
 

 

 

PROCESSO ELEITORAL PARA COMPOSIÇÃO DO CERHI-RJ PARA O MANDATO 2020-2023 
*ANEXO II - CALENDÁRIO DO PROCESSO ELEITORAL COM DATAS (Revisado 24/02/2021) 

*Errata 6  e Anexo II publicados no site do CERHI-RJ 28/12/2020. 
**Não tomar posse implicará na desistência da vaga, conforme item 3.18 da errata 5. 

                                                                                                                                                            Aprovado na 93ª R.O. CERHI-RJ, em 25/12/2020, rev. 24/02/2021 

 
ATIVIDADES 

 
PRAZOS 

Atuais Datas após 
publicação da Errata 6 
no site do CERHI-RJ em 

25/01/2021 

Inscrições 18/11/2019 – 04/02/2020 

Divulgação dos habilitados 12/02/2020 

Data Limite para interposição de recursos 17/02/2020 

Resultado do julgamento dos recursos e divulgação 
final dos habilitados 

28/02/2020 

Fórum para eleição dos representantes das Prefeituras, 
dos Usuários dos Recursos Hídricos, da Sociedade Civil 

de interesse dos Recursos Hídricos e CBHs 
10/03/2020 

Divulgação dos resultados 17/03/2020 

Homologação dos habilitados 30/09/2020 

Nomeação dos conselheiros habilitados no diário 
oficial 

03/12/2020 

Publicação da Errata nº 5 no site do CERHI-RJ 28/12/2020 

Divulgação da publicação da portaria de nomeação 
Até 2 dias úteis após a publicação da 
presente errata na página eletrônica 

do CERHI-RJ 

 
30/12/2020 

Posse dos novos Conselheiros (das 09:30h às 17:30h)** 
10º e 11º dia útil após a publicação 

da presente errata na página 
eletrônica do CERHI-RJ 

 
13 e 14/01/2021 

Inicio do prazo para inscrição de chapas para Diretoria  
3 dias úteis após o segundo dia de 

posse  
19/01/2021 

 

Termino do prazo para inscrição de chapas para 
Diretoria 

15 dias úteis após o segundo dia de 
posse   

05/02/2021 

Divulgação das chapas inscritas  
Até 2 dias úteis após o prazo final de 

inscrição de chapas 
09/02/2021 

Divulgação das chapas habilitadas  
3 dias úteis após a divulgação das 

chapas inscritas  
12/02/2021 

Prazo para interposição de recursos 
3 dias úteis após a divulgação das 

chapas habilitadas 
19/02/2021 

Resultado do julgamento dos recursos e divulgação 
final das chapas habilitadas 

3 dias úteis após o prazo final de 
interposição de recursos  

24/02/2021 

Eleição e posse da nova Diretoria 
10 dias úteis após a divulgação final 

das chapas habilitadas  
10/03/2021 


