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COMUNICADO OFICIAL Nº 01/2021. 

 

Considerando o cenário atual de pandemia e as medidas restritivas adotadas pela 

Prefeitura Municipal de São Gonçalo/RJ e pelo Instituto de Previdência e Assistência dos 

Servidores Municipais de São Gonçalo (Ipasg), visando o combate à propagação do novo 

Corona Vírus (Covid – 19) nesta comuna, a Comissão Especial Eleitoral comunica a 

alteração da modalidade de votação do processo eleitoral para preenchimento das vagas 

ao Conselho de Administração (Consad) e ao Conselho Fiscal (Confis) desta Autarquia, 

passando-a para modalidade remota, ou seja, aquela realizada em ambiente virtual (via 

internet). 

 

Tendo em vista a necessária alteração destacada acima, as negativas dos setores 

técnicos de Tecnologia da Informação, tanto da Prefeitura Municipal de São Gonçalo/RJ 

quanto do Ipasg (por não possuírem tempo hábil ou pessoal técnico qualificado para 

atendimento da demanda, respectivamente), além do posicionamento da Secretaria Municipal 

de Saúde e Defesa Civil que recomenda a realização do pleito por meio da modalidade virtual, 

a Comissão Especial Eleitoral promove o adiamento da data de realização da eleição 

supracitada, ora publicada junto ao cronograma disposto no 2º Edital Eleitoral. 

 

 Em tempo, a Comissão Especial Eleitoral aclara que será publicado um novo 

Comunicado Oficial informando a nova data de realização do pleito e os demais detalhes 

referentes ao assunto, que dependerá da viabilidade de aplicação do prazo que será 

apresentado pelo setor de TI da Prefeitura Municipal de São Gonçalo/RJ para confecção da 

ferramenta de votação remota, ou da conclusão contratual de empresa especializada para 

esta finalidade, se necessário for, o que garantirá também aos candidatos oficiais envolvidos 

a extensão do período de realização de suas campanhas. 

 

São Gonçalo, 23 de abril de 2021. 
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