
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS
LAGOAS

EDITAL Nº 002/2020

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Três
Lagoas – TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais em especial o
art. 9º, §2º, da Lei Municipal nº 2.809/2014, torna público o Regulamento do Processo
Eleitoral que disciplinará a escolha dos membros titulares e suplentes do Conselho de
Administração, Conselho Fiscal e de Diretor de Benefícios do Três Lagoas Previdência para o
triênio 2021-2023, sob os seguintes termos.

1. DA COMISSÃO ELEITORAL

1.1. O processo eleitoral será executado por uma Comissão Eleitoral composta por 03 (três)
servidores, indicados pelo Conselho de Administração do Três Lagoas Previdência e
nomeados pelo Diretor Presidente da autarquia mediante a Portaria nº de 20 de agosto de
2020, consoante cronograma estabelecido no Anexo I deste Edital.

2. DAS VAGAS

2.1. As vagas destinadas ao Conselho de Administração, no total de 07 (sete), estão assim
distribuídas:
2.1.1. 03 (três) vagas destinadas a servidores públicos municipais vinculados, ou não, ao
SSPM (Sindicato dos Servidores Públicos Municipal), sendo 02 (dois) titulares de cargos
efetivos e 01(um) inativo.
2.1.2. 03 (três) vagas destinadas a servidores públicos municipais vinculados ao SINTED
(Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica de Três Lagoas e Selvíria), sendo 02 (dois)
titulares de cargos efetivos e 01(um) inativo.
2.1.3. 01 (uma) vaga destinada a servidor público titular de cargo efetivo pertencente ao
quadro permanente de pessoal da Câmara Municipal de Três Lagoas.
2.2. As vagas destinadas ao Conselho Fiscal, no total de 05 (cinco), estão distribuídas,
indistintamente, a servidores públicos municipais ocupantes de cargos efetivos do quadro
permanente de pessoal da Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal de Três Lagoas,
garantida a participação de inativos vinculados a Três Lagoas Previdência.
2.3. A função de Diretor de Benefícios deverá ser ocupada por servidor público municipal do
quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal de Três
Lagoas vinculado a TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA.

3. DAS CANDIDATURAS

3.1. Poderão se candidatar todos os servidores públicos municipais do quadro permanente de
pessoal da Prefeitura e da Câmara Municipal e aposentados vinculados ao TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA.
3.1.1. O preenchimento dos requisitos para desempenho da função serão verificados por
ocasião da posse.



3.2. O candidato deverá preencher o Pedido de Registro de Candidatura constante do Anexo
II deste Edital e remete-la ao e-mail candidato@treslagoasprevidencia.ms.gov.br , no
período de 01/09/2020 a 25/09/2020.
3.2.1 Em razão das medidas de isolamento social determinadas pelas autoridades públicas em
decorrência da pandemia da COVID-19, os pedidos de candidatura serão registrados
exclusivamente pelo meio eletrônico definido no item 3.2, não sendo admitido o protocolo
físico do pedido de candidatura, em nenhuma hipótese.
3.2.2 A confirmação de recebimento do pedido de registro de candidatura se dará por resposta
da Comissão Eleitoral ao mesmo endereço de e-mail utilizado pelo remetente, no prazo de 2
(dois) dias úteis.
3.2.3 O endereço de e-mail candidato@treslagoasprevidencia.ms.gov.br destina-se, única e
exclusivamente, à recepção dos pedidos de candidatura e para comunicação dos membros da
Comissão Eleitoral com os candidatos devidamente registrados, sendo vedada sua utilização
para o esclarecimento de dúvidas acerca do processo eleitoral.
3.3 Caso o candidato, por comprovada razão de ordem técnica, não consiga proceder à sua
inscrição pelo meio definido no item 3.2, ou não receba a confirmação de recebimento da sua
candidatura, deverá reportar a ocorrência pelos canais de atendimento da TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA, ou diretamente na sede da autarquia, sito à Av. Eloy Chaves, n. 953, centro,
Sala 502, no horário das 7:00h às 11:00h, dentro do prazo previsto para registro da
candidatura.
3.4. O preenchimento do pedido de registro da candidatura é de inteira responsabilidade do
candidato, sendo consideradas nulas de pleno direito todas as inscrições apresentadas que
contenham omissões, informações incorretas ou ilícitas.
3.5. O registro da candidatura implica no conhecimento e na tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital e na legislação municipal, especialmente a Lei
2.809/2014, em relação às quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
3.6. Encerrado o prazo para registro das candidaturas, a Comissão Eleitoral elaborará a
relação nominal das candidaturas e das respectivas funções, em ordem numérica crescente de
inscrição.
3.7. A relação nominal de que trata o item 3.6 será publicada no Diário Oficial do Município
(http://www.diariooficialms.com.br/assomasul) e no site oficial da TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA (www.treslagoasprevidencia.ms.gov.br).
3.8. Ocorrendo renúncia formal do candidato após o registro da candidatura, a Comissão
Eleitoral expedirá o competente comunicado, a ser publicado no Diário Oficial do Município
(http://www.diariooficialms.com.br/assomasul) e no site oficial da TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA (www.treslagoasprevidencia.ms.gov.br).
3.9 Os candidatos poderão afastar-se do exercício de seu cargo durante os últimos cinco dias
úteis que antecederem a realização do pleito, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens,
conforme previsão do artigo 9º, parágrafo 6º da Lei Municipal 2.809/2014.
3.9.1 É de inteira responsabilidade do candidato a solicitação de abono das faltas de que trata
o item 3.9 perante a chefia imediata.

4. DOS ELEITORES

4.1. Poderão votar todos os aposentados e servidores públicos municipais ocupantes de cargos
efetivos ou estáveis vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social com cadastro
previdenciário regular.
4.1.1. Os pensionistas não têm direito a voto.
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4.2. O eleitor deverá apresentar-se munido de carteira de identidade, carteira nacional de
habilitação ou qualquer outro documento de identificação profissional com foto, emitido pelas
entidades competentes (OAB, CREA, CRM, CRF, CRP, CRESS, COREN, etc).
4.3. O titular de dois cargos, acumuláveis na forma da Lei, terá direito a um único voto.
4.4. Os servidores efetivos poderão afastar-se de suas repartições pelo tempo necessário para
votar, no dia da eleição.
4.5. Somente será admitida a entrada e permanência na seção eleitoral do eleitor que estiver
utilizando de máscara de proteção facial e tenha higienizadas as mãos com álcool em gel, a
ser disponibilizado pela mesa receptora de votos.

5. DA REALIZAÇÃO DO PLEITO

5.1. As eleições serão realizadas no dia 28 de outubro de 2020.
5.2. A seção eleitoral será instalada na sede do SINDICATO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAL - SSPM, localizada na Rua Manoel Pedro de Campos nº 1050
no Bairro Nossa Sra. Aparecida, em Três Lagoas/MS e funcionará no período das 8:00h às
17:00h.
5.3. Os membros da Comissão Eleitoral instalarão a mesa receptora de votos em até 1 (uma)
hora antes do início do pleito.
5.4. A Comissão Eleitoral deverá disponibilizar a cada eleitor 03 (três) cédulas, vistadas no
verso por membro da Comissão Eleitoral, sendo:
5.4.1. 01(uma) cédula destinada à escolha do membro do Conselho de Administração.
5.4.2. 01(uma) cédula destinada à escolha do membro do Conselho Fiscal;
5.4.3. 01 (uma) cédula destinada à escolha do Diretor de Benefícios.
5.5. A comissão eleitoral disponibilizará o modelo das cédulas eleitorais em até 5 (cinco) dias
úteis antes do pleito.
5.6. O eleitor poderá votar em:
5.6.1. Em 1 (um) candidato a membro do Conselho de Administração.
5.6.2. Em 1 (um) candidato a membro do Conselho Fiscal.
5.6.3. Em 1 (um) candidato a Diretor de Benefícios.
5.7. O voto é facultativo, secreto e personalíssimo.
5.7.1. Não será admitido o voto por procuração.
5.8. Serão considerados nulos os votos cuja cédula for rasurada, adulterada ou, ainda,
assinalada em candidatos em quantidade superior às definidas no item 5.6 e respectivos
subitens.
5.9. Os votos em branco não serão computados para nenhum efeito.

6. DO RESULTADO DA ELEIÇÃO

6.1. A mesa apuradora de votos será instalada imediatamente após o encerramento do pleito.
6.1.1. Os membros da Comissão Eleitoral consignarão em ata, devidamente assinada e
rubricada por seus membros, todas as ocorrências relevantes havidas durante o pleito, as
deliberações acerca da cassação de candidaturas bem como o resultado da votação em
números absolutos, e a remeterá ao Diretor Presidente.
6.2. Serão considerados eleitos para o Conselho de Administração:
6.2.1. Os 02 (dois) candidatos titulares de cargos efetivos vinculados ao SINTED que
obtiverem o maior número de votos válidos;
6.2.2. O candidato inativo vinculado ao SINTED que obtiver o maior número de votos válidos;
6.2.3. Os 02 (dois) candidatos titulares de cargos efetivos vinculados, ou não, ao SSPM que
obtiverem o maior número de votos válidos;



6.2.4. O candidato inativo vinculado, ou não, ao SSPM que obtiver o maior número de votos
válidos;
6.2.5. O candidato titular de cargo efetivo do quadro permanente de pessoal da Câmara
Municipal que obtiver o maior número de votos válidos;
6.2.6. Uma vez definida a composição do Conselho de Administração, serão considerados
suplentes os 07 (sete) candidatos imediatamente mais votados, respeitados os critérios
determinados no item 6.2 e respectivos subitens.
6.3. Serão considerados eleitos para o Conselho Fiscal os 05 (cinco) candidatos que obtiverem
o maior número de votos válidos.
6.3.1. A despeito da disposição definida no item 6.3, fica garantida a participação de pelo
menos 1 (um) inativo que obtiver o maior número de votos válidos.
6.3.2. Uma vez definida a composição do Conselho Fiscal, serão considerados suplentes os 05
(cinco) candidatos imediatamente mais votados.
6.4. Será considerado eleito para a função de Diretor de Benefícios o candidato que obtiver o
maior número de votos válidos.
6.5. Havendo empate na votação, será considerado eleito o candidato que, sucessivamente:
6.5.1. Detiver maior tempo efetivo no serviço público municipal;
6.5.2. Tiver maior idade;
6.5.3. Possuir certificação profissional válida expedida por entidade autônoma de reconhecida
capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais.
6.6. O prazo para interposição de Recurso contra o resultado das eleições será de 02 (dois)
dias úteis, contados de sua publicação.
6.7. O Recurso será apreciado pela Comissão Eleitoral, mediante decisão colegiada.
6.8. O resultado dos Recursos porventura interpostos será publicado no Diário Oficial do
Município (http://www.diariooficialms.com.br/assomasul) e no site oficial da TRÊS
LAGOAS PREVIDÊNCIA (www.treslagoasprevidencia.ms.gov.br).
6.9 O resultado final será homologado por ato do Diretor Presidente da TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA e publicado no Diário Oficial do Município
(http://www.diariooficialms.com.br/assomasul) e no site oficial da TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA (www.treslagoasprevidencia.ms.gov.br).

7. DA NOMEAÇÃO E DA POSSE

7.1. Os candidatos eleitos serão nomeados por Decreto expedido pelo Chefe do Poder
Executivo Municipal e convocados para posse por ato do Diretor Presidente da TRÊS
LAGOAS PREVIDÊNCIA.
7.1.1 O ato de convocação deverá ser expedido com antecedência mínima de 3 (três) dias
úteis da solenidade de posse e será publicado no Diário Oficial do Município
(http://www.diariooficialms.com.br/assomasul) e no site oficial da TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA (www.treslagoasprevidencia.ms.gov.br), com cópia remetida ao e-mail ao
informado pelo candidato na ficha de inscrição.
7.2. Os candidatos convocados deverão apresentar na sede da TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA, até a data definida para a posse, os seguintes documentos:
7.2.1. Certificado de escolaridade correspondente a curso superior completo.
7.2.2. Declaração formal de bens exigida pela Lei Federal nº 8.429/1992.
7.2.3. Certidões negativas de antecedentes criminais expedida pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso do Sul e pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
7.2.4. Declaração de que não sofreu condenação criminal transitada em julgado nem incide
nas hipóteses de inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar
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nº 64, de 18 de maio de 1990, conforme modelo disposto o Anexo I da Portaria nº 9.907/2020,
expedida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
7.3. Serão empossados nas funções de Diretor de Benefícios e membros de Conselho os
candidatos considerados eleitos que preencham os seguintes requisitos:
7.3.1. Ter capacidade para a prática de todos os atos da vida civil.
7.3.2. Ser servidor com no mínimo 05 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público
municipal, cumprido o estagio probatório.
7.3.3. Não desempenhar cargo de provimento em comissão.
7.3.4. Não desempenhar cargo eletivo remunerado.
7.3.5. Ter escolaridade mínima correspondente a curso superior completo.
7.3.6. Não ter sido condenado em processo administrativo disciplinar.
7.4. Não será empossado o candidato que:
7.4.1. Ausentar-se injustificadamente ao ato solene de posse.
7.4.2. Não apresentar os documentos definidos no item 7.2 e respectivos subitens.
7.4.3. Não preencher os requisitos previstos na Lei Municipal n. 2.809/2014 para o exercício
da função.
7.5. O advento de qualquer das hipóteses previstas no item 7.4 e respectivos subitens
determina a convocação imediata do suplente.

8. DAS PROIBIÇÕES E PENALIDADES

8.1. Ao candidato é proibido:
8.1.1. Proceder de modo depreciativo aos demais candidatos, servidores ou instituições
públicas municipais, em especial a TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, durante o processo
eleitoral, sem prejuízo das sanções disciplinares;
8.1.2. Utilizar-se de recursos públicos para promoção da campanha pessoal;
8.1.3. Afastar-se do serviço público municipal para promoção de campanha eleitoral em prazo
superior ao permitido por lei;
8.1.4. Realizar propaganda eleitoral no dia do pleito;
8.1.5. Permanecer dentro do local da votação;
8.1.6. Realizar propaganda eleitoral em violação a leis e regulamentos;
8.1.7. Constranger o eleitor ou oferecer-lhe vantagem indevida;
8.1.8. Pretender sua recondução ao cargo em desacordo o disposto no artigo 5º, §3º da Lei
Municipal n. 2.809/2014.
8.2. O candidato que incorrer em qualquer das proibições previstas nos itens anteriores estará
sujeito à cassação de sua candidatura.
8.2.1. O ato de cassação deverá ser determinado por ocasião da publicação do resultado das
eleições, sob pena de preclusão.
8.2.2. A cassação da candidatura determina a anulação dos votos atribuídos ao candidato
cassado.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. As campanhas serão financiadas com recursos dos próprios candidatos, sendo vedada a
utilização de recursos do fundo previdenciário ou da taxa de administração do TRÊS
LAGOAS PREVIDÊNCIA para tal finalidade.
9.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral ou, no caso de impedimento
de seus membros, pelo Diretor Presidente da TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA.

Três Lagoas/MS, 31 de agosto de 2020.



DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Presidente

ANEXO I

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

DATA EVENTO

01/09/2020 ABERTURA DE PRAZO PARA REGISTRO DE CANDIDATURAS

25/09/2020 DATA-LIMITE PARA REGISTRO DE CANDIDATURAS

02/10/2020 PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO DAS CANDIDATURAS REGISTRADAS

20/10/2020 DIVULGAÇÃO DO MODELO DAS CÉDULAS ELEITORAIS

28/10/2020 REALIZAÇÃO DO PLEITO ELEITORAL

04/11/2020 PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES

04/11/2020 ABERTURA DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
QUANTO AO RESULTADO DAS ELEIÇÕES

06/11/2020 DATA-LIMITE PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS QUANTO AO
RESULTADO DAS ELEIÇÕES

11/11/2020 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS E
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES.



ANEXO II

PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA

NOME:
CARGO:
MATRÍCULA:
RG:
CPF:
ENDEREÇO:
Telefone (Celular):

Cumprindo o disposto na Lei n. 2.809/2014, venho requerer o registro de minha candidatura
para concorrer à vaga de (marcar uma única opção):

( ) Membro do Conselho de Administração

( ) Membro do Conselho Fiscal

( ) Diretor de Benefícios

Na oportunidade, para fins legais, AUTORIZO:
1) A Comissão Eleitoral a proceder à minha intimação pessoal dos atos praticados no
processo eleitoral pelo endereço de e-mail informado; e
2) A TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA a utilizar meu nome e imagem para fins de divulgação
da candidatura e propaganda eleitoral.

Informações adicionais (preenchimento facultativo):
Possui certificação profissional válida expedida por entidade autônoma de reconhecida
capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais? ( ) SIM ( )NÃO

Nestes termos,
Peço deferimento.
DATA:
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