
1 
 

CALENDÁRIO PARA OS EVENTOS DA AVCFN, RELACIONADOS COM 
ELEIÇÕES EM 2019. 

     DAdm e DAdmR/CF 

Até 29 de junho – Publicação da Portaria com as Normas para as Eleições, 
utilizando as mídias sociais, o Site da AVCFN e encaminhando o 
documento a todas as SR por e-mail. Colocar também nos Quadros de 
Avisos da Sede Nacional e Sedes das SR.  

Até 04 de julho – Constituição das Comissões Eleitorais Nacional e 
Regionais. As SR encaminharão à Secretaria Nacional as Comissões 
Eleitorais, que verificará os dados cadastrais dos indicados. A Secretaria 
Nacional encaminhará ao CDC as Comissões sem restrições cadastrais. 
Aquelas com restrições serão devolvidas as SR para as devidas correções, 
que deverão ser feitas até o dia 06 de julho. A Secretaria Nacional, após a 
verificação dos dados cadastrais dos novos inscritos, encaminhará ao CDC. 

09 de julho – reunião do CDC com a Comissão Nacional para conhecer as 
constituições das Comissões Eleitorais Regionais e difusão das Normas 
para as Eleições e providências decorrentes. 

Até 01 de agosto – Presidentes e Vice-Presidentes de SR cujos mandatos 
foram prorrogados até outubro de 2021, por força do § 4º do Artigo 60 do 
Estatuto, devem decidir se permanecerão nos cargos ou não até aquela 
data;   

Até 19 de agosto – Publicação do Edital para as Eleições Nacionais, onde 
houver mais de uma Chapa; 

Até 30 de agosto – Inscrições das Chapas para as eleições da DAdm e 
DAdmR/CF, com nomes completos e corretos, data de nascimento, dados 
de identificação, órgão expedidor  e data da expedição, e CPF. As 
DAdmR/CF com mandatos estendidos até outubro de 2021, cumprirão 
essa exigência, substituindo os Membros atuais que não possam ou não 
queiram permanecer nas funções até outubro de 2021. Caso o Membro 
seja o Presidente Regional o Vice Presidente assumirá, conforme 
estabelece o Artigo 66 do Estatuto. Caso o Vice Presidente renuncie, 
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haverá eleições, conforme o Artigo 66 parágrafo 2º do Estatuto, seguindo-
se o calendário;  

Até 03 de setembro – Havendo mais de uma Chapa inscrita Nacional ou 
Regional, ficará confirmada a eleição do dia 19 de setembro de 2019. 
Nesta data, seguir-se-á reunião da Comissão Nacional e da/s 
Comissão/ões Regional/is onde houver eleição para os preparativos 
necessários à realização da eleição do dia 19 de setembro. Caso haja 
apenas uma Chapa inscrita Nacional e Regional, não haverá eleição dia 19 
de setembro, e, por consequência, não haverá reunião das Comissões 
Nacional e Regionais. 

Até 05 de setembro – Verificação dos dados cadastrais dos inscritos nas 
Chapas, pela Secretaria Nacional que encaminhará ao CDC as Chapas que 
estiverem corretas para apreciação e aprovação, se for o caso. 

Até 12 de setembro – Correções feitas pelos Candidatos às Presidências; 

Até 16 de setembro –  A Secretaria Nacional verificará as correções e 
encaminhará ao CDC para apreciação e aprovação, se for caso. As Chapas 
que não fizerem as correções até 12 de setembro não poderão concorrer 
as eleições.  

19 de setembro – Eleições onde houver mais de uma Chapa inscrita; 

03 de outubro – Eleições por aclamação e posse onde houver uma Chapa 
inscrita seguida de posse dos eleitos. Posse das Chapas eleitas nas eleições 
de 19 de setembro de 2019. Recondução das Chapas corrigidas, cujos 
mandatos foram estendidos até outubro de 2021, por força do Estatuto.  

 

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2019 

 

 
Fernando do Nascimento 
Vice-Almirante Ref (FN) 

Presidente da Comissão de Eleições 
 


