
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSUFGD, NA DATA DE 

03 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 

RECONVOCAÇÃO PARA A.G.E. EM VIRTUDE DE PROBLEMA TÉCNICO EM 01.12.2020 
 
 
O Presidente da Associação dos Servidores da Universidade Federal da Grande Dourados – ASSUFGD, 
Edvaldo Pegorari, no uso de suas atribuições estatutárias, vem pelo presente RECONVOCAR os associados 
para participarem de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no formato on-line, no dia 03 de 
dezembro de 2020, às 15h30min em primeira convocação, pelo link https://assufgd.com.br/age1(ou  
meet.google.com/sbq-pivq-fbi) com pelo menos 2/3 dos associados titulares regulares frente à ASSUFGD e às 
16h00min em segunda convocação, pelo linkhttps://assufgd.com.br/age2(ou  
meet.google.com/qpc-fprs-xsf) com participação de qualquer número de associados titulares em regularidade 
frente à ASSUFGD. 
 
Posto que, em função da pandemia causada pelo Corona vírus foram publicados os seguintes termos legais: 
 

 O Decreto Municipal nº 2.511, de 06 de abril de 2020 determinou: 
“Art. 1º Fica autorizado a partir do dia 07 (sete) de abril de 2020, o atendimento presencial ao 
público em estabelecimentos comerciais formais e informais do Município, inclusive as agências 
bancárias e similares, iniciando assim a política de flexibilização, os quais poderão desenvolver 
suas atividades com o contingenciamento e sem aglomeração, com exceção das atividades 
abaixo relacionadas que deverão permanecer fechadas, com o objetivo de resguardar o 
interesse da coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação do 
coronavírus: 
 
I - casas noturnas, pubs, lounges, tabacarias e boates; 
II - academias de ginástica; (revogado pelo Dec. n° 2.543 de 
23.04.2020) 
III - teatro, cinema e casas de eventos; 
IV - clubes, associações recreativas e afins; 
V - Igrejas e entidades religiosas; 
VI – Shopping Center.” 
 
“Art. 6º Fica mantida a suspensão a realização de eventos públicos ou privados, de qualquer 
natureza, com reuniões coletivas, concentração ou aglomeração de pessoas.” 

 
 A Instrução Normativa nº 21 do Ministério da Economia, de 16 de março de 2020: 

"Art. 5º Os órgãos e entidades integrantes do SIPEC suspenderão a realização de eventos e 
reuniões com elevado número de participantes enquanto perdurar o estado de 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
(COVID-19).” 

 
 A Portaria nº 194/2020 da Reitoria da UFGD: 

“Art. 2º Recomendar, conforme deliberação do COE/UFGD: 
 
I – a suspensão de atividades, eventos e reuniões com elevado número de participantes, 
enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância 
internacional, decorrente do coronavírus (COVID-19);” 

 
 O Estatuto Social da ASSUFGD, que estabelece que: 

 A ASSUFGD é também uma associação com fins recreativos (Inciso II do art. 5º) – cujas 
atividades estão suspensas de acordo com a Lei 14030/2020 e Decreto Municipal 
2.511/2020, acima citados; 



 Compete à Assembleia Geral eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal (Inciso III do 
art. 9º) – suspensa de acordo com a Lei nº 14030/2020 e Decreto Municipal nº 2511/2020, 
acima citados; 

 As eleições para Diretoria e Conselho Fiscal da ASSUFGD são realizadas na forma 
presencial, já que os arts. 42,43 e 44 estabelecem a existência de Mesa Receptora, voto 
secreto por meio de cédulas rubricadas pela Mesa Receptora e identificação dos eleitores, 
através de documento de identificação pessoal, pela Mesa Receptora. 

 
A prorrogação do atual mandato da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal até 31.12.2020, em cumprimento 
à Lei 14.030, de 28 de julho de 2020, que estabeleceu:  

“Art. 7º As associações, as fundações e as demais sociedades não abrangidas pelo disposto 
nos arts. 1º, 4º e 5º desta Lei deverão observar as restrições à realização de reuniões e de 
assembleias presenciais até 31 de dezembro de 2020, observadas as determinações 
sanitárias das autoridades locais. 
Parágrafo único. Aplicam-se às pessoas jurídicas de direito privado mencionadas no caput 
deste artigo:  
I – a extensão, em até 7 (sete) meses, dos prazos para realização de assembleia geral e 
de duração do mandato de dirigentes, no que couber;” 

 

A AGE terá seguinte pauta: 

1) Realização de Assembleias no formato on-line, utilizando-se a os links acima, respectivamente para 

primeira e segunda convocação; 

 

2) Decidir por realizar eleições para Diretoria e Conselho Fiscal da ASSUFGD no mês de dezembro de 

2020, para início de novo mandato em 1º de janeiro de 2021, OU 

prorrogar o mandato da atual Diretoria e Conselho Fiscal para até a data de 30 de setembro de 2021, 

com realização de eleições para o mês de julho de 2021; 

 

3) Se decidido na Assembleia pela realização de eleições em dezembro de 2020, a Assembleia já 

deverá: 

3.1. Votar autorização para realização de eleições eletrônicas (on-line, utilizando-se a internet); 

3.2. Compor imediatamente a Comissão Eleitoral para organização das eleições; em não havendo 

associados voluntários em número suficiente para a composição da Comissão Eleitoral, a 

Diretoria nomeará os mesmos de forma compulsória, na própria Assembleia; 

3.3. A Comissão Eleitoral ficará encarregada de escolher tecnologia (sistema informatizado) que 

permita a coleta de votos de todos os associados titulares aptos a votar, de forma segura e 

sigilosa; 

4) Se decidido na Assembleia pela prorrogação do mandato da atual Diretoria e Conselho Fiscal para até 

a data de 31 de setembro de 2021, a Assembleia deverá: 

4.1. Decidir se a próxima Diretoria e Conselho Fiscal terão mandato de 12 meses ou de 24 meses. 



5) Votar as seguintes alterações no Estatuto da ASSUFGD, necessárias à situação atual de pandemia 

causada pelo coronavírus e impedimentos legais de aglomeração de pessoas: 

REDAÇÃO ATUAL NOVA REDAÇÃO PROPOSTA 

Art. 8º - A Assembleia Geral é o órgão máximo 

da ASSUFGD, podendo deliberar, aprovar, 

ratificar ou anular qualquer ato que seja de 

interesse da entidade. 

Parágrafo Único - A Assembleia Geral é 

constituída pelos sócios proprietários, conforme 

o Art. 30, parágrafos 1º e 2º, deste estatuto, que 

estejam quites com as contribuições sociais e 

demais obrigações e no pleno gozo de seus 

direitos sociais. 

 

Art. 8º - A Assembleia Geral é o órgão máximo 

da ASSUFGD, podendo deliberar, aprovar, 

ratificar ou anular qualquer ato que seja de 

interesse da entidade. 

Parágrafo 1º - A Assembleia Geral é constituída 

pelos sócios proprietários, conforme o Art. 30, 

parágrafos 1º e 2º, deste estatuto, que estejam 

quites com as contribuições sociais e demais 

obrigações e no pleno gozo de seus direitos 

sociais. 

Parágrafo 2º - As reuniões da Assembleia Geral 

ocorrerão no formato presencial, podendo, 

excepcionalmente, ser utilizado o formato on-

line quando o poder público impuser medidas 

que proíbam ou emitir recomendações que 

inviabilizem a reunião ou aglomeração de 

pessoas. 

Art. 39  - ... 

Parágrafo 3º - As chapas deverão ser 

apresentadas à Diretoria Executiva em 

exercício para registro, em livro próprio, até 20 

dias antes das eleições. 

Art. 39  - ... 

Parágrafo 3º - As chapas deverão ser 

apresentadas à Comissão Eleitoral até 20 dias 

antes das eleições, para a verificação de 

regularidade dos candidatos perante a 

ASSUFGD e deferimento ou indeferimento da 

chapa. 

Art. 42 – A mesa receptora de votos será 

constituída por associados não candidatos e 

que não sejam membros da gestão em 

exercício, sendo escolhidos pela Comissão 

Eleitoral de que tara o artigo anterior. 

Art. 42 – A mesa receptora de votos será 

constituída por pessoas que não sejam 

candidatos e que não sejam membros da 

gestão em exercício, sendo escolhidos pela 

Comissão Eleitoral de que tara o artigo 

anterior. 



Art. 43 – As eleições serão efetuadas por voto 

secreto, por meio de cédulas únicas, que 

deverão ser rubricadas pela mesa receptora de 

votos. 

Parágrafo Único – Sendo o voto um direito 

personalíssimo é vedado o voto por 

procuração. 

Art. 43 – As eleições poderão ser realizadas 

presencialmente, através do voto secreto por 

meio de cédulas únicas, que deverão ser 

rubricadas pela Mesa Receptora de votos, ou 

realizadas no formato on-line quando houver 

impedimento legal ou quando a Assembleia 

Geral Extraordinária entender mais 

conveniente. 

Parágrafo 1º – Em caso de eleições no formato 

on-line, a Comissão Eleitoral escolherá sistema 

informatizado que permita a possibilidade de 

todos os associados titulares aptos a votar, 

inclusive os que já se encontram aposentados, 

garantidos a unidade e o sigilo do voto. 

Parágrafo 2º – Sendo o voto um direito 

personalíssimo é vedado o voto por 

procuração. 

Art. 44 – Os eleitores serão identificados pela 

Mesa mediante a apresentação de documentos 

de identidade expedidos por órgãos públicos 

ou de classe que contenham foto. 

Parágrafo 1º - A situação de regularidade dos 

associados será comprovada por meio de 

listagem fornecida à Mesa Receptora pela 

Diretoria Executiva, na qual constará o nome 

de todos os associados em pleno gozo de seus 

direitos. 

Parágrafo 2º - O voto dado por associado em 

situação irregular será considerado nulo. 

 

Art. 44 – Os eleitores serão identificados pela 

Mesa Receptora e votos mediante a 

apresentação de documentos de identidade 

expedidos por órgãos públicos ou de classe 

que contenham foto. 

Parágrafo 1º - Em caso de eleições no formato 

on-line, a Comissão Eleitoral escolherá sistema 

informatizado que garanta a correta e segura 

identificação do associado apto a votar. 

Parágrafo 2º - A situação de regularidade dos 

associados será comprovada por meio de 

listagem fornecida pela Diretoria Executiva à 

Comissão Eleitoral, a partir da qual serão 

elaboradas as listas de associados aptos a 

votar, para serem fornecidas às Mesas 

Receptoras de votos ou para alimentar sistema 

informatizado, quando as eleições ocorrerem 

em formato on-line. 



Parágrafo 3º - O voto dado por associado em 

situação irregular será considerado nulo. 

 

Art. 45 – Caberá à Diretoria Executiva 

providenciar todos os meios e facilidades para a 

realização das eleições. 

Art. 45 – Caberá à Diretoria Executiva 

providenciar todos os meios e facilidades para a 

realização das eleições. 

Parágrafo Único – Caberá à Comissão Eleitoral 

a escolha de sistema informatizado a ser 

utilizado para eleições on-line, quando estas 

ocorrerem nesse formato. 

Art. 46 – A apuração dos votos dar-se-á 

imediatamente após o término da votação. 

Parágrafo 1º - A abertura da(s) urna(s) e a 

contagem dos votos serão procedidas pelos 

integrantes da Comissão Eleitoral, na presença 

de pelo menos 1 (um) representante de cada 

chapa concorrente, os quais deverão firmar o 

laudo de apuração dos resultados, que será 

anexado à Ata da Assembleia Geral. 

Parágrafo 2º - Não serão contados os votos em 

branco e as cédulas não rubricadas pela mesa. 

Parágrafo 3º - Vencerá a eleição para Diretoria 

Executiva e Conselho Fiscal a chapa que contar 

com maioria simples dos votos, ou em caso de 

empate, aquele cujo candidato o presidente 

tiver mais idade. 

Parágrafo 4º - Persistindo o empate, será 

considerada vencedora a chapa cujo candidato 

tiver mais tempo de serviço prestado à UFGD. 

Art. 46 – A apuração dos votos dar-se-á 

imediatamente após o término da votação. 

Parágrafo 1º - A abertura da(s) urna(s) e a 

contagem dos votos serão procedidas pelos 

integrantes da Comissão Eleitoral, na presença 

de pelo menos 1 (um) representante de cada 

chapa concorrente, os quais deverão firmar o 

laudo de apuração dos resultados, que será 

anexado à Ata das Eleições. 

Parágrafo 2º - Em caso de eleições no formato 

on-line, a apuração dos votos será procedida 

pelo responsável pelo sistema informatizado 

utilizado nas eleições on-line, acompanhado 

pelos integrantes da Comissão Eleitoral e na 

presença de pelo menos 1 (um) representante 

de cada chapa concorrente, os quais deverão 

firmar o laudo de apuração dos resultados, que 

será anexado à Ata da Assembleia Geral. 

Parágrafo 3º - Os votos em branco e nulos 

serão contados, porém não entrarão no cálculo 

da maioria simples; as cédulas não rubricadas 

pela Mesa Receptora e votos serão excluídas 

do processo de apuração de votos. 

Parágrafo 4º - Vencerá a eleição para Diretoria 



Executiva e Conselho Fiscal a chapa que contar 

com maioria simples dos votos, ou em caso de 

empate, aquele cujo candidato a Presidente 

tiver mais idade. 

Parágrafo 5º - Persistindo o empate, será 

considerada vencedora a chapa cujo candidato 

a Presidente tiver mais tempo de serviço 

prestado à UFGD. 

Art. 47 – A posse dos candidatos eleitos 

realizar-se-á em assembleia geral 

extraordinária, especialmente convocada e 

presidida pela Diretoria Executiva em fim de 

mandato com tal objetivo, sempre no primeiro 

dia útil do mês de outubro de cada ano par que 

coincidir com o termino dos mandatos da 

gestão em exercício.  

Art. 47 – A posse dos candidatos eleitos 

realizar-se-á em Assembleia Geral 

Extraordinária, especialmente convocada para 

este fim e presidida pela Diretoria Executiva 

em fim de mandato, sempre na última semana 

do mês de agosto de cada ano par que 

coincidir com o término dos mandatos da 

gestão em exercício. 

Parágrafo Único – Os membros da Diretoria 

Executiva e do Conselho Fiscal eleitos e 

empossados entrarão em exercício em 1º de 

outubro do mesmo ano da posse. 

 

6) Assuntos gerais. 

Dourados, MS, 01 de dezembro de 2020. 

Edvaldo Pegorari  -  Presidente da ASSUFGD 

 


