
 

 

 

D E C R E T O   N º 1 1 6 6 

 

Fixa as normas para a escolha dos representantes dos 

servidores municipais para o Conselho Municipal de 

Previdência  e do Conselho Fiscal, do Fundo Municipal de 

Aposentadorias,  e dá outras providências. 

 

 

  O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais, em cumprimento ao que dispõe a Lei Municipal nº 828 de 10 de 

setembro de 2004: 

 

D E C R E T A : 

 

 

  Art. 1º - Fica estabelecida as normas para a escolha dos representantes dos 

Servidores Municipais, em atividade e dos aposentados e pensionistas  para o Conselho 

Municipal de Previdência  e do Conselho Fiscal, do Fundo Municipal de Aposentadorias  

conforme dispõe o  Inciso 2º , Art. 139 e Art. 147 “caput” da Lei Municipal nº 828 de 10 de 

setembro de 2004. 

 

  Art. 2º -  O local da eleição  é a sede do município. 

 

  Parágrafo Único – Compete à Diretoria em  exercício estabelecer o horário e 

o local destinado aos serviços. 

   

  DA ELEIÇÃO: 

 

  Art. 3º - A eleição se processará por voto secreto, em uma única votação, 

mediante a aposição do nome do funcionário de preferência do votante na cédula padrão 

colocada à disposição. 

 

  Parágrafo Único -  Cada funcionários irá votar apenas num candidato. 

 

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

CMP, 01 (um) representante dos servidores municipais estatutários em  atividade e 01 (um) 

representante dos aposentados e pensionistas. 

 

  § 1º - O representante dos servidores em atividade será o funcionário mais 

votado . 

 

  § 2º - Os representantes do Conselho Fiscal serão os servidores com maior 

votação do segundo ao sétimo lugar. 

 



   

 

§ 3º - O representante dos aposentados e pensionistas será o mais votado. 

  

 

  Art. 5º - Serão eleitos  para  compor o Conselho Fiscal 03 (três) membros 

titulares e 03 (três) membros suplentes dos servidores em atividade. 

    

  Art. 6º - Consideram-se eleitos respectivamente, para titulares e suplentes do 

Conselho, os funcionários que obtiverem, pela ordem, maior votação. 

 

  § 1º - Havendo empate no numero de votos, será considerado eleito o 

servidor mais velho.   

 

§ 2º - Os funcionários elegíveis poderão renunciar ao direito de compor a 

Diretoria do Fundo mediante comunicação escrita recebida com 48:00 horas de 

antecedência à eleição,   

 

  Art. 7º - O escrutínio se processará imediatamente após o encerramento da 

votação, observadas as disposições deste Decreto. 

 

  Art. 8º - Compete a Diretoria do Conselho, proceder o processo da eleição, 

obedecendo os seguintes princípios: 

 

  I – Indicar ao Prefeito Municipal os membros da Mesa receptora e os 

membros da Mesa Escrutinadora, com antecedência mínima de 48:00 horas, que os 

homologará. 

 

  II – Confeccionará e deligenciará previamente o material, livros e 

documentos destinados à votação e ao escrutínio, notadamente a cédula de votação e livros 

de presença dos votantes. 

 

  III – Elaborar documentos destinados aos registros dos escrutínios que 

comporão o acervo dos documentos da eleição. 

 

  IV – Proceder rigoroso registro dos atos procedidos pela eleição. 

 

  Art. 9º - A Mesa Receptora será composta de 01 (um) Presidente, 01 (um) 

Vice-Presidente, 01 (um) Secretário, 01 (um) Mesário e 01 (um) Suplente. 

 

  Art. 10 - O escrutínio se processará também por uma comissão composta por 

membros devidamente designados conforme dispõe o Art. 8º deste Decreto. 

 

   

 

 

 



 

 

Art. 11 – Dos atos praticados na eleição e escrutínio se lavrarão atas que 

serão subscritas, quando aprovadas pelos membros das Mesas Receptoras. 

 

  DAS IMPUGNAÇÕES: 

 

  Art. 12 – Qualquer impugnação que ocorrer no processo de eleição e 

escrutínio, serão decididos por maioria absoluta dos membros da mesa com direito ao 

impugnante a recurso, cabendo recurso ao Prefeito Municipal independentemente das 

medidas que lhe couber. 

 

  Parágrafo Único – Qualquer impugnação será proferida por escrito e o prazo 

de recurso de esgotará até 24:00 horas após o resultado da eleição. 

 

  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

  Art. 13 – O resultado da eleição será homologado através de Decreto pelo 

Prefeito Municipal, no prazo de 03 (três) dias, a partir da eleição. 

 

  Art. 14 – A Diretoria eleita assumirá o biênio seguinte, conforme disposição 

legal em sessão  pública no prazo de 10 (dez) dias, a partir da homologação da eleição e 

será presidida pelo Prefeito Municipal. 

 

  Art. 15 – Os suplentes eleitos, pela ordem da eleição assumirão o posto do 

titular que renunciar ou por qualquer motivo estejam impedidos  ao exercício do mandato. 

 

  Art. 16 – Fica revogado o Decreto nº 399 de 19 de dezembro de 1991. 

 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RENASCENÇA, em 15 de 

abril de 2010. 

 

     

JOSÉ KRESTENIUK 

Prefeito Municipal 


