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CRONOGRAMA ELEIÇÕES 2021 

30 de novembro de 

2021 

Publicação do Edital no Diário Oficial do Estado - D.O.E e no endereço 

eletrônico da Secretaria de Estado de Saúde - SES/AM, e início da ampla 

divulgação do Regulamento Eleitoral nos sites da Secretaria de Estado de 

Saúde - www.saude.am.gov.br, do Conselho Estadual de Saúde - 

www.ces.am.gov.br, nas rádios, TV, e no mural da Sede da SES/AM 

06 a 10 de dezembro de 

2021 

Entrega dos ofícios de indicação dos órgãos e entidades especificados no 

artigo 2º, incisos II, III e IV, assim como documentos necessários, 

conforme o Capítulo IV deste Regulamento, bem como a inscrição dos 

candidatos que concorrerão à eleição para Conselheiros; 

13 a 14 de dezembro de 

2021 

1. Prorrogação do dia 13 para o dia 14 até às 12h para entrega de 

documentos para inscrição com justificativa baseada no Art. 22 do 

regimento eleitoral considerando que a publicação no Diário Oficial não 

ocorreu no dia 26 e sim no dia 30. 

2. Publicação da lista de candidatos inscritos para eleição dos cargos de 

conselheiro, pelas suas respectivas entidades. 

14 de dezembro de 

2021 

Período para impugnação de candidatura; 

 

15 de dezembro de 

2021 

Decisão quanto às impugnações de candidaturas apresentadas; 

 

16 de dezembro de 

2021 

Publicação da Lista de Candidatos aptos a concorrer ao cargo de 

Conselheiro; 

17 de dezembro de 

2021 

Indicação dos Fiscais pelas entidades ou movimentos sociais que 

integrarem os segmentos; 

20 de dezembro de 

2021 

Eleição para Conselheiros Estaduais de Saúde a ser realizada no Auditório 

“Maria Eglantina Nunes Rondon”, sede da SES/AM, no período de 

08h00 as 17h00 (horário de Manaus/AM); 

21 de dezembro de 

2021 

Deliberação sobre as intercorrências registradas no processo eleitoral e 

apuração da votação; 

23 de dezembro de 

2021 

Publicação do Resultado Eleitoral na página da Secretaria de Estado de 

Saúde - SES/AM - www.saude.am.gov.br e no site do Conselho Estadual 

de Saúde - www.ces.am.gov.br, e fixação no mural da Secretaria de Estado 

de Saúde - SES/AM; 

27 de dezembro de 

2021 

Período para impugnação do resultado da eleição; 

28 de dezembro de 

2021 

Decisão quanto aos pedidos de impugnação do resultado da eleição; 

 

29 de dezembro de 

2021 

Publicação do resultado da eleição no Diário Oficial do Estado, com 

nomeação dos Conselheiros; e 

 

03 de janeiro de 2022 

Primeira reunião de Conselheiros para posse e início do mandato dos 

Conselheiros Estaduais de Saúde do Amazonas - para o mandato do 

Triênio de 2022-2024, e entrega dos documentos obrigatórios para 

cadastramento, conforme o artigo 20 deste Regulamento. 

  


