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COMUNICADO OFICIAL Nº 02/2021. 

 

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, informa que foi 

celebrado, de maneira exitosa, o acordo técnico com a Equipe de Tecnologia da Informação 

(TI), vinculada à Secretaria Municipal de Administração (Semad) para obtenção de sistema 

que possibilite a realização do processo eleitoral para preenchimento das vagas ao Conselho 

de Administração (Consad) e ao Conselho Fiscal (Confis) desta Autarquia por meio da 

modalidade remota, ou seja, aquela realizada em ambiente virtual (via internet), conforme 

mencionado ao Comunicado Oficial Nº 01/2021, emitido pela Comissão Especial Eleitoral. 

 

Assim sendo, esta Comissão aclara que o sistema, desenvolvido em dita parceria, 

encontra-se em avançado estágio de confecção e que o mesmo não acarretará nenhum custo 

financeiro para a Administração, tendo em vista à dispensa de contratação de empresa 

especializada, sendo ainda agendada pela citada Equipe de TI supracitada a finalização e 

data de entrega do referido sistema para curto prazo em dias, em obediência aos princípios 

da economicidade, eficiência, eficácia e publicidade no serviço público.  

 

 Desse modo, a Comissão Especial Eleitoral comunica aos envolvidos/ 

interessados ao pleito a nova data e período de duração de votação da eleição em 

destaque, que se realizará em dois dias consecutivos: tendo início às 9h do dia 29 e 

término às 17h do dia 30 do mês de junho de 2021. 

 

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

Comunicado Oficial que convocará e instruirá aos envolvidos/interessados ao pleito, já 

destacados acima, sobre o cadastramento obrigatório de dados do eleitor, o que possibilitará 

a confecção de base cadastral sólida atualizada dos eventuais eleitores, legíveis à votação, 

para carregamento dos dados coletados junto à ferramenta captadora e validadora de votos, 

bem como tratará dos demais detalhes referentes ao assunto.  

São Gonçalo, 21 de maio de 2021. 
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