
 
 

EDITAL Nº 001/2022 
Comunica o início do processo eleitoral para escolha de 

membros que irão compor o Conselho Municipal de 

Previdência para o quadriênio de 2022 a 2026. 

 

 

A PRUDENPREV, autarquia municipal responsável pelo sistema previdenciário do 

município de Presidente Prudente e a Comissão Processante, nomeada através da 

Resolução 012/2022, aprovada pelo Decreto nº 33.212/2022, comunicam a todos os 

participantes (ativos e inativos) o início do processo eleitoral para a escolha de 4 (quatro) 

membros titulares e 4 (quatro) membros suplentes que irão compor o CONSELHO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, para o quadriênio de 2022 a 2026, conforme 

preconiza o artigo 117, da Lei Complementar nº 106/2001, com a nova redação dada pela 

Lei Complementar nº 261/2021. 

  

Art. 1º As inscrições estarão abertas no período compreendido entre 4 e 22 de julho de 

2022, das 8 às 17 horas, de forma presencial, na sede da Prudenprev, situada na Avenida 

Washington Luiz, nº 1.345, Centro, Presidente Prudente/SP. 

 

Art. 2º No ato da inscrição os candidatos deverão informar o número da cédula de 

identidade e do cadastro funcional, apresentar a ficha de inscrição devidamente 

preenchida e assinada, bem como os documentos relacionados no Anexo Único do 

presente edital. 

 

Art. 3º O candidato poderá retirar a ficha de inscrição na sede administrativa da 

Prudenprev ou em seu site oficial www.prudenprev.com.br. 

 

Art. 4º A eleição para o quadriênio de 2022 a 2026, com mandato de 4 (quatro) anos, 

para o Conselho Municipal de Previdência, ocorrerá no dia 24 de agosto de 2022, nas 

dependências da sede administrativa da Prudenprev, das 8 às 17 horas. 

 

Art. 5º Serão considerados eleitos para compor o Conselho Municipal de Previdência 4 

(quatro) candidatos representantes dos segurados (ativos e/ou inativos) que receberem o 

maior número de votos, adotando-se o mesmo critério para a escolha dos respectivos 

suplentes. 

 

Art. 6º Os candidatos a vaga de membro do Conselho Municipal de Previdência deverão 

demonstrar, na inscrição, serem detentores de formação em nível superior, não terem 

sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de 

inelegibilidade previstas no inciso I, do artigo 1º, da Lei Complementar nº 64, de 18 de 

maio de 1990, bem como cumprir os demais requisitos da Lei Federal nº 9.717, de 27 de 

novembro de 1998. 

  

Art. 7º A relação dos candidatos será publicada no Diário Oficial Eletrônico do 

Município, após o encerramento das inscrições e afixada no quadro de aviso da 

http://www.prudenprev.com.br/


 
 

Autarquia, Prefeitura Municipal de Presidente Prudente e Câmara Municipal de 

Presidente Prudente, até a data da eleição. 

 

Art. 8º Cada candidato poderá manifestar aos colegas seu interesse em representá-los no 

Conselho Municipal de Previdência, divulgando seu nome junto aos demais servidores 

ativos e inativos.  

 

Art. 9º Os critérios de desempate no número de votos, caso ocorra, obedecerão à seguinte 

ordem: 

 

I. maior tempo de serviço público municipal; 

II. maior idade; 

III. sorteio. 

 

Art. 10. O voto é secreto e facultativo, estando aptos a exercer o direito ao voto todos os 

servidores estatutários ativos e inativos, vinculados à Prudenprev. 

 

Parágrafo único: A comprovação da condição de servidor apto ao voto, descrita acima, 

será realizada por meio de apresentação de documento com foto e assinatura em listagem 

previamente conferida.  

 

Art. 11. Casos omissos em todo o processo eleitoral serão analisados e definidos pela 

Comissão Processante para eleição dos membros do Conselho Municipal de Previdência 

para o quadriênio de 2022 a 2026. 

 

 

Presidente Prudente/SP, 29 de junho de 2022. 

     

 

 

 

ALEXANDRE DE BARROS MARINI 

Superintendente 

 

 

 

SELMA ELIAS BENÍCIO CALÉ 
Presidente da Comissão Processante 
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ANEXO ÚNICO 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA NO ATO DA CANDIDATURA 

 

1. Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada; 

2. Carteira de Identidade (RG) original; 

3. CPF original 

4. Cadastro Funcional (Crachá) original; 

5. Diploma de Nível Superior (original); 

6. Declaração Portaria 9907/2020 

7. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Estadual, emitida através do 

endereço eletrônico http://www.ssp.sp.gov.br/servicos/atestado.aspx 

8. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal emitida através do 

endereço eletrônico https://antecedentes.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao 

9. Certidão de Distribuição para fins Eleitorais, emitida através do endereço eletrônico 

http://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar 

10. Certidão Estadual de para fins Eleitorais (TJSP), emitida através do endereço 

eletrônico https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do 

 

Observação: A Prudenprev disponibilizará equipamento para emissão das certidões 

relacionadas neste anexo. 

 

 

 

 

http://www.ssp.sp.gov.br/servicos/atestado.aspx
https://antecedentes.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao
https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA  

QUADRIÊNIO 2022 A 2026 

Inscrição n°: __________    

Cadastro: _________-___     CPF: ______________-____  Data de Nasc.: ___/___/______ 

Nome: ___________________________________________________________________ 

Formação: ________________________________________________________________ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 

Logradouro: __________________________________________________ nº:__________ 

Complemento:_____________________________________________________________ 

Bairro: ____________________________________________ CEP: ____________-_____ 

Cidade/UF:  __________________________________________________________/____ 

Telefone: (___) __________-__________            Celular 1: (___) ____________________ 

E-mail:  __________________________________________________________________ 

ENDEREÇO PROFISSIONAL 

Secretaria: ___________________________________ Setor: _______________________ 

Cargo: ___________________________________________________________________ 

Logradouro: __________________________________________________ nº:__________ 

Complemento:_____________________________________________________________ 

Bairro: ____________________________________________ CEP: ____________-_____ 

Telefone: (___) __________-_________               

E-mail Institucional: ________________________________________________________ 

Presidente Prudente/SP, _____ de _____________ de 2022. 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do (a) Candidato (a) 
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DECLARAÇÃO 

PORTARIA 9.907/2020 

 

 

 

Eu,____________________________________________________, servidor público 

municipal no cargo de ______________________, portador da identidade n° 

_____________________, CPF n°_____________________, residente e domiciliado em 

___________________________________________________________________________, 

candidato às eleições para o Conselho Municipal de Previdência para o quadriênio 2022/2026, 

junto à unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social de Presidente Prudente/SP, 

declaro, para os devidos fins da prova prevista no art. 8°-B da Lei n° 9.717, de 27 de 

novembro de 1998, e sob as penas da lei, que não sofri condenação criminal transitada em 

julgado, conforme certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Estadual e da 

Justiça Federal anexas, e que não incidi 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.  

 

Presidente Prudente, ____ de ___________________ de 2022. 

 

 

__________________________ 

Assinatura do candidato 

 

 


