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Licitações

Entidades Municipais

Associação dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo –AMUNES

Chamada Pública

EDITAL DE ELEIÇÕES AMUNES 2023/2025
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DOS 
CARGOS INTEGRANTES DA DIRETORIA EXECUTIVA 
DOS DEMAIS ORGÃOS COLEGIADOS DA AMUNES 
MANDATO NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 
31/03/2025.

I - DA CONVOCAÇÃO
Ficam convocados todos os associados da Associação 
dos Municípios do Espírito Santo AMUNES para 
realização das Eleições da AMUNES, nos termos do 
Estatuto Social e do Regimento Interno da AMUNES, a 
realizar-se durante ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DA AMUNES, no dia 31 de março de 2023, na sede 
da AMUNES localizada na Av. Princesa Isabel, nº. 
629, Ed. Vitória Center, Centro Vitória/ES. A qual 
se instalará, em primeira chamada, às 14h00min, 
com presença de metade mais um de seus membros 
regularmente inscritos, em pleno gozo dos direitos 
sociais, em segunda convocação, 15 (quinze) 
minutos, após o horário estabelecido para a primeira 
convocação, presentes 1/3 (um terço) dos municípios 
filiados, e, em terceira e última convocação, 30 
(trinta) minutos após o horário estabelecido para 
a primeira convocação com qualquer número de 
filiados, nos termos do art. 21 do Estatuto Social, 
com previsão de encerramento até 17h00min., 
tendo por pauta o processo eleitoral envolvendo na 
primeira ordem a eleição dos membros da Diretoria 
Executiva e Conselho Institucional, e na segunda 
ordem a eleição do Conselho Fiscal, do Conselho de 
Ética e das Diretorias Especializadas, para mandato 
no período de 01/04/2023 a 31/03/2025.
II - DA APRECIAÇÃO DE CONTAS DOS ÚLTIMOS 
EXERCÍCIOS FINANCEIROS
2 - Finalizado o exercício financeiro, é de 
responsabilidade do Secretário (a) Executivo (a) 
coordenar o levantamento das demonstrações 
financeiras, através de emissão de relatório de 
atividades referentes ao período, relacionando as 
receitas e despesas verificadas durante o exercício 
em questão para manifestação do Conselho Fiscal 
e, posterior remessa à apreciação e aprovação da 
Assembleia Geral. (art. 83 do Estatuto Social).
III - DO PROCESSO ELEITORAL
3 - O processo eleitoral será conduzido pela Comissão 
Eleitoral, se processará no dia 31/03/2023 conforme 
art. 17 e 40 do Regimento Interno, sendo na primeira 
ordem processada as eleições para os cargos da 
Diretoria Executiva e do Conselho Institucional, e 
na segunda ordem, processada as eleições para os 
cargos integrantes dos demais órgãos colegiados da 
AMUNES. O processo eleitoral observará também 
as disposições deste Edital de Eleições da AMUNES 
2023/2025 e os dispositivos do Estatuto Social e 
Regimento da AMUNES.
4 - É vedada a campanha e divulgação de chapa 
para fins eleitorais na AMUNES em prazo anterior ao 
estipulado no item 05, da cláusula IV, deste Edital, 
nos termos do art. 92 do Regimento Interno.

IV - DA COMISSÃO ELEITORAL
5 - A Comissão Eleitoral, composta pelo Presidente 
DIEGO KRENTZ, Prefeito do município de Ibiraçu e 
pelo HERMÍNIO HESPANHOL, Prefeito do município 
de Mantenópolis, nomeados por meio da Portaria 
AMUNES nº 01/2023, será responsável pela 
implementação do processo eleitoral, aplicação das 
normas do Estatuto e Regimento Interno da AMUNES 
e do presente Edital, e por presidir a Assembleia 
Geral agendada para 31/03/2023 durante processo 
eleitoral.

V - DA INSCRIÇÃO DE CHAPAS
6 - A inscrição de chapa deverá ser realizada em 
observância ao disposto nos Anexos I, II e III deste 
Edital, no prazo limite de até as 17h00min do dia 21 
de março de 2023, ou seja, 10  dias  corridos da 
abertura da Assembléia Geral para as eleições,nos 
termos do art. 62 do Estatuto da Amunes.
7 - Somente serão consideradas válidas as chapas 
que se apresentarem completas, com todos os nomes 
dos candidatos que as compõem, bem como ateste 
de regularidade dos municípios representados, sob 
pena de ser inválida a sua candidatura. (art. 23 do 
Regimento Interno).
8 - Em se tratando de candidatura de ex-prefeito 
ao cargo de Presidente da Diretoria Executiva, serão 
exigidos no ato da inscrição da chapa os seguintes 
documentos, não lhe sendo exigido o requisito 
de o município de origem estar em dia com as 
contribuições sociais: (art. 21 do Regimento Interno e 
art. 25, § 2º do Estatuto Social)
I - Certidão Negativa de Contas Julgadas Irregulares - 
TCEES;
II - Certidão Negativa Cível e Criminal da Justiça 
Estadual, 1ª e 2ª instância;
III - Certidão Negativa Cível e Criminal de Justiça 
Federal, 1ª e 2ª instância.
9 - A Comissão Eleitoral verificará a s condições de 
elegibilidade dos candidatos, decidirá sobre as 
impugnações e registrará as chapas até 05 dias 
úteis, contados a partir do último dia do prazo para 
inscrições das chapas. Dessas decisões caberá 
recurso até 02 dias úteis, contados da notificação 
da decisão proferida, cabendo à Comissão Eleitoral 
julgar os recursos homologar as chapas até 05 dias 
úteis antes das Eleições, decisão que não caberá 
recurso. (art. 29, parágrafo único do Regimento 
Interno)
10 - Sendo constatado pela Comissão Eleitoral que o 
nome de um candidato compõe mais de uma chapa, 
será o mesmo intimado via telefone, SMS, WhatsApp e 
e-mail para que no prazo de 01 (um) dia útil opte por 
uma delas, devendo a escolha ser encaminhada 
formalmente à Comissão Eleitoral. (art. 22, § 1º do 
Regimento Interno)
11 - Os organizadores da chapa que restar 
incompleta serão notificados v ia t elefone, SMS, 
WhatsApp e e-mail para no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, a contar da opção acima referida, promoverem a 
substituição do candidato. Caso não o façam, será 
automaticamente declarada inválida a inscrição da 
chapa. (art. 22, § 2º do Regimento Interno)
12 - Nos casos em que o registro do candidato 
não for validado pela comissão por não atender os 
requisitos exigidos nos artigos 19 e 21 do Regimento 
Interno, serão os organizadores da chapa intimados 
para substituição no prazo de 02 (dois) dias úteis, a 
contar da decisão que rejeitou o registro. (art. 22, § 3º 
do Regimento Interno)
13 - Em casos de desistência, o candidato poderá em 
até 03 (três) dias úteis antes das eleições requerer 
por escrito a sua exclusão e apresentar novo nome 
para composição, devendo a substituição ser
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realizada em até 02 (dois) dias úteis pela comissão 
eleitoral. (art. 22, § 4º do Regimento Interno)
14 - As chapas homologadas serão impressas em 
formulário específico pelos organizadores da chapa, 
devendo conter as indicações para composição 
do Conselho de Ética, Conselho Fiscal e Diretorias 
Especializadas, os quais entregarão os respectivos 
modelos à Comissão Eleitoral, até o dia da Votação. 
(art. 31 do Regimento Interno)
15 - Os organizadores das chapas poderão indicar, 
até 03 (três) dias antes das eleições, 02 (dois) fiscais 
que acompanharão os trabalhos eleitorais, bem 
como a apuração dos votos. (art. 41 do Regimento 
Interno)
VI - DO PRONUNCIAMENTO DOS CANDIDATOS
16 - Na Assembleia Geral do dia 31/03/2023, 
a Comissão eleitoral, após anunciar as chapas 
regularmente inscritas no prazo limite fixado neste 
edital, constante do Anexo I.A, dará a oportunidade 
a um candidato representante de cada uma das 
chapas regularmente inscritas para manifestação 
pelo tempo de até 10 minutos, para apresentação da 
plataforma de trabalho de sua Chapa.
17 - A ordem do pronunciamento dos candidatos se 
dará por sorteio realizado pela Comissão Eleitoral 
durante abertura dos trabalhos do processo eleitoral 
no dia 31/03/2023.

VII - DA VOTAÇÃO, DO ESCRUTÍNIO E DA APURAÇÃO
18 - Conforme disposto no art. 25 do Regimento 
Interno, serão considerados aptos e poderão 
participar da votação do processo eleitoral, com 
direito a voz e voto, os prefeitos dos municípios 
associados que estejam em situação regular, na 
forma do art. 7º do Estatuto Social, sendo que para 
fins eleitorais, entende-se por “situação regular”, 
os municípios associados com quitação plena da 
contribuição até o dia 1º de março do ano em que 
ocorrerá as eleições.
19 - Na ausência do Prefeito, será facultada a presença 
do vice-prefeito para fins de acompanhamento dos 
trabalhos eleitorais, contudo este não terá direito a 
voz e voto. (art. 26 do Regimento Interno)
20 - As chapas só poderão ser votadas na sua 
integralidade. São nulos os votos em cujas cédulas 
forem riscados nomes de candidatos, ou contiverem 
sinal que identifique eleitor. (art. 38 do Regimento 
Interno)
21 - As cédulas conterão, na ordem: o nome da 
chapa, nome dos candidatos aos cargos da Diretoria 
Executiva, Conselho Institucional, Diretorias 
Regionais e seus respectivos municípios de 
representação. (art. 37 do Regimento Interno)
22 - As reclamações, durante processo de votação, 
deverão ser formuladas por escrito e serão 
apreciadas imediatamente pela Comissão Eleitoral. 
As impugnações, durante apuração, poderão ser 
formuladas verbalmente, deliberando Comissão 
Eleitoral de imediato. (art. 36, parágrafos primeiro e 
segundo do Regimento Interno)
23 - A votação da primeira ordem do processo 
eleitoral será realizada logo após pronunciamento 
dos candidatos representantes de cada uma das 
chapas regularmente inscritas, e será conduzida 
pela Comissão Eleitoral, que entregará a cédula de 
votação a cada um dos prefeitos dos municípios 
associados aptos votar, os quais, após concluir voto 
depositará o mesmo na urna de votação.
24 - A votação será realizada por meio de votação 
secreta (art. 18 do Estatuto Social).
25 - Será considerada eleita a chapa que obtiver 
maior número de votos.
26 - Em havendo somente uma chapa, por decisão 

da Assembleia Geral, a eleição da respectiva chapa 
poderá ser realizada por votação simbólica.
27 - Concluído o processo de votação, a Comissão 
Eleitoral passará a apurar os votos, lavrando-se, ao 
final, ata minuciosa de seus trabalhos, organizando 
um mapa de apuração, documentos esses que 
serão encaminhados, imediatamente, à mesa de 
assembleia que homologará o resultado. (art. 32 do 
Regimento Interno)
28 - A eleição será declarada nula se o número de 
envelopes rubricados, existentes na urna, exceder o 
número de eleitores, desde que a diferença influa no 
resultado. Nesse caso, proceder-se-á a nova eleição, 
dentro de 08 (oito) dias, mediante convocação por 
edital a ser publicado no Diário Oficial dos Municípios 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o 
encerramento da Assembleia. (art. 39 do Regimento 
Interno)
29 - A eleição dos cargos integrantes do Conselho 
Fiscal, do Conselho de Ética e das Diretorias 
Especializadas será realizada na segunda ordem do 
processo eleitoral, logo após conclusão da eleição 
da Diretoria Executiva, observará disposto no Anexo 
III, e, no que couber, disposto nos itens 18 e 27 
deste edital, devendo o resultado ser homologado na 
mesma reunião do dia 31/03/2023. (art. 24 e 40 do 
Regimento Interno)
30 - Para tanto, composição e inscrição da chapa 
observará os modelos constantes do Anexo III deste 
Edital, que deverá ser preenchido após a votação da 
primeira ordem de votação, sendo facultado à chapa 
a apresentação dos nomes antecipadamente.
31 - A mesa de Assembleia conduzirá os trabalhos 
de votação simbólica para aprovação dos nomes 
indicados aos cargos que irão compor o Conselho 
de Ética, Conselho Fiscal e Diretorias Especializadas, 
que deveram ser aprovados por maioria simples. 
Os nomes que não forem recepcionados na votação 
simbólica, deverão ser substituídos. (art. 40 do 
Regimento Interno).
VIII - DA APRECIAÇÃO DE CONTAS DOS ÚLTIMOS 
EXERCÍCIOS FINANCEIROS
32 - Finalizado o exercício financeiro, é de 
responsabilidade do Secretário (a) Executivo (a) 
coordenar o levantamento das demonstrações 
financeiras, através de emissão de relatório de 
atividades referentes ao período, relacionando as 
receitas e despesas verificadas durante o exercício 
em questão para manifestação do Conselho Fiscal 
e, posterior remessa à apreciação e aprovação da 
Assembleia Geral. (art. 83 do Estatuto Social).
IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
33 - As dúvidas e questões que não forem resolvidas 
pelo presente Edital, Estatuto Social e Regimento 
Interno da AMUNES serão protocoladas na AMUNES 
e deliberadas pela Comissão Eleitoral, mediante 
requisição dos interessados, num prazo máximo de 
48 horas.

Publique-se presente edital no Diário Oficial dos 
Municípios DOM/ES, disponibilize cópia do mesmo 
por meio do site da AMUNES todos os associados.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

DIEGO KRENTZ
PRESIDENTE

HERMÍNIO HESPANHOL
SECRETÁRIO

Protocolo 1035237
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