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EDITAL COMPAM nº 01/2021  

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (COMPAM), órgão máximo da 

política ambiental municipal, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 273 da Lei 

Orgânica do Município, pela Lei Municipal nº 3.835/94 (alterada pela Lei Municipal nº 

3.906/1994) e regimento interno, TORNA PÚBLICO QUE: 

 
1 – As entidades representativas da sociedade civil organizada, interessadas em integrar 
o COMPAM, para o mandato relativo ao biênio 2021/2022, deverão: 

 
1.1 – Encaminhar documento, por meio eletrônico, pelo seu responsável legal à 
Comissão Eleitoral do COMPAM, manifestando oficialmente o interesse em 
participar do mandato relativo ao período supracitado, indicando os nomes dos 
representantes, titular e suplente, da entidade; 

 

1.2 – Apresentar cópia da ata da eleição da atual diretoria, das 2 (duas) últimas 
atas de reuniões e relatório anual de atividades relativo ao último exercício (2020); 

 

1.3  Ter Registro no CAIAPAM (Cadastro Municipal de Instrumentos e Atividades 
de Defesa Ambiental) ou no CNEA (Cadastro Nacional de Entidades 
Ambientalistas). 

 

2 – As entidades representativas do poder público, interessadas em integrar o COMPAM, 
para o mandato relativo ao biênio 2021/2022, deverão encaminhar, por meio eletrônico, 
documento assinado pelo seu responsável legal à Comissão Eleitoral do COMPAM, 
manifestando oficialmente o interesse em participar do mandato relativo ao período 
supracitado, indicando os nomes dos representantes, titular e suplente, da entidade. 

 

3 – As entidades representativas da sociedade civil organizada e do poder público 
deverão encaminhar, por meio eletrônico, os documentos referidos nos itens 1.1, 1.2 e 2,  
no período entre 8h do dia 26 de abril de 2021 até às 23:59 do dia 07 de maio de 2021.  

 

3.1 Não serão consideradas válidas as correspondências eletrônicas recebidas 
fora do período de inscrições, acima discriminado.  

 
4 – A Comissão Eleitoral instituída exclusivamente para o mandato relativo ao biênio 
2021/2022 analisará os documentos protocolados pelas entidades e divulgará no dia 14 
de maio de 2021, através do site da Prefeitura Municipal de Pelotas, no link 
http://www.pelotas.com.br/servicos/meio-ambiente as candidaturas homologadas; 

 
5 – Poderão ser interpostos recursos à Comissão Eleitoral e, em última instância, ao 
Plenário do COMPAM sempre no prazo de 2 dias úteis após as publicações oficiais  no 
site da prefeitura (http://www.pelotas.com.br/servicos/meio-ambiente);  
 

5.1 Em havendo recursos, a Comissão Eleitoral e o pleno do COMPAM  terão o 
prazo de 3 dias úteis, a contar do término do período de recursos, para publicar o 
resultado. 

 

6 – A composição do COMPAM para o mandato relativo ao biênio 2021/2022 será eleita 
mediante Assembleia Pública, a ser realizada de forma virtual, às 14h do dia 07/06/21, 
convocada conjuntamente pelo Chefe do Poder Executivo até o dia 03/06/21, dando-se 
a devida publicidade de tal convocação através do site da Prefeitura Municipal de Pelotas, 
http://www.pelotas.com.br/servicos/meio-ambiente. O link de acesso à Assembleia 
Pública será disponibilizado juntamente à convocação; 
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6.1– As entidades que tiverem sua inscrição homologada têm, obrigatoriamente, 
de se fazerem representar na Assembleia Pública. O não comparecimento de 
representante da entidade na assembleia implica em perda do assento no 
COMPAM. 

 

7 – Na referida Assembleia Pública, coordenada pela Comissão Eleitoral, serão eleitas 
todas as entidades representativas da sociedade civil organizada que tenham tido sua 
candidatura homologada. Observada a paridade prevista no art. 273 da Lei Orgânica do 
Município serão eleitas as entidades representativas do poder público, considerados os 
seguintes critérios: 

 
7.1 – Havendo número superior de entidades representativas do poder público em 
relação às vagas paritariamente disponíveis, serão eleitas, resguardada a 
composição prevista no art. 5º,§2º do Regimento COMPAM (publicado pela 
Resolução COMPAM nº.01/19) aquelas que obtiverem maior número de votos 
entre todos os presentes na Assembleia Pública; 

 

7.2 – Havendo mesmo número de entidades representativas do poder público em 
relação às vagas paritariamente disponíveis, todas estarão automaticamente 
eleitas; 

 

7.3 – Havendo número inferior de entidades representativas do poder público em 
relação às vagas paritariamente disponíveis, todas estarão automaticamente 
eleitas, devendo as vagas restantes serem preenchidas por indicação da Prefeita 
Municipal. 

 

8 –  Todos os documentos relativos a este edital deverão ser enviados eletronicamente, 
em formato pdf, para o email eleicoescompam@gmail.com e todas as comunicações 
oficiais da comissão eleitoral se darão através do site da prefeitura, pelo link 
http://www.pelotas.com.br/servicos/meio-ambiente. 
 

9 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 
 

10 – Maiores informações poderão ser obtidas pelo endereço eletrônico 
eleicoescompam@gmail.com. 
 

 
Pelotas, 23 de abril de 2021. 

 

 

VERÔNICA LEITE CHRISTINO 
Presidente da Comissão Eleitoral  

Biênio 2021/20122 
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Anexo  

CALENDÁRIO ELEITORAL 

ELEIÇÕES COMPAM BIÊNIO 2021/2022 

 

Inscrições Das 8 h do dia 26/04/21 às 23:59            
do dia 07/05/21 

Homologação das inscrições 14/05/21 

Recursos à Comissão Eleitoral 17 e 18 /05/21 

Decisão dos Recursos à Comissão Eleitoral 21/05/21 

Recursos ao Compam 24 e 25/05/21 

Decisão dos Recursos ao COMPAM 28/05/21 

Resultado das Candidaturas homologadas 28/05/21 

Convocação da Assembleia Pública Até dia 03/06/21 

Assembleia Pública Virtual às 14h do dia 07/06/21 em link a ser 
disponibilizado junto à convocação 

 
Todos os resultados serão publicados no site da prefeitura municipal de Pelotas, no link 
http://www.pelotas.com.br/servicos/meio-ambiente. 
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