
 

ASSOCIAÇÃO CAPITÃO OSMAR ROMÃO DA SILVA – 
ACORS 

COMISSÃO ELEITORAL     

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O 
PROCESSO ELEITORAL 

 

Na capital, município de Florianópolis, o processo eleitoral de recolhimento de 
votos e escrutínio será conduzido exclusivamente pela Comissão Eleitoral, na 
sede da ACORS, conforme calendário e programação já estabelecidos em 
Edital. Cada chapa concorrente poderá indicar 1 (um) oficial associado, 
integrante da chapa ou não, para acompanhar a verificação e a contagem dos 
votos. 

Cada associado deverá efetuar somente um único voto, para a Diretoria 
Executiva e um único voto para o Conselho Fiscal, podendo votar para uma das 
Chapas concorrentes a Diretoria Executiva e para o Conselho Fiscal, não 
estando estas Chapas, atreladas uma a outra. 

Nos demais locais de votação situados na Grande Florianópolis, a Comissão 
Eleitoral poderá fazer o acompanhamento no dia de votação e já receber os 
envelopes quando do encerramento dos trabalhos. 

Nas OPM/OBM localizadas fora do município de Florianópolis os Diretores 
Regionais e/ou Representantes conduzirão o processo eleitoral, contribuindo na 
divulgação das eleições e serão os responsáveis pelo recolhimento dos votos e 
remessa dos envelopes para a sede da ACORS, nas datas estabelecidas, 
seguindo rigorosamente a Norma Estatutária e orientações da Comissão 
Eleitoral. Nos Municípios de Palhoça e São José, as eleições ocorrerão no dia 
03 de novembro do corrente ano, de idêntica forma como ocorrerá no interior do 
Estado. 

Os Comandantes Gerais do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão sendo 
informados do processo eleitoral e autorizações deverão ser dadas para 
utilização das dependências das OPM/OBM e deslocamentos dos Associados 
com os envelopes até Florianópolis. 

Os locais de votação (coleta de votos) estão definidos pela Comissão Eleitoral e 
os associados lotados em outros municípios da região deverão deslocar-se, às 
suas custas, no dia estabelecido, para o exercício do voto. 

O Associado em trânsito poderá votar em qualquer local de votação, desde que 
devidamente identificado como tal, assinando a respectiva planilha de votantes. 



O modelo de cédula de votação e modelo de planilhas com nomes e assinaturas 
dos votantes será disponibilizada pela Comissão Eleitoral e impressa pelos 
próprios Diretores e/ou Representantes. 

Os envelopes para recolhimento dos votos (tamanho pequeno) e para remessa 
à Comissão Eleitoral (tamanho A4) serão adquiridos no comércio local das 
cidades sedes de votação, com notas fiscais encaminhadas à ACORS, conforme 
as orientações de custos da própria associação, devendo ser branco ou pardo. 

Em cada local de votação serão utilizados três envelopes: envelope pequeno 
tipo carta sem identificação e lacrado pelo associado contendo seu voto; 
envelope tamanho pequeno tipo ofício onde será depositado o voto do eleitor, o 
qual será lacrado pelo Diretor/Representante, na presença do associado e 
rubricado por ambos; no terceiro envelope tipo A4, serão depositados todos os 
envelopes ofícios, com os respectivos votos daquele local de votação, 
juntamente com a planilha dos votantes, devidamente assinadas.  

Considerando que os envelopes com os respectivos votos e planilhas, já 
devidamente lacrados, serão entregues ao motorista da empresa contratada 
pela Comissão Eleitoral, deverá ser preenchido um documento (Termo de 
Recebimento) conforme modelo anexo, para assinatura e responsabilidade de 
sua condução até a sede da ACORS, para a entrega a Comissão Eleitoral, 
devendo o mesmo ser preenchido em duas vias, devidamente assinados pelos 
Diretores/Representantes, associados indicados pelas chapas e motorista 
responsável por sua condução, ficando uma cópia na cidade de origem e a outra, 
acompanhará o deslocamento dos votos e será entregue com os demais 
documentos para a Comissão Eleitoral. 

Para o exercício do voto na cédula e assinatura na planilha de votação será 
usada caneta esferográfica azul. 

As cidades sedes de votação estão definidas pela Comissão Eleitoral, porém o 
local de votação, (OPM/OBM), é de livre escolha do Diretor e/ou Representante. 
Em cada cidade existirá apenas um local de votação. 

Em cada local de votação Diretores e/ou Representantes deverão adotar 
medidas de proteção quanto ao distanciamento social, uso de máscara e álcool 
em gel.  

No dia da votação (coleta de votos) cada chapa poderá indicar um associado 
representante para acompanhar todo o processo, devendo rubricar, também, a 
planilha de votação. 

Na capital Florianópolis a coleta de votos ocorrerá somente na sede da ACORS. 

O deslocamento do Associado até o local de votação será às suas custas, 
mesmo estando em outro município (OPM/OBM). 

A remessa dos envelopes com votos para a Comissão Eleitoral em Florianópolis, 
serão realizadas de acordo com roteiros estabelecido pela Comissão Eleitoral, 



com a concordância de todas as Chapas concorrentes e divulgados juntamente 
com estas orientações complementares, no “site” da ACORS. 

Não haverá urna volante. Associados idosos ou com dificuldade de locomoção 
não terão apoio para deslocamentos custeados pela ACORS. 

Todas as despesas referentes ao processo eleitoral realizadas pelo 
Diretor/Representante, serão ressarcidas pela ACORS, mediante apresentação 
de nota fiscal, conforme normas de praxe.  

Em nenhuma hipótese as Corporações PM/BM terão despesas com o processo 
eleitoral. 

Chegando na Capital, sede da ACORS, os envelopes contendo os votos do 
interior serão recebidos por membros da Comissão Eleitoral, que os depositará 
em urna apropriada onde ficarão até o escrutínio, dia 06/11, 19.30h. 

Anexos a presente orientações complementares: 

01. Locais de votação. 
02. Itinerário de deslocamento da empresa contratada pela Comissão 

Eleitoral, para condução dos votos. 
03. Termo de recebimento. 
04. Modelo de cédula de votação. 

Estas instruções complementares, de conhecimento de todas as chapas 
concorrentes, serão aprovadas em reunião da Comissão Eleitoral e colocadas 
após a coletas das respectivas assinaturas, no “site” da ACORS, para 
conhecimento de todos os associados. 

 

Assinam a presente Orientações Complementares: 

 

Fernando Rodrigues de Menezes. 

Cel RR Presidente da Comissão Eleitoral. 

 

Cláudio José de Barros. 

Cel RR Membro da Comissão Eleitoral. 

 

PEDRO ROBERTO ABEL CEL  

Cel RR Membro da Comissão Eleitoral.  

 

 



PEDRO ANTÔNIO DA SILVEIRA  

CEL PM Membro da Comissão Eleitoral.   

 

JOSÉ CARLOS XAVIER ROBERGE  

TEN CEL PM MED Membro da Comissão Eleitoral. 

 

ANTÔNIO MARCELO CAMPOS GONÇALVES 

CEL PM RR SECRETÁRIO E MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL. 

 

Drº NOEL ANTÔNIO BARATIERI. 

OAB/SC 39.011. 

ASSESSOR JURÍRICO DA ACORS. 

 

SÉRGIO LUÍS SELL. 

CEL RR CONCORRENTE. 

 

JOSÉ MAURO DA COSTA. 

CEL RR CONCORRENTE. 

 

 

 

 

 

 

    


