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DECRETO N" S6S /2020

REGULAMENTA A ELEIÇÃO DOS
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES

ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO

PODER EXECUTIVO E DO PODER

LEGISLATIVO MUNICIPAIS PARA OS

CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL

DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE VILA VELHA - IPW.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso
de atribuições que lhe são eonferidas pelo art. 56, IV, da Lei Orgâniea Municipal, e,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 164 e 177 da Lei Complementar
Munieipal n° 22, de 27 de janeiro de 2012, que preveem a eleição de representantes
dos Servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo e Legislativo para o
Conselho Deliberativo e Fiscal do Instituto de Previdência Social dos Servidores

Públicos do Município de Vila Velha - IPVV;

CONSIDERANDO a necessidade de revisão das regras pertinentes ao processo de
eleição dos membros representantes dos Servidores Públicos municipais;

DECRETA:

Art. 1° Este Decreto regulamenta as eleições para composição dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais
de Vila Velha-IPVV.

Art. 2° As eleições para escolha dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do
Instituto de Previdência dos Servidores Públieos Municipais de Vila Velha - IPW,
dispostas nos artigos 164 e 177 da Lei Complementar 022/2012, ocorrerão na forma
diseiplinada no presente Decreto.

Parágrafo único. As eleições para os Conselhos Deliberativo e Fiscal ocorrerão na P
quinzena do mês de junho dos anos pares.

Art. 3° O Conselho Deliberativo será composto de 9 (nove) membros titulares e seus
respectivos suplentes, da seguinte forma:

1 - Seeretário Municipal de Administração, como membro efetivo e seu respeetivo
suplente;

H - Secretário Municipal de Finanças, como membro efetivo e seu respectivo
suplente;

IH - 2 (dois) membros efetivos e seus respectivos suplentes, indicados pelo ehefe do
Poder Executivo do Município;
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IV - 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente, indicados pelo chefe do Poder
Legislativo do Município;

V - 2 (dois) membros efetivos e seus respectivos suplentes, eleitos pelos Servidores
ativos do Poder Executivo, escolhidos entre seus pares;

VI - 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente, eleitos pelos Servidores ativos
do Poder Legislativo, escolhidos entre seus pares;

VII - 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente, eleitos pelos aposentados e
pelos pensionistas do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, escolhido entre seus
pares.

§ 1" Os membros aos quais se referem os incisos III a VII deste artigo serão,
obrigatoriamente. Servidores Públicos ativos, detentores de cargo efetivo no
Município de Vila Velha (ES), segurados do seu RPPS gerido pelo IPW, com, no
mínimo, cinco anos de efetivo exercício no serviço público municipal e com
formação em curso de nível superior.

§ 2° Õs membros de que tratam os incisos I a IV são demissíveis "ad nutum", por ato
da mesma autoridade que os tenham nomeado.

Art. 4° O Conselho Fiscal será composto por 4 (quatro) membros efetivos e seus
respectivos suplentes, da seguinte forma:

1-2 (dois) membros efetivos e seus respectivos suplentes, indicados pelo chefe do
Poder Executivo;

II - I (um) membro efetivo e seu respectivo suplente, eleitos pelos Servidores ativos
do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, escolhidos entre seus pares;

III - 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente, eleitos pelos aposentados e
pensionistas do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, escolhidos entre seus pares.

Parágrafo único. Os membros indicados e eleitos serão, obrigatoriamente.
Servidores públicos ativos, detentores de cargo efetivo no Município de Vila Velha
(ES), segurados do seu RPPS gerido pelo IPVV, com, no mínimo, cinco anos de
efetivo exercício no serviço público municipal e com formação em curso de nível
superior, comprovadamente concluído até a data de nomeação.

Art. 5° Todos segurados do RPPS dos Servidores do Município de Vila Velha (ES)
são aptos a votar nas eleições de que trata este Decreto.

§ 1° O voto é facultativo, direto e secreto.

§ 2" Adota-se o princípio majoritário.

§ 3° Para os Conselhos Deliberativo e Fiscal, serão eleitos como titulares os mais
votados e como suplentes os seguintes.
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§ 4" Cada Servidor terá direito a votar em apenas um candidato para cada Conselho.

§ 5° No momento da apuração, a cédula eleitoral com a indicação de mais de um
candidato para um mesmo Conselho será desconsiderada por completo.

Art. 6° A Comissão Eleitoral regerá as eleições para os Conselhos Deliberativo e
Fiscal, cumulativamente.

§ 1" A Comissão referida no caput será composta por quatro Servidores titulares e
respectivos suplentes, indicados da seguinte forma:

I - 1 (um) titular e seu respectivo suplente pelo Sindicato dos Servidores e
Funcionários Ativos e Inativos da Câmara e da Prefeitura Municipal de Vila
Velha/ES;

II - 1 (um) titular e seu respectivo suplente pelo Sindicato dos Trabalhadores em
Educação Pública do Espírito Santo (SINDIUPES);

III - 1 (um) titular e seu respectivo suplente pelo Conselho Municipal de Saúde;

IV - 1 (um) titular e seu respectivo suplente pela Associação representativa dos
Servidores Fiscais de atividades urbanas e dos Auditores Fiscais da Receita

Municipal;

V - 1 (um) titular e seu respectivo suplente pelo Sindicato dos Servidores das
Guardas Civis Municipais e dos Agentes Municipais de Trânsito do Estado do
Espírito Santo (SIGMATES);

VI - 1 (um) titular e seu respectivo suplente pela Associação dos Procuradores do
Município de Vila Velha (APROVVE).

§ 2° As indicações dos titulares e suplentes deverão ser encaminhadas ao IPVV para
que este providencie a devida publicidade da Comissão Eleitoral.

§ 3° O Conselho Deliberativo em exercício encaminhará ofício às instituições
constantes no parágrafo primeiro, na primeira semana de abril dos anos em que
ocorrerem as eleições para que estas formalizem a indicação necessária para a
composição e instalação da Comissão Eleitoral.

§ 4° Caso alguma das entidades não formalize a indicação de titular e suplente para
instalação da Comissão Eleitoral, o IPVV fícará responsável por esta tarefa.

§ 5° A Comissão elegerá, dentre seus membros, um Presidente, um Vice-Presidente,
um Secretário e três membro.

§ 6° A Comissão deliberará pelo voto da maioria dos seus membros.

Art. 7° São atribuições da Comissão Eleitoral:
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I - elaborar o Edital com as normas que regerão as eleições;

II - nomear o suplente na falta do respectivo titular;

III - assessorar-se de outros Servidores necessários para organização dos pleitos;

IV - fixar cronograma das etapas do edital;

V - preparar todo material necessário à realização dos pleitos;

VI - receber e conferir a inscrição de candidatos;

Vn - providenciar e nomear mesários e escrutinadores;

VIU - elaborar os boletins de apuração;

IX - declarar os eleitos;

X - comunicar, formalmente, ao Presidente dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, os
eleitos, titulares e suplentes;

XI - definir e encaminhar ao IPW com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da
data fixada para o pleito a data, horário e local para inscrição de candidatos, bem
como a data, local e horários de votação e apuração, além de todos os comunicados e
alterações que se fizerem necessários;

XII - deliberar sobre a regularidade da inscrição de candidatos e quanto à qualidade
de eleitor;

XIII - receber, apreciar e decidir sobre eventuais recursos;

XIV - deliberar conclusivamente sobre todos os assuntos que envolverem o pleito.

§ 1° O IPVV dará o suporte administrativo necessário ao desempenho das atividades
da Comissão Eleitoral.

§ 2° A Comissão Eleitoral exercerá suas atividades no âmbito da Sede do IPVV, local
onde serão recebidos todos os documentos, como inscrições, recursos, impugnações,
e todos os demais atos.

§ 3° Toda publicação, impressão de documentos e cédulas eleitorais, além de
aquisição de material necessário à realização da eleição, será solicitada pela Comissão
Eleitoral e providenciada pelo IPVV.

Art. 8° Para candidatar-se a membro do Conselho Deliberativo ou do Conselho

Fiscal, o Servidor deverá cumprir os requisitos dos artigos 164 e 177 da Lei
Complementam® 022/2012, requerendo formalmente sua inscrição junto à Comissão
Eleitoral, na Sede do IPVV, com antecedência de no mínimo 10 (dez) dias úteis para
o pleito, anexando ao requerimento o que segue:
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I - contracheque do mês anterior ou ficha funcional;

II - cópia da carteira de identidade e CPF;

in - cópia do comprovante de escolaridade.

§ 1° Cada Servidor poderá inscrever-se somente para um dos Conselhos.

§ 2° As inscrições somente serão aceitas se procedidas pelo candidato, não sendo
aceitas inscrições por procuração.

§ 3° O Servidor poderá inscrever-se com apelido, nome social e ou com nome
abreviado, a ser indicado no ato de inscrição da candidatura, cabendo à Comissão
Eleitoral fazer constar na Cédula Eleitoral.

§ 4° O servidor somente será considerado candidato depois da homologação formal
de sua inscrição pela Comissão Eleitoral.

§ 5° Na Cédula Eleitoral, constarão todos os nomes registrados pelo candidato e
lotação do mesmo.

§ 6° Não poderão ser designados como membros do Conselho Deliberativo ou Fiscal
do IPVV Servidor que tenha sofrido condenação criminal transitada em julgado por
crime contra o patrimônio ou contra administração pública, nem os que tenham
sofrido penalidade administrativa por infração na legislação da seguridade social,
inclusive previdência complementar, e que tenham sido definitivamente
responsabilizados por ato de improbidade administrativa, enquanto perdurar o
cumprimento da pena.

§ 7° O cumprimento do disposto no parágrafo anterior se dará mediante declaração
firmada pelo candidato conforme modelo definido pela Comissão Eleitoral.

Art. 9" A lista de candidatos deverá ser publicada em meio eletrônico em até 5
(cinco) dias úteis de antecedência em relação ao dia do pleito.

Parágrafo único. A Comissão Eleitoral deverá encaminhar ao IPVV a lista de
candidatos com antecedência mínima de 07 (sete) dias úteis para fins de publicização.

Art. 10. O candidato eleito, titular ou suplente, para ser legalmente empossado,
deverá apresentar à Comissão Eleitoral, na Sede do IPVV, em até 5 (cinco) dias úteis
depois da publicação do resultado provisório:

I - declaração de bens; e

II - documento da Procuradoria do Município ou do seu órgão de origem que ateste
que não responde a nenhuma Sindicância Administrativa ou Processo Disciplinar
Administrativo.
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Art. 11. O resultado provisório do processo eleitoral será comunicado pela Comissão
Eleitoral em até 01 (um) dia útil depois da realização do pleito ao IPVV, para que este
providencie a publicização em até 01 (um) dia útil após o recebimento.

§ 1° A partir do primeiro dia útil imediato à publicação do resultado provisório, abre-
se prazo para recursos que devem ser registrados junto à Comissão Eleitoral em até
02 (dois) dias úteis.

§ 2° A Comissão Eleitoral deverá deliberar sobre todos os requerimentos em até 02
(dois) dias úteis contados dos seus respectivos protocolos.

Art. 12. A homologação do processo eleitoral deverá ocorrer em até 06 (seis) dias
úteis depois da realização do pleito, devendo o IPVV ser comunicado previamente do
resultado final pela Comissão Eleitoral para fins de providência quanto a publicidade.

Parágrafo único. A Comissão Eleitoral deve encaminhar ao IPVV toda a
documentação pertinente ao processo eleitoral para fins das providências requeridas e
guarda, conforme prazo estabelecido no caput.

Art. 13. A posse dos eleitos deverá ocorrer no dia 10 de julho do ano da eleição ou,
se fim de semana ou feriado, no primeiro dia útil subsequente.

Art. 14. Fica revogado o Decreto n° 168, de 11 de junho de 2012.

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Velha, ES, de dezembro de 2020.

MAX FREITAS MAURO FILHO

Prefeito Municipal


