
 

RESOLUÇÃO FAMURS/PRES nº 01/2021, DE 26 DE ABRIL DE 2021. 

 

Dispõe sobre as normas transitórias aplicáveis à AGE 

- Assembleia Geral de Eleições da FAMURS - Gestão 

2021/2022, tendo em vista a Decretação de 

Calamidade Pública pela pandemia do Covid-19, no 

âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.  

 

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

FAMURS, no uso de suas atribuições, que lhe confere o artigo 27, inciso I, alínea “h” do Estatuto 

do Famurs,  

 

CONSIDERANDO que através do Decreto Estadual nº 55.154/2020 e suas alterações o 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul decretou calamidade pública em virtude da pandemia 

de COVID 19, com normas relativas a distanciamento social enquanto durar a pandemia; 

CONSIDERANDO que nos termos do Estatuto da FAMURS, artigos 28 a 45-A, o edital 

das Eleições deve ser publicado até 30 (trinta) dias antes da realização da AGE – Assembleia 

Geral de Eleição;  

CONSIDERANDO que nos termos do Estatuto da FAMURS, artigos 28 a 45-A, §2º a AGE 

– Assembleia Geral de Eleição deve se realizar até dia 24 de maio de 2021;  

CONSIDERANDO que a Diretoria da Gestão FAMURS 2020/2021 marcou a AGE – 

Assembleia Geral de Eleição para o dia 24 de maio de 2021;  

CONSIDERANDO que o processo eleitoral da FAMURS deveria se realizar de forma 

mista, presencial e eletrônica/virtual; e  

CONSIDERANDO que ainda há a necessidade de manutenção do distanciamento social 

em razão da situação mundial de pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), e que a realização 

da AGE – Assembleia Geral de Eleição da FAMURS na sua forma presencial poderia significar 

um risco potencial de transmissão da doença infecciosa aos Prefeitos e Prefeitas do Estado do 

Rio Grande do Sul, bem como a todo o corpo técnico da Federação envolvido no evento, de 

forma simultânea,  

 

 

 

RESOLVE: 



 

Art. 1º. Estabelecer normas temporárias aplicáveis à Assembleia Geral de Eleições da 

FAMURS - Gestão 2021/2022, tendo em vista a Decretação de Calamidade Pública pela 

pandemia do Covid-19, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Art. 2º. Excepcionalmente, neste ano de 2021, a Assembleia Geral de Eleição da 

FAMURS, Gestão 2021/2022 se dará unicamente de forma eletrônica e virtual.  

§1º. A eleição será realizada de forma eletrônica/virtual, no dia 24 de maio de 2021, com 

início às 9h e encerramento às 16h, em link previamente disposto no site oficial da FAMURS.    

§2º. As senhas para a votação do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da 

FAMURS, Gestão 2021/2022 serão enviados aos Prefeitos (as) Municipais por Ofício, SMS ou 

qualquer outro modo digital, a fim de conferir o sigilo e a personalidade da votação.  

§3º. A apuração dos votos poderá ser feita com a participação da Comissão Eleitoral 

através de reunião virtual e o resultado transmitido em live na página do Facebook da FAMURS. 

 

Art. 3º. A Comissão Eleitoral será previamente convocada e será composta por 03 (três) 

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

Administração, que terá por atribuições, além do acompanhamento de todo o processo eleitoral:  

I – o recebimento da inscrição dos representantes das Associações Regionais de 

Municípios aos cargos do Conselho Fiscal – para mandato de 02 (dois) anos, conforme artigo 53 

do Estatuto da FAMURS – até 04 de maio de 2021; 

II – o recebimento das inscrições das chapas do Conselho de Administração e o protocolo 

do Plano de Gestão 2021-2022 – até dia 17 de maio de 2021;  

III – determinar a publicação no site da FAMURS, do Plano de Gestão 2021/2022 das 

chapas concorrentes ao Conselho de Administração – até às 9h do dia 23 de maio de 2021;  

IV – determinar a abertura do processo eleitoral – até às 9h do dia 24 de maio de 2021;  

V – acompanhar a apuração dos votos e declarar eleita a chapa que atender às condições 

estabelecidas no Estatuto da FAMURS – até às 17h do dia 24 de maio de 2021. 

 

Art. 4º. A eleição para os membros do Conselho Fiscal se dará na mesma Assembleia 

Geral de Eleições, com mandato de 02 (dois) anos, conforme disposto no artigo 53 do Estatuto 

da FAMURS.   

§1º. As Associações Regionais de Municípios, que compõe a FAMURS, indicarão 1 (um) 

representante dentre seus pares, para compor o Conselho Fiscal da FAMURS - Gestão 

2021/2022.  



 

§2º. A eleição do Conselho Fiscal se dará com no mínimo de 6 (seis) indicados e no 

máximo 27 (vinte e sete).   

§3º. O prazo de envio do nome do candidato ao Conselho Fiscal, de cada Associação 

Regional de Municípios junto à Comissão Eleitoral, que receberá a inscrição, será até o dia 04 

de maio de 2021, às 18h. O não envio de nominata, até a hora e data mencionadas será 

entendida como de desistência à faculdade de indicação.   

 

Art. 5º. A posse da chapa eleita para o Conselho de Administração e dos integrantes do 

Conselho Fiscal será em julho de 2021, na Sede da FAMURS, em razão do cancelamento do 

41º Congresso de Municípios da FAMURS.  

 

Art. 6º. Esta Resolução será publicada no DOM – Diário Oficial dos Municípios 

http://www.diariomunicipal.com.br/famurs/ e disponibilizada no site da FAMURS.  

 

Art. 7°. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Gabinete da Presidência da FAMURS – 

Gestão 2020/2021. 

 

Porto Alegre, 26 de abril de 2021. 

 

 
 

Emanuel Hassen de Jesus 
Presidente da FAMURS 
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