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EDITAL 
 

A Diretoria Executiva da Associação de Oficiais da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina - Capitão Osmar Romão da Silva 
- ACORS, com amparo no inciso V do art. 20, visando cumprir o previsto nos 
parágrafos 3º e 7º do art. 7º, tudo do Estatuto desta associação, CONVOCA 
seus associados para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 13 
de julho de 2020 (segunda-feira), às 19:00 horas, em primeira chamada, e 19:30 
horas, em segunda chamada, em ambiente virtual, cujo link será disponibilizado 
aos associados por e-mail e/ou através de Grupo de Whatsapp constituído para 
esse fim, até 24 horas antes do início da Assembleia Geral, com a seguinte 
ordem do dia: 

 
1. Análise e Votação da prestação de contas referente ao exercício de 2019; 

 
2. Proposta de análise e votação para alteração estatutária referente aos 

seguintes itens: 
 

a. Inclusão do § 9° ao art. 7º, com a seguinte redação: 
Art. 7º.... § 9º Em caso de estado de calamidade, de defesa ou de sítio, 
que não seja possível realizar Assembleia Geral de forma presencial, será 
realizada Assembleia Geral remota. 
 

b. Inclusão do § 10 ao art. 7º, com a seguinte redação: 
Art. 7º.... § 10 Para a realização de Assembleia Geral remota, a Diretoria 
Executiva publicará Edital especificando a forma como os associados 
terão acesso à Assembleia. 
 

c. Inclusão do § 4º ao art. 15, com a seguinte redação: 
Art. 15 .... § 4º Nos casos previstos no § 9º do Art. 7º, a Comissão 
Eleitoral poderá convocar eleição associativa de forma remota, definindo 
normas para inscrição de chapa, validação da chapa, processo de votação 
e escrutínio. Nesse caso, cumpridos os prazos para inscrição, e havendo 
somente 01 (uma) chapa inscrita, a Comissão Eleitoral encerrará o 
processo eleitoral, considerando eleita a chapa inscrita, dando posse à 
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal eleitos. 
 
 
 
Observação: 



 
A presente Assembleia Geral Ordinária será realizada de forma 

remota/virtual, de acordo com a Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 
2020, que alterou a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, a 
Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 e a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, c/c com a Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre o 
Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito 
Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

 
 
Florianópolis, 22 de junho de 2020. 

 

 
 
 
 
 

  SÉRGIO LUÍS SELL 
Coronel PMSC RR 

PRESIDENTE 


