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Edital de Convocação nº 01/2020

A Diretoria Executiva do IPREVI – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Itatiaia, atuando em nome da Comissão organizadora do processo eleitoral dos 
novos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal para gestão 2020-2022, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas,

CONVOCA:

Todos os Servidores Públicos do Município de Itatiaia, pertencentes do quadro efetivo, que 
desejarem inscrever-se para concorrer às eleições de membros do Conselho Deliberativo e 
Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia a 
realizar-se no dia 03 de março de 2020, nos seguintes termos:

1- CONSELHO DELIBERATIVO:

1.1 – Definição: 

O Conselho Deliberativo é o órgão de direção superior e consulta, cabendo-lhe fixar os 
objetivos e a política previdenciária e de investimentos do IPREVI - Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, sua ação será desenvolvida pelo 
estabelecimento de diretrizes e normas gerais de organização, operação e administração. 

1.2 – Competência: 

a) fixar as diretrizes gerais de gestão, investimento e alocação dos recursos;
b) exercer a supervisão das operações do IPREVI; 

c) examinar e aprovar, anualmente, a avaliação atuarial e o plano de custeio; 

d) deliberar sobre o orçamento-programa e suas alterações; 

e) examinar e aprovar a prestação de contas da Diretoria-Executiva e o balanço geral do 
exercício respectivo; 

f) deliberar sobre os planos e programas, anuais e plurianuais; 

g) aceitar doações, com ou sem encargos; 

h) julgar os recursos interpostos aos atos do Diretor-Presidente e da Diretoria-Executiva, bem 
como as contas anuais e relatórios; 

i) determinar a realização de inspeções e auditorias, de qualquer natureza; 

j) aprovar operações e aplicações de capitais em importância por ele fixado; 

k) aprovar fixação de taxas, contribuições e de preços a serem aplicados nas atividades, 
programas e serviços; 

l) deliberar sobre a compra e venda de bens imóveis; bem como sobre a construção da sede 
administrativa do IPREVI; 

m) autorizar concessão de gratificações, abonos, prêmios a título de bonificação, por proposta 
da Diretoria-Executiva; 

n) elaborar e aprovar por maioria de seus membros o seu regimento interno, remetendo-o ao 
Diretor-Presidente do IPREVI para publicação; 

o) aprovar, anualmente, a Política de Investimentos do RPPS; 

p) deliberar sobre os casos omissos nas normas reguladoras do IPREVI; 

q) aprovar a Política Anual de Investimentos dos recursos do RPPS, até o encerramento de 
cada exercício em relação ao exercício subsequente. 
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1.3 – Composição: 

O Conselho Deliberativo será constituído por 07 (sete) membros efetivos, sendo eles: 
a) 01 (um) representante do Poder Executivo; 

b) 03 (três) representantes dos servidores ativos do Poder Executivo; 

c) 01 (um) representante do Poder Legislativo; 

d) 01 (um) representante dos servidores inativos; 

e) Diretor-Presidente do IPREVI; 

1.4 - O processo eleitoral visará o preenchimento de:

03 (três) vagas para representantes, dos servidores ativos, citados na alínea "b", que 
serão eleitos pelo sufrágio universal das respectivas categorias em processo eletivo regulado 
por este Edital.

01 (um) vaga para representante dos servidores inativos, citado na alínea “d”, que será 
eleito pelo sufrágio universal das respectivas categorias em processo eletivo regulado por este 
Edital. 

1.5 - O mandato dos Conselheiros representantes dos servidores ativos e inativos será de 02 
anos, possibilitada a recondução, por igual período. 

1.6 - O Conselho Deliberativo reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês, por convocação do 
seu Presidente ou, extraordinariamente, mediante convocação da maioria de seus membros. 

2. CONSELHO FISCAL:

2.1 – Definição: 

O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização do IPREVI, cabendo zelar pela sua gestão 
econômico-financeira. 

2.2 – Competência: 

a) examinar e emitir parecer sobre as contas apuradas nos balancetes; 
b) dar parecer sobre o balanço anual, contas e atos da Diretoria-Executiva, bem como sobre o 
cumprimento do plano de custeio e coerência dos resultados da avaliação atuarial, inclusive 
em relação às hipóteses apresentadas; 
c) examinar, a qualquer tempo, livros e documentos do IPREVI; 
d) lavrar, em livro de atas e pareceres, os resultados dos exames procedidos; 
e) relatar, ao Conselho Deliberativo, as irregularidades eventualmente apuradas, sugerindo 
medidas saneadoras; 
f) solicitar, motivadamente, ao Conselho Deliberativo, a contratação de assessoramento de 
técnico ou empresa especializada, sem prejuízo do controle de contas externo. 

2.3 – Outras competências: 

a) fiscalizar os atos dos Administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e 
estatutários; 

b) manifestar-se sobre assuntos que lhe forem encaminhados pela Diretoria-Executiva ou pelo 
Conselho Deliberativo; 
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2.4 – Composição: 

O Conselho Fiscal será constituído por 05 (cinco) membros efetivos, sendo eles: 

a) 01 representante do Poder Executivo; 

b) 02 representantes dos servidores ativos; 

c) 01 representante dos servidores inativos; 

d) 01 representante do Poder Legislativo;

2.5 – O processo eleitoral visará o preenchimento de:

02 (duas) vagas para representantes, dos servidores ativos, citados nas alíneas "b", que 
serão eleitos pelo sufrágio universal dos segurados do RPPS, em processo eletivo regulado por 
este Edital.

01 (uma) vaga para representante dos servidores inativos, citado na alínea “c”, que será
eleito pelo sufrágio universal das respectivas categorias em processo eletivo regulado por este 
Edital. 

2.6 - O mandato dos Conselheiros será de 02 (dois) anos, possibilitada a recondução, 
possibilitada a recondução, por igual período.

3 – DOS REQUISITOS:

Serão requisitos para a investidura de qualquer Cargo, nos órgãos colegiados:

a) A condição de segurado, com no mínimo 05 (cinco) anos de efetivo exercício como 
servidor municipal, tendo cumprido o estágio probatório;

b) Possuir, no mínimo, ensino médio;

c) Não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de 
inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 
18 de maio de 1990, observados os critérios e prazos previstos na referida Lei 
Complementar;

d) Não haver sofrido, no exercício de cargo público ou de qualquer 
função pública, penalidade disciplinar de advertência, multa, suspensão ou demissão, 
aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual, distrital ou 
municipal, ou estar respondendo a processo administrativo disciplinar.

4 – DAS INSCRIÇÕES:

As inscrições ficarão abertas no período de 14/01/2020 a 14/02/2020, na sede do IPREVI, 
localizada na Avenida dos Expedicionários, n.º 301 – Centro – Itatiaia/RJ, no horário de 9:00h 
às 12:00h e de 13:30h às 17:00h.

4.1 Para efetuar a inscrição os candidatos que concorrerão às vagas de representantes dos 
servidores ativos, deverão apresentar os seguintes documentos:

Cédula de Identidade, CPF, comprovante de residência, 02 (duas) fotos 3x4;
Termo de posse (original e cópia);
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Currículo profissional;
Certidão de tempo de serviço, comprovando no mínimo 05 (cinco) anos de efetivo 

exercício.

4.2 Para efetuar a inscrição os candidatos que concorrerão às vagas de representantes dos 
servidores inativos, deverão apresentar os seguintes documentos:

Cédula de Identidade, CPF, comprovante de residência, 02 (duas) fotos 3x4;
Currículo profissional;
Portaria de concessão de benefício;

5 - DA ELEIÇÃO:

A eleição ocorrerá no dia 03/03/2020 das 10h00minh às 16h30min. Os pontos de votação 
serão divulgados posteriormente.

6- CRONOGRAMA DAS ETAPAS:

Divulgação do edital 13/01/2020
Período de Inscrição 14/01 a 14/02/2020
Homologação 14/02/2020
Divulgação 17/02/2020
Eleição 03/03/2020
Divulgação do Resultado 04/03/2020
Homologação da Eleição 04/03/2020
Posse dos Conselhos 06/03/2020

7 – DA DIVULGAÇÃO:

Todos os atos serão divulgados no site do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Itatiaia, no Boletim Oficial do Município de Itatiaia e no jornal de grande 
circulação no município.

Itatiaia, 13 de janeiro de 2020.

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente

Matrícula 7724

Flavia Gonçalves Cavalcante
Diretora de Benefícios do IPREVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Matrícula: 6322

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Diretora de Administração e Finanças

Matrícula 6852

EDUARDO GUEDES 

DA 

SILVA:07933680739

Assinado de forma digital por EDUARDO 

GUEDES DA SILVA:07933680739 

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade 

Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, 

ou=AC SOLUTI Multipla, ou=27595543000155, 

ou=Certificado PF A3, cn=EDUARDO GUEDES 

DA SILVA:07933680739 

Dados: 2020.01.13 19:12:24 -03'00'
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