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INSTITUTO VIDA SOLIDARIA 

Edital 

Eleições 2021 

 
Pelo presente edital ficam convocados todos os Associados, Fundadores e Efetivos, tanto 
pessoa física, quanto pessoa jurídica. para as Eleições Gerais do Instituto Vida Solidária 
nos seus vários órgãos diretivos a saber: Diretoria Executiva (Presidente  e Vice- 
presidente), Conselho Administrativo 6 (seis) membros e Conselho Fiscal 3 (três) 
membros, para o cumprimento do mandato 2021/2023. 
 
Na presente data fica designada uma Comissão Eleitoral (CE) de 3 (Três) membros 
associados, que dirigirá o processo eleitoral, dentro do seguinte calendário: 
 
❖ 19/01/2021 a 28/01/2021 — Inscrição de Chapas e Candidaturas Individuais, com 
indicação do cargo pretendido ao Conselho Administrativo ou Conselho Fiscal; 
 
❖ 29/01/2021 a 01/02/2021 — Análise das candidaturas e Homologação pela CE; 
 
❖ 02/02/2021 a 10/02/2021 — Divulgação / Campanha: 
 
❖ 11/02/2021 a 12/02/2021 — Votação na modalidade on-line, com completa fonte de 
instruções a serem divulgadas em site próprio do IVS, e pelo e-mail 
eleicoesivs@vidasolidaria.org.br. 
 
❖ 12/02/2021 – Contagem de votos, finalização dos trabalhos e divulgação dos eleitos 
aos respectivos cargos. 
 

O IVS disponibilizará a todos os interessados o Regimento Eleitoral para as Eleições de 
2021. 
 
Fazem parte do presente Edital as normas e diretrizes contidas no Regimento Eleitoral, 
estando à disposição de todos interessados em link que será disponibilizado no site da 
AMRIGS  e pelo e-mail eleicoesivs@vidasolidária.org.br 
 
Porto Alegre, 04 de janeiro  de 2021. 
 
 
 
Alfredo Cantalice Neto                                                      Hans Schreen 
PRESIDENTE DO IVS                                                      PRESIDENTE DO CA - IVS 
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REGIMENTO ELEITORAL INSTITUTO VIDA SOLIDARIA – 2021 

 

ARTIGO 1º - O presente regimento eleitoral regulamenta as Eleições de todos os cargos 

eletivos, previstos no Estatuto do Instituto Vida Solidária e no Regimento Interno, devendo 

ser renovados os mandatos a cada 03 (três) anos. nos 03 (três) primeiros meses após o 

ano em que se renova o mandato da Diretoria da AMRIGS. 

 

ARTIGO 2º - Considerando que a Diretoria Executiva do IVS, composta pelos Presidente 

da AMRIGS e o Presidente do Conselho de Representantes são homologáveis , segundo 

regras estatutárias, os cargos eletivos, que devem ser renovados conforme o Estatuto e 

seu Regimento Interno, são os seguintes:  

 
✓ Conselho de Administração, com 6 (seis) membros eleitos; 

 
✓ Conselho Fiscal, com 3 (três) membros eleitos. 

 
ARTIGO 3º - Os mandatos serão de 3 anos, todos coincidentes ao mesmo período de 

duração, deverão ser renovados numa única Eleição, estando previsto, estatutária e 

regimentalmente, um prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da Eleição da Diretoria 

e do Conselho de Representantes da AMRIGS. 

 
ARTIGO 4º - A posse dos eleitos se dará em março do ano que segue às eleições gerais 

da AMRIGS. 

 
ELEITORES 
 
ARTIGO 5º - São eleitores todos os Associados Fundadores e Efetivos, em dia com suas 

contribuições associativas até 31 de janeiro de 2021.  

 
INSCRIÇÃO/HABILITAÇÃO 
 

ARTIGO 6º - Para a Diretoria Executiva haverá chapa única, incluindo obrigatoriamente 

como, Presidente o presidente eleito da AMRIGS. já empossado, e como Vice Presidente 

o presidente do Conselho de Representantes. eleito neste ano. 
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PARAGRAFO ÚNICO: A inscrição da chapa acima, é automática, não necessitando de 

subscrição, devendo no entanto ser homologada pelo voto dos associados eleitores. 

 

ARTIGO 7º - Para o Conselho de Administração haverá candidaturas individuais. devendo 

cada candidato ter sua indicação subscrita por 3 (três) associados em dia. 

 

ARTIGO 8º - Para o Conselho de Fiscal haverá candidaturas individuais, devendo cada 

candidato ter sua indicação subscrita por 3 (três) associados em dia. 

 

ARTIGO 9º - Poderão concorrer como candidatos os associados em dia com suas 

contribuições, quites com a tesouraria até  15 de  janeiro de 2021..  

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Todos os candidatos, assim que devidamente inscritos ao pleito, 

expressamente estarão anuindo com as presentes regras, restando inequívoco o seu 

interesse de participação, sem ressalvas.  

 
PROCESSO ELEITORAL 
 
ARTIGO 10 - Na primeira quinzena de janeiro de 2021 será publicado Edital de 

Convocação de Eleições, assinado conjuntamente pelo Presidente da Diretoria Executiva 

e pelo Presidente do Conselho de Administração do IVS, convocado para as eleições 

gerais, a ser publicado nos meios de comunicação escrita ou eletrônica da AMRIGS, e 

enviado a todos os associados do Instituto Vida Solidária, incluindo: 

 

a) Nomeação de uma Comissão Eleitoral, composta de 3 (três) membros, não eventuais 

candidatos para qualquer cargo eletivo em disputa, designando um coordenador. 

 
b) Prazos: 
 

❖ 19/01/2021 a 28/01/2021 — Inscrição de Chapas / Candidaturas; 
 

❖ 29/01/2021 a 01/02/2021 — Homologação pela CE; 
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❖ 02/02/2021 a 10/02/2021 — Divulgação / Campanha: 
 

❖ 11/02/2021 a 12/02/2021 — Votação na modalidade on-line; 

❖ 12/02/2021 – O início dos trabalhos de apuração, homologação de votos e 

resultado final das eleições ocorrerá tão logo encerrado o prazo da votação, cuja 

divulgação será realizada através dos meios eletrônicos a serem disponibilizados pelo 

IVS, assinada, sempre, pelo (a) Coordenador(a) da Comissão Eleitoral. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Eventuais impugnações ou indeferimentos de candidaturas 

deverão, de imediato, ser resolvidas pela Comissão Eleitoral. 

 

ARTIGO 11 - Todo processo eleitoral será coordenado pela Comissão Eleitoral, inclusive 

como comissão escrutinadora. 

 

ARTIGO 12 – A Comissão Eleitoral terá o encargo de acompanhar todo o processo de 

eleição e dirimir quaisquer dúvidas no intercurso da mesma. 

 
PROCESSO DE VOTAÇÃO 
 
ARTIGO 13 - A cada associado deverá seguir o seguinte procedimento para votar: 
 

• Os eleitores aptos a votar acessam o site eleicoesivs@amrigs.org,br no período de 

votação. 

• Ao acessar o site, o sistema solicita a identificação do eleitor, o qual deve digitar 

seu número de  CPF. 

• O sistema verifica se o eleitor está apto a votar e libera a cédula de votação, onde 

poderá: 

1. Homologar o nome do Presidente e do  Presidente do Conselho de 

Representantes da AMRIGS para os  cargos de Presidente e Vice 

Presidente do IVS; 

2. Votar em até 6 candidatos ao conselho de administração (todos os que se 

candidataram são apresentados na cédula) 

mailto:eleicoesivs@amrigs.org,br
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3. Votar em até 3 candidatos ao conselho fiscal (todos os que se candidataram 

são apresentados na cédula) 

4. Confirmar o voto, clicando no botão de confirmação. 

• Ao confirmar o voto, o eleitor não poderá realizar mais nenhuma alteração nos 

candidatos escolhidos, excluir ou adicionar outros votos. 

• Após a confirmação do voto, o sistema apresenta a confirmação de voto na tela e 

bloqueia o acesso ao site para o mesmo eleitor, impossibilitando que seja possível 

votar mais de uma vez. 

 
PROCESSO DE ESCRUTINIO 
 
ARTIGO 14 - Ao ser computado o voto do eleitor, a Comissão Eleitoral abrirá um protocolo 

em livro especial, que funcionará como lista de presença da Assembleia Eleitoral dos dias 

11 e 12 de fevereiro de 2021, fazendo constar seu registro no mesmo livro especial, o qual 

ficará sob a guarda da CE. 

 

ARTIGO 15 - Os candidatos poderão indicar seus respectivos fiscais eleitorais, indicação 

esta que deverá ser dirigida à Comissão Eleitoral no prazo de até 48 horas que antecedem 

às eleições. 

 

ARTIGO 16 - Será considerado nulo o voto: 

 

a) Quando o eleitor tiver apontados mais de 6 (seis) nomes para o Conselho de 

Administração ou mais de 3 (três) para o Conselho Fiscal, na forma do artigo 2º deste 

Regimento; 

 

b) A anulação se refere sempre ao item onde houve irregularidade. 

 

ARTIGO 17 - Os mapas de apuração devem registrar os votos nulos e os votos em 

branco, os quais serão divulgados na forma do artigo 10, ‘b’, deste Regimento Eleitoral. 
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ARTIGO  18 - Serão considerados eleitos para o Conselho de Administração os 6 (seis) 

mais votados, ficando, os demais, como suplentes, observada a ordem decrescente de 

votação. 

 

ARTIGO 19 - Serão considerados eleitos para o Conselho Fiscal os 6 (seis) mais votados, 

sendo, os 3 (três) primeiros, considerados Titulares, e os demais 3 (três) considerados 

Suplentes, observada a ordem decrescente de votação. 

 

ARTIGO 20 - Ao final da Assembleia Geral será feita a Ata Eletrônica contendo os 

resultados do pleito, sendo assinada tanto pelo Coordenador da Comissão Eleitoral, como 

pelo Presidente da Ddiretoria Executiva  do Instituto Vida Solidária, como Presidente da 

Assembleia. 

 

PROCESSO DE POSSE DOS ELEITOS 

 

ARTIGO 21 - A Diretoria Executiva através da Presidência do Instituto Vida Solidária 

marcará a posse para março de 2021. 

 

 

 

 

Instituto Vida Solidária. 


