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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

CONSELHO DELIBERATIVO E CONSULTIVO 

 

PORTARIA Nº 2 DE 28 DE JUNHO DE 2019. 

 Norma Reguladora para as Eleições 
Gerais da AVCFN de 2019. 

 

O Presidente do Conselho Deliberativo e Consultivo da AVCFN, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 50 do Regimento Interno da AVCFN, resolve: 

A partir deste ano de 2019 as eleições para renovação das DAdm e DAdmR/CF serão realizadas 
na mesma data em todo o território nacional, cujos mandatos terão a duração de 2 (dois) anos a contar 
das posses, com observação aos prescritos no Art. 60 do Estatuto. O “§ 3º estabelece que os mandatos 
dos atuais DAdmR/CF com vencimento até setembro de 2019 serão estendidos até o mês de outubro de 
2019, quando serão empossadas Diretorias Regionais/CF, eleitos em 2019”; O § 4º reza que “Os 
mandatos dos atuais DAdmR/CF com vencimento posterior a outubro de 2019 serão estendidos até 
outubro de 2021”. Na(s) SR inclusas no dispositivo do § 4º não haverá eleição(ões), mas a Assembleia a 
ser realizada no dia 03 de outubro deverá reconduzir a Chapa, DAdmR/CF, mesmo que tenha 
modificações, em face de impedimento de qualquer Membro para continuar até 2021. Para as eleições 
será cumprido o cronograma a seguir: 

DA COMPOSIÇAO DAS CHAPAS 
a) DAdm – A(s) Chapas serão organizadas conforme previsto no Artigo 44 do Estatuto. 
b) DAdmR/CF -  A(s) Chapa(s) serão organizadas com as funções definidas para cada Membro, 

com base no  Art. 15 do RI.   
 
DA INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 
a) O(s) Candidato(s) à Presidência Nacional e Regionais deverão registra-la(s) na Secretaria da 

DAdm  até o dia 30 de agosto, último dia útil do mês, conforme parágrafo 3º do Art. 65 do Estatuto. 
Solicita-se fazê-lo bem antes do término do expediente. O Registro deverá ser feito via internet, 
endereçado ao Gerente da AVCFN para a(s) Chapa(s) da DAdm. Para as Chapas da DAdmR/CF, deverá 
ser encaminhada via internet para o Secretário da SR respectiva (Artigo 64 do Estatuto, § 4º) com 
informação ao Gerente da AVCFN. 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 desistente seja o Presidente Regional, o Vice 
Presidente Regional assumirá, conforme estabelece o Artigo 66 do Estatuto. Caso o Vice Presidente 
também desista, haverá eleições, conforme o Artigo 66 parágrafo 2º do Estatuto, seguindo-se o 
calendário. Urge, portanto, que neste último caso, desistências do Presidente e do Vice-Presidente 
Regional para prosseguirem nos cargos até outubro de 2021, que eles tomem essa decisão até o dia 01 
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de agosto, dando tempo para a composição de Chapa/s que se inscreverão até o dia 30 de agosto. Eles 
permanecerão nos cargos até 03 de outubro, posse da nova DAdmR/CF. 

b) Nas SR onde não for possível a montagem de uma Chapa DAdmR/CF, por desentendimento 
entre Associados ou por falta de interesse dos Associados de se candidatar, será aplicado o previsto no 
Art. 86 do Estatuto. 

 
VERIFICAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS INSCRITOS 
Cabe a Secretaria Nacional  examinar se os integrantes das Chapas da DAdm e DAdm/CF 

inscritas estão dentro dos preceitos do Estatuto e do RI. Isto feito, a Secretaria Nacional encaminhará as 
Chapas para o CDC, por meio da internet ou por meio físico. (Verificar se os componentes das Chapas 
estão de acordo com o Inciso II do Art. 15 do Estatuto e em dia com as suas obrigações com a AVCFN - § 
2º do Art. 15 do Estatuto. Cumprir também o Art. 74 do Estatuto).  
 

DA DURAÇÃO DOS MANDATOS E DAS REELEIÇÕES 

Para o Presidente Nacional será admitida uma reeleição no cargo de Presidente (§1º do Art. 65 
do Estatuto). Para os demais  componentes da DAdm e para todos os componentes das DAdmR/CF 
serão admitidas reeleições (§2º do Art. 65 do Estatuto).  

DA PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DA CONVOCAÇÃO DAS AG 

DATAS PARA AS ELEIÇÕES  
19 de setembro de 2019 e 03 de outubro de 2019. 
a) Serão publicados dois Editais de Convocação abrangendo as eleições na DAdm e nas 

DAdmR/CF, sendo um para as eleições do dia 19 de setembro de 2019 e outro para a AG do dia 3 de 
outubro de 2019. Os Editais serão difundidos para os Associados pelas mídias sociais, pelo Site da AVCFN 
e colocados em quadros de avisos nas Sedes Nacional e Regionais. 

b) Onde houver mais de uma Chapa inscrita, será convocada a AG, para o dia 19 de setembro de 
2019, com início às 08h com quórum legal, e, não havendo, às 08h30min, com qualquer quórum, e 
encerramento às 16h, obedecido o horário de Brasília. A pauta da AG destinar-se-á à eleição, que 
obedecerá ao critério de escrutínio secreto, em cumprimento ao § 3º do Art. 63 do Estatuto. Logo após 
o encerramento, a Comissão de Eleição, com as participações dos Fiscais das Chapas, realizará a 
apuração. As pendências, caso hajam, serão dirimidas entre os Membros das Comissões de Eleições 
Nacional/Regionais e os Fiscais das Chapas. Os Candidatos não poderão interferir nas discussões. 
Solucionadas as pendências, o Presidente da Comissão anunciará o vencedor e repassará o resultado, 
por meio da internet, para a Comissão Nacional, operando na Sede Nacional. 

 
 DA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA AVCFN, DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, 

DA APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO, DAS POSSES E DAS RECONDUÇÕES. 
a) No dia 03 de outubro de 2019, às 13h, havendo quórum legal,  será iniciada a primeira parte 

da AG para a apresentação do Relatório de Atividades da AVCFN, para a prestação de contas do período 
de 1º de setembro de 2018 a 31  de agosto de 2019, seguida da apresentação da proposta orçamentária 
para o ano fiscal de 2019-2020, em cumprimento ao prescrito no Artigo 30, Inciso I do Estatuto.  Não 
havendo quórum, a AG será iniciada às 13h30min com qualquer quórum.  Encerrada a primeira parte, 
seguir-se-á breve intervalo para a preparação do ambiente para a realização da segunda parte. 

b) Às 15h, com quórum legal, e não havendo às 15h30min, com qualquer quórum, terá inicio a 
segunda parte da AG, para o cumprimento das seguintes pautas: (1) eleições por aclamações na DAdm e 
DAdmR/CF, onde houver uma única Chapa, seguida de posse. (2) As Chapas eventualmente eleitas no 
dia 19 de setembro serão empossadas. (3) As Chapas enquadradas no parágrafo 4º do Artigo 60 do 
Estatuto serão reconduzidas pela AG, mesmo que haja modificações nas funções, em razão de 
impedimentos dos atuais Membros. 

c) A Comissão Nacional das Eleições elaborará uma Ata contendo os resultados da eleição da 
DAdm e das DAdmR, para o que se torna necessário que disponha de todos os eleitos o seguinte: 
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função, nome correto do eleito, data de nascimento, CPF, CI, com Órgão expedidor e data de expedição 
e estado civil. A Ata depois de registrada no Rio de Janeiro servirá de instrumento para  legalização da 
DAdm e das DAdmR junto aos Governos, Federal, Estadual e Municipal, Rede de Bancos e outras 
Instituições.   

 
LEMBRETES 
Onde houver eleição, a Secretaria da AVCFN providenciará as   cédulas para a votação e as 

enviará pelo Correio.  Preparará os  mapas para registro do resultado da eleição e  folha registro para 
assinatura dos votantes e as encaminhará por e-mail.  Recomenda-se a leitura do Art. 40 e seguintes do 
RI, que tratam das Assembleias. 

 

Fernando do Nascimento 
Vice Almirante Ref (FN) 

Presidente do CDC 
Cópias:  
DAdm 
CDC 
SR Natal 
SR Salvador 
SR Recife 
SR Brasília 
SR Porto Alegre 
SR São Paulo 
SR Ladário 
SR Curitiba 
SR Uruguaiana 
SR Florianópolis 
SR Manaus 
SR Belém 
SR Capixaba 
SR Magé 
SR Nova Friburgo 
SR Região dos Lagos 
SR Fortaleza 
Arquivo 
 
   


