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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
O Presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado 
de Santa Catarina – AFFESC, em cumprimento às disposições 
estatutárias, convoca os associados em dia com suas obrigações 
estatutárias para a Assembleia Geral Ordinária, com as 
seguintes datas, horários e finalidades: 

 
1º) Dia 11 de Maio de 2020 (segunda-feira),as 9h30min em 

primeira convocação, ou as 9h:45min em segunda convocação, 
ou às 10h:00min em terceira e última convocação, tendo por local 
a Sede da AFFESC, na Rod. José Carlos Daux, 19063 – Vargem 
Grande – Florianópolis/SC, para instalação da Assembleia Geral 
Ordinária, com a seguinte ORDEM DO DIA: 

a) Escolha do Presidente e designação dos membros da 
mesa; e, 

b) Constituição da Comissão Eleitoral e instalação dos 
trabalhos eleitorais para a eleição da Diretoria Executiva, 
Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal para o triênio 
2020/2023 

 
2º)Dia 20 de Junho de 2020 (sábado), às 9h00min,continuação 
da Assembleia Geral Ordinária, tendo por local a Sede da 

AFFESC, na Rod. José Carlos Daux, 19063 – Vargem Grande – 
Florianópolis/SC, com a seguinteORDEM DO DIA: 

a) Apuração dos votos; 
b) Proclamação dos eleitos; 
c) Deliberação sobre a prestação de contas da Diretoria e        

apreciação dos balanços e relatório do Conselho Fiscal 
e, 

d) Encerramento da Assembleia Geral Ordinária. 
 
DO LOCAL DE AFIXAÇÃO DESTE EDITAL. 

O presente Edital será afixado na sede da AFFESC, localizada na 
Rodovia José Carlos Daux, nº 19063 (SC 401, km 21), Bairro 
Vargem Grande, município de Florianópolis – SC, CEP: 88052-
840 e também será enviado pelos meios eletrônicos disponíveis 
aos associados. 
 
DO REGISTRO DAS CHAPAS.  
Período para registro de Chapa: 22/04/2020 (quarta-feira) até 
06/05/2020 (quarta-feira).   

A chapa deve ser composta por candidaturas: (i) a Diretoria 
Executiva  por 08 (oito) membros titulares e 03 (três) suplentes; (ii) 
ao Conselho Deliberativo por 05 (cinco) membros titulares e 04 
(quatro) suplentes; e (iii) o Conselho Fiscal por 03 (três) membros 
titulares e 03 (três) suplentes. 
Local: na sede da AFFESC.  
Horário: das 9:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas. 
DA REMESSA E RETORNO DO ENVELOPE PADRONIZADO 
CONTENDO A CÉDULA ELEITORAL.   
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A remessa do envelope padronizado contendo a cédula eleitoral, 
destinada ao associado apto a votar, ocorrerá nos dias21 de maio 
de 2020 (quinta-feira).O associado deverá postar ou retornar o 

envelope padronizado, com o voto, através dos correios. Serão 
considerados válidos os votos que chegarem na AFFESC até às 
17h do dia 18 de junho de 2020 (quinta-feira).  
 
DO PERÍODO DE VOTAÇÃO.  

Do voto por meio do site da AFFESC (sistema Eletrônico): o 
período de votação será de 10 de junho de 2020 (quarta-feira) 
até 18 de junho de 2020 (quinta-feira). 

Do voto via postal (pelos correios; sistema Manual): o período de 
votação será de 22 de maio de 2020 (sexta-feira) sendo 
considerados válidos os votos entregues pelos correios até às 
17h do dia 18 de junho de 2020 (quinta-feira). 
 
DATA DA APURAÇÃO DOS VOTOS. 
A apuração dos votos ocorrerá a partir das 9h do dia 20 de junho 
de 2020 (sábado) tendo por local a Sede da AFFESC.  
 
Os associados aptos a votar, ativos, utilizarão somente o site da 
AFFESC (sistema Eletrônico). Os associados aptos a votar, 
aposentados e pensionistas, poderão optar em utilizar a via postal 
(pelos correios; sistema Manual) ou o site da AFFESC (sistema 
Eletrônico). (Art. 39, alínea “a” e “b” do Regulamento Eleitoral). 
 
POSSE DOS ELEITOS  
Dia: 23 de junho de 2020 (terça-feira), às 10:00 horas na sede 
da AFFESC, nos termos do Art. 3º, II, “i”, do Regulamento 
Eleitoral. 
 
SITUAÇÃO ESPECIAL – ASSEMBLEIA VIRTUAL 

Caso persistirem as medidas emergenciais de isolamento social, 
implementadas pelos Governos para o combate a pandemia do 
coronavirus nos prazos constantes do Edital,  todos os atos 
previstos para esta Assembleia, poderão ser executados de forma 
virtual. 
 
 

Florianópolis, 17 de abril de 2020. 
 

 

 
Inácio Erdtmann 

Diretor Presidente 
 


