Previdência Social – JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA do Município de Jaguariúna, Estado de 

São Paulo etc., com base no artigo 460, inciso VI, da Lei Complementar nº 209, de 09 de 

maio de 2012,  

   RESOLVE: 

Art. 1º A eleição para os cargos de suplentes do representante dos servidores 

inativos, conforme Decreto Municipal 4380/2022, ocorrerá conforme cronograma abaixo: 

I – 12/01/2022 – Publicação no D.O.M. do Decreto Municipal nº 4380/2022; 

II – 13/01/2022 – Publicação da Resolução nº 001/2022; 

III – 17/01/2022 a 31/02/2022 – Período de inscrições; 

IV – 02/02/2022 - Publicação dos inscritos; 

V – 03/02/2022 a 04/02/2022 – Prazo para apresentação de recursos pelo 

indeferimento de inscrição; 

VI – 08/02/2021 - Publicação das decisões dos recursos; 

VII – 09/02/2022 a 24/02/2022 – Campanha Eleitoral; 

VIII – 25/02/2022 – Eleição e Publicação dos Resultados;   

IX – 03/03/2022 a 11/03/2022 – Apresentação dos documentos do art. 15 do 

Decreto 4242/2020; 

X – 16/03/2022 – Publicação do resultado da análise da documentação para 

implementação das condições para nomeação ao cargo de suplente; 

XI – 17 a 18/03/2021 – Prazo para apresentação de recursos; 

XII – 23/03/2021 – Publicação do julgamento dos recursos e homologação dos 

resultados.  

Parágrafo único. As publicações previstas nos incisos II, IV, VI, VIII, X e XI 

ocorrerão no site e no quadro de avisos do Jaguariúna Previdência. 
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 Art. 2º - A captação do sufrágio ocorrerá em 1 (uma) seção eleitoral de 

votação, localizada na sede do Jaguariúna Previdência (Rua Coronel Amâncio Bueno, 735, 

Centro). 

§ 1° A seção eleitoral referida no caput deste artigo será acompanhada e 

fiscalizada por 02 (dois) servidores públicos efetivos que não poderão possuir parentesco com 

os candidatos, ainda que por afinidade, até o terceiro grau, inclusive o cônjuge. 

§ 2° Os servidores deverão comparecer para as votações portando documento 

com foto e usando, obrigatoriamente, máscara de proteção. 

Art. 3º - Serão considerados eleitores apenas os servidores públicos inativos, 

aposentados nos termos da Lei Complementar nº 209/2012, vinculados ao Jaguariúna 

Previdência. 

Art. 4º - Serão eleitos 03 (três) suplentes para o seguinte membro do Conselho 

de Administração: 

I - Conselheiro representante dos servidores públicos inativos.  

Art. 5º - As condições de elegibilidade, a demonstração do preenchimento das 

condições de elegibilidade, o procedimento de inscrição e de registro das candidaturas e a 

campanha eleitoral seguirão a forma estabelecida nos artigos 14 a 20 e 24 a 25 do Decreto 

Municipal 4242/2020. 

Parágrafo único. Os servidores inativos estão dispensados da apresentação da 

Declaração de Estabilidade Funcional, já que se encontram na posição de inativos. 

Art. 6º – Os recursos cabíveis em face do indeferimento de inscrições e da 

publicação dos resultados devem ser protocolados no prazo previsto no cronograma constante 

do art. 1º Desta Resolução, mediante petição escrita e fundamentada, devendo ser endereçado 

ao Presidente da Junta Eleitoral, os quais serão analisados. 

Parágrafo único. Os recursos deverão ser protocolados no Jaguariúna 

Previdência, no horário das 8h30 às 12h ou das 13h30 às 17h.  

Art. 7º. Encerrado o prazo previsto no cronograma do art. 1º, caberá à Junta 

Eleitoral decidir sobre os recursos e publicar os seus resultados bem como a relação definitiva 

dos candidatos inscritos e da homologação final, por meio de resolução. 

Art. 8º. Da decisão a que se refere o artigo anterior não caberá recurso na esfera 

administrativa. 
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Art. 9º - Encerrada a votação, caberá à Junta Eleitoral iniciar imediatamente a 

apuração dos votos, que se realizará após às 15h, na sede do Jaguarprev, aberta aos 

candidatos, fiscais e ao Sindicato. 

Art. 10 - Realizada a apuração, serão considerados eleitos os candidatos que 

obtiverem o maior número de votos válidos, pela ordem decrescente de votação.  

Parágrafo único. Em caso de empate na votação, o desempate será decidido, 

pela ordem, em favor do servidor que contar:  

I - com maior escolaridade;  

II - com maior tempo de serviço público municipal; e  

III- com maior idade. 

Art. 11 - Caberá ao Prefeito fazer publicar ato de homologação contendo a 

proclamação do resultado e a relação dos candidatos eleitos para 03 (três) cargos de suplente 

do Representante dos Inativos junto ao Conselho de Administração do Jaguariúna 

Previdência. 

Art. 12 - Publicado o ato de homologação e de proclamação do resultado das 

eleições previsto no artigo anterior, caberá ao Prefeito nomear por portaria os 03 (três) 

suplentes do representante dos servidores inativos. 

Art. 13 - As condições para o exercício do cargo terão a forma estabelecida nos 

artigos 30 a 32 do Decreto Municipal 4242/2020. 

Art. 14 - Fica garantido e facultado aos candidatos e ao Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais, indicar 02 (dois) fiscais para o acompanhamento de todos os 

atos do processo eleitoral, nos termos fixados pela Junta Eleitoral, não sendo admitido o uso 

político ou em desvio de finalidade das eleições.  

Art. 15 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

  JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA, aos 13 de janeiro de 2021. 

 

TÂNIA CANDOZINI RUSSO 

Diretora Presidente do JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA 

 

   Publicada no Site e no Quadro de Avisos do Jaguariúna Previdencia, e 

registrada no Fundo Especial de Previdência Social dos Servidores Municipais de 

Jaguariúna, aos 13 de janeiro de 2021. 

 

 

RENATA APARECIDA DIAS 

Diretora do Departamento Administrativo Financeiro 


