
E D I T A L   D E   C O N V O C A Ç Ã O 

 

O Presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do 

Sul – FAMURS, Gestão 2020/2021, Emanuel Hassen de Jesus, em conformidade com as 

disposições do Estatuto da Entidade, da Resolução FAMURS nº 01/2021, que dispõe sobre as 

normas transitórias da AGE – Assembleia Geral de Eleições da FAMURS – Gestão 2021/2022 e 

com o Decreto Estadual nº 55.154/2020 e suas alterações, que declarou estado de calamidade 

pública em todo o território do Rio Grande do Sul, 

 

C O N V O C A 

 

Os Prefeitos dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, integrantes das Associações 

Regionais de Municípios vinculadas à FAMURS, a participarem da Eleição do Conselho de 

Administração e do Conselho Fiscal da FAMURS - Gestão 2021/2022, que ocorrerá no dia 

24 de maio de 2021, excepcionalmente, neste ano, de forma completamente eletrônica e virtual, 

considerando as normativas supracitadas e as informações abaixo descritas. 

 

1. DO CRONOGRAMA 

O Processo Eleitoral observará o seguinte cronograma: 

04 de maio de 2021 

18h – Encerramento do prazo de inscrição dos nomes dos representantes das Associações 

Regionais de Municípios aos cargos do Conselho Fiscal – com mandato de dois anos.  

17 de maio de 2021 

9h – Será publicado no site da FAMURS portaria com a nomeação da Comissão Eleitoral 

previamente convocada.  

18h – Encerramento do prazo de inscrição das chapas concorrentes aos cargos do Conselho de 

Administração da FAMURS – Gestão 2021/2022 e protocolo do Plano de Gestão 2021/2022. 

23 de maio de 2021 

9h – Será publicado no site da FAMURS o Plano de Gestão 2021/2022 das chapas concorrentes 

aos cargos do Conselho de Administração.  

24 de maio de 2021 

9h - Abertura do Processo de Votação para os cargos do Conselho de Administração e Conselho 

Fiscal no site da FAMURS.  



16h - Encerramento do Processo de Votação para os cargos dos Conselhos de Administração e 

Conselho Fiscal e apuração dos votos para os referidos cargos;  

17h - Divulgação do resultado da eleição para os cargos do Conselho de Administração e do 

Conselho Fiscal e encerramento da AGE – Assembleia Geral de Eleições da FAMURS. 

 

2. DO LOCAL DA ASSEMBLEIA GERAL DE ELEIÇÃO 

Em razão da pandemia do Covid-19 e a decretação do estado de calamidade 

pública do Governo Estadual estar em vigor, até o momento da publicação deste edital, sem 

previsão de encerramento ou prorrogação, a AGE – Assembleia Geral de Eleições da FAMURS 

– Gestão 2021/2022 será realizada de forma completamente eletrônica e virtual em link no site 

da FAMURS, com sede na Rua Marcílio Dias, nº 574, Bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS.  

 

3. DA COMISSÃO ELEITORAL 

As eleições serão processadas por Comissão Eleitoral será composta por 03 (três) 

representantes do Conselho Consultivo e 02 (dois) representantes do Conselho de 

Administração convocados previamente, que terá por atribuições, além do acompanhamento de 

todo o processo eleitoral, o recebimento das inscrições das chapas de e o correspondente 

registro das mesmas, declarar eleita a chapa que atender às condições estabelecidas no Estatuto 

da FAMURS. 

As inscrições e protocolos perante a Comissão Eleitoral deverão ser feitos perante 

a Secretaria do Gabinete da Presidência da FAMURS.  

Em razão da AGE – Assembleia Geral de Eleições da FAMURS, Gestão 2021/2022 

ocorrer de forma totalmente virtual, após o encerramento das eleições a Comissão Eleitoral 

poderá participar de reunião virtual com o corpo técnico de TI e Jurídico da FAMURS, além de 

integrantes do Conselho de Administração – Gestão 2021/2022.  

Não poderão participar da Comissão Eleitoral os Prefeitos que concorram a 

quaisquer dos cargos do Conselho de Administração da FAMURS. 

 

4. DA ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS DE GESTÃO DA FAMURS  

A eleição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, órgãos de gestão da 

FAMURS, observará as seguintes normas: 

4.1. DA COMPOSIÇÃO DAS CHAPAS CONCORRENTES AO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Cada chapa concorrente aos cargos do Conselho de Administração deverá observar 

a composição pluripartidária dos Prefeitos do Estado do Rio Grande do Sul e será integrada 

por candidatos a: 

a) Presidente; 



b) 7 Vice-Presidentes.  

Os candidatos não poderão integrar mais de uma chapa. 

As chapas deverão ser inscritas junto à Comissão Eleitoral, com a indicação de seus 

integrantes até às 18h (dezoito horas) do quinto dia útil anterior ao pleito. 

O Presidente da chapa poderá indicar 02 (dois) fiscais para acompanhamento do 

processo eleitoral, os quais não poderão ser Prefeitos que concorram aos cargos do Conselho 

de Administração. 

As chapas concorrentes aos cargos do Conselho de Administração deverão 

elaborar Plano de Gestão 2021-2022, a ser apresentado à Comissão Eleitoral, até às 18h do 

quinto dia útil anterior à data de eleição, junto ao Gabinete da Presidência da FAMURS.  

 

4.2. DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE 

São elegíveis todos os Prefeitos de Municípios contribuintes com a FAMURS, há 

pelo menos 12 (doze) meses consecutivos anteriores à data de sua inscrição como integrante 

de chapa concorrente ao Conselho de Administração. 

Não poderão concorrer a quaisquer dos cargos do Conselho de Administração da 

FAMURS os Prefeitos que integrarem a Comissão Eleitoral ou que sejam indicados por 

Presidentes de Chapas para acompanhamento do processo eleitoral como fiscais. 

Os candidatos deverão apresentar declaração da Associação Regional, certificando 

o cumprimento de suas obrigações com a mesma. 

Os candidatos aos cargos do Conselho de Administração deverão apresentar ao 

Presidente eleito declaração que comprove a anuência manifesta da Associação Regional a que 

pertence.  

 

4.3. DOS ELEITORES 

Todos os Prefeitos dos Municípios integrantes de Associações Regionais vinculadas 

à Federação têm direito a voto, desde que estejam em dia com as contribuições a serem feitas 

a sua respectiva Associação e com as contribuições a serem feitas à FAMURS, há pelo menos 

12 (doze) meses consecutivos anteriores à data de inscrição dos integrantes de chapa 

concorrente ao Conselho de Administração.  

 

4.4. DA VOTAÇÃO E DA APURAÇÃO DOS VOTOS 

A votação será processada de forma totalmente virtual, em link próprio, no site da 

FAMURS.  



A apuração dos votos eletrônicos dar-se-á por emissão de documento pela urna 

eletrônica, processada pela Comissão Eleitoral em reunião que poderá ser virtual e o resultado 

poderá ser transmitido através de live na página do Facebook da FAMURS.  

.O voto será secreto e será realizado por meio eletrônico, mediante senha 

encaminhada a todos os votantes. 

Não será aceito voto por procuração. 

Serão considerados em branco os votos que não assinalarem quaisquer das chapas 

constantes. 

Será eleita para o Conselho de Administração a chapa que receber a maioria dos 

votos dos Prefeitos votantes no processo eleitoral. 

Serão eleitos para integrar o Conselho Fiscal, os 6 (seis) concorrentes inscritos mais 

votados.  

 

4.5. DA ELEIÇÃO DE CHAPA ÚNICA 

A eleição de chapa única dependerá da obtenção de número de votos igual ou 

superior à soma de eventuais votos nulos ou em branco. 

 

4.6. DA REALIZAÇÃO DE NOVA ELEIÇÃO 

Não sendo eleita a chapa única, ou no caso de anulação da eleição anterior, será 

processada nova eleição, observando o que segue: 

I - a FAMURS estabelecerá o prazo de 03 (três) dias para apresentação e inscrição 

de novas chapas; 

II - convocará Assembleia Geral de Eleição a realizar-se até 07 (sete) dias após o 

fim do prazo do inciso anterior; 

III - as chapas inscritas deverão elaborar Plano de Gestão 2021/2022, a ser 

publicado no site da FAMURS, um dia antes do pleito, para análise dos Prefeitos aptos a votarem. 

 

4.7. DA COMPOSIÇÃO DA NOMINATA CONCORRENTE AO CONSELHO FISCAL 

O Conselho Fiscal será constituído por 3 (três) membros efetivos e igual número de 

suplentes, representantes das Associações de Municípios, será eleito na Assembleia Geral de 

Eleição, após a eleição do Conselho de Administração, para mandato de 1 (um) ano, observado 

o seguinte procedimento: 

I - os representantes legais das Associações Regionais escolherão, entre seus 

pares, os integrantes do Conselho; 

II - serão eleitos para o Conselho Fiscal os 6 (seis) representantes mais votados; 



III - serão titulares os 3 (três) primeiros mais votados e suplentes os demais.  

As Associações Regionais de Municípios poderão indicar 1 (um) Prefeito (a) para 

concorrer à vaga no Conselho Fiscal.   

O não envio de nominata, por parte da Associação Regional de Municípios, até o prazo 

contido no cronograma será entendido como desistência à faculdade de indicação.  

A eleição do Conselho Fiscal se dará com no mínimo de 6 (seis) indicados e no máximo 

27 (vinte e sete).   

 

4.8. DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES, DO MANDATO E POSSE DOS ELEITOS  

O resultado da eleição será divulgado após apuração dos votos, que ocorrerá 

imediatamente ao término da votação. 

O mandato do Conselho de Administração será de 1 (um) ano, vedada a reeleição 

para o mesmo cargo. 

A posse da chapa eleita para o Conselho de Administração e dos integrantes do 

Conselho Fiscal se dará em data a ser definida, na Sede da FAMURS, em razão do 

cancelamento do 41º Congresso de Municípios da FAMURS.  

 

Demais informações poderão ser obtidas junto ao Gabinete da Presidência da 

FAMURS. 

Porto Alegre, 26 de abril de 2021.  

 
 
 
 
 

Emanuel Hassen de Jesus 
Presidente da FAMURS 


