
 
 

EDITAL Nº 001/COMISSÃO ELEITORAL/ACORS/2020 
 
 

Cumprindo o que preceitua o art. 17 e seus 
incisos, c/c o art. 40, incisos II, III e VIII, com o art. 48 e 
com o art. 53 e seus parágrafos, tudo do Estatuto da 
Associação de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar de Santa Catarina - Capitão Osmar 
Romão da Silva – ACORS, o Presidente da Comissão 
Eleitoral, instituídas pelas Resoluções nº 001/2020, de 
21/07/2020, e a n. 02/2020, de 01/08/2020, ambas do 
CONSELHO FISCAL/ACORS/2020, vem a público 
divulgar e convocar os associados para que participem 
das Eleições da ACORS, conforme o seguinte 
calendário eleitoral: 
 
1. A partir da publicação do presente edital, as Chapas 

que desejarem concorrer à eleição da Diretoria 
Executiva e do Conselho Fiscal da ACORS deverão 
entregar suas respectivas inscrições na Secretaria 
da ACORS, localizada na Rua Lauro Linhares, nº 
1250, Trindade, Florianópolis/SC, encerrando-se 
esse prazo às 17:00 horas do dia 18 de setembro de 
2020. A Comissão Eleitoral homologará ou não a 
inscrição, neste caso indicando o motivo, em até 3 
(três) dias úteis após a entrega da documentação na 
Secretaria da ACORS; 

 
2. A apresentação da inscrição para a Diretoria 

Executiva e para o Conselho Fiscal deverá vir 
acompanhada de nominata completa dos integrantes 
da Chapa, com posto, matrícula funcional, nome 
completo e respectiva assinatura; 
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3. Cada Chapa deverá apresentar planilha com no 
mínimo 100 (cem) associados apoiadores, na qual 
conste posto, matrícula funcional, nome completo e 
respectiva assinatura.  
 

4. No dia 22 de setembro de 2020, até as 17:00 horas, 
a Comissão Eleitoral divulgará no site da ACORS a 
relação nominal das Chapas concorrentes, indicando 
se todas preencheram os requisitos previstos em 
estatuto. Após esta publicação, a Comissão Eleitoral 
receberá recursos de impugnação de Chapas até as 
17:00 horas do dia 29 de setembro de 2020. Porém, 
cumpridos os prazos para inscrição e recursos, 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 ao Conselho Fiscal eleitos, no 
dia 02 de outubro de 2020; 
 

5. Havendo mais de uma chapa concorrente, o 
processo prosseguirá. Nas OPMs e OBMs do interior 
do Estado, a coleta de votos ocorrerá no dia 03 de 
novembro de 2020 (terça-feira), das 09:00 horas às 
19:00 horas, sob a coordenação dos Diretores 
Regionais e dos Representantes de Unidades PM e 
BM, ou na ausência destes, por Associados da 
ACORS designados pela Comissão Eleitoral; 

 
6. Os votos colhidos no interior do Estado deverão ser 

entregues à Comissão Eleitoral, na Sede da ACORS 
em Florianópolis, nos dias 04 e 05 de novembro de 
2020, das 08:00 às 18:00 horas; 

 
7. Em Florianópolis será instalada urna na Sede da 

ACORS, à Rua Lauro Linhares, 1250, bairro 
Trindade, das 09:00 às 19:00 horas, no dia 04 de 
novembro de 2020, para a coleta dos votos do 
interior; 

 
8. Em caso de realização de eventos da Polícia Militar 

ou do Corpo de Bombeiros Militar no mesmo dia da 



coleta de votos em Florianópolis ou no interior do 
Estado, a Comissão Eleitoral poderá instalar posto 
de coleta de votos no local do evento, por envelope; 

 
9. Em Florianópolis, a coleta de votos ocorrerá na Sede 

da ACORS, à Rua Lauro Linhares, 1250, bairro 
Trindade, das 09:00 às 19:00 horas, no dia 06 de 
novembro de 2020; 
 

10. A Assembleia Geral Eleitoral para o escrutínio dos 
votos ocorrerá na Rua Lauro Linhares, 1250, em 
Florianópolis/SC, com primeira chamada às 19:00 
horas e segunda chamada as 19:30 horas, do dia 06 
de novembro de 2020; 
 

11. Havendo a necessidade, a Comissão poderá 
designar novos locais de votação; 

 
12. A Posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal 

eleitos acontecerá no dia 20 de novembro de 2020, 
às 20:00 horas, em local a ser informado 
posteriormente.  
 

13. Casos omissos no presente Edital e no Estatuto da 
ACORS referentes às eleições, serão resolvidos pela 
Comissão Eleitoral. 

 
 

Florianópolis, 18 de agosto de 2020. 
 
 
 
 
 

FERNANDO RODRIGUES DE MENEZES 
Coronel PM RR 

Presidente da Comissão Eleitoral 


