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ORIENTAÇÕES ELEITORAIS 2021  

 ELEIÇÕES ON LINE CRO/MS   

 

A Comissão Eleitoral do CRO/MS, neste ato representada por seu Presidente, Dr. Fábio Henrique 

Sirugi Gasparoto, nomeado pela Portaria CROMS nº 025/2021, no uso de suas atribuições, vem 

por meio deste prestar os seguintes esclarecimentos aos cirurgiões- dentistas, quanto aos 

procedimentos referentes ao Pleito Eleitoral do CRO/MS 2021, QUE SERÁ NA MODALIDADE 

ON LINE, de acordo com o previsto pelo novo Regimento Eleitoral - Resolução CFO-231/2020, no 

art. 85 a 91 e na Resolução CFO nº 232/2021: 

 

1 – O Voto é OBRIGATÓRIO e a ausência injustificada do Cirurgião-dentista, incorrerá o mesmo 

em multa, conforme previsto pelo Art. 40 e parágrafos do referido Regimento e disposto no Edital 

002/2021;  

 

2 – A eleição será realizada de forma online, PELA INTERNET, iniciando no dia 01 de outubro de 

2021 às 00h00 e encerrando no dia 02 de outubro de 2021 às 23h59, através da plataforma: 

eleicaocros2021.elejaonline.com, que pode ser acessada de qualquer lugar do Brasil ou do 

Exterior, com liberação futura, e/ou via Correspondência. 

 

3 - O sistema de votação on-line é operacionalizado nos termos da Resolução CFO-231/2020 (Art. 

85, parágrafo único do Regimento Eleitoral), bem como da Resolução CFO- 232/2021. 

 

4 - Conforme fixado pelo Art. 41, do Regimento Eleitoral, estão aptos a votar o cirurgião-dentista 

inscrito no Conselho Regional até 60 (sessenta) dias antes do pleito; possuir inscrição principal ou 

remida; estar no gozo dos direitos profissionais; e, estar quite com a Tesouraria, inclusive com a 

anuidade correspondente ao exercício do ano vigente: 

 

4.1 – Ainda com relação ao direito de Voto, para fins de atendimento ao artigo 41, alínea “d” 

do Regimento Eleitoral, ESCLAREÇO que todo profissional com débito, DEVERÁ regularizar 

suas pendências fiscais, inclusive a anuidade vigente, até 30 (trinta) dias antes da data 

do pleito para fins de ser incluído na relação de eleitores, qual seja dia 01/09/2021, 

marco para aferição do quórum legal nos termos do artigo 38, parágrafo 1º, do 

Regimento Eleitoral, para o que orientamos o profissional para a devida negociação e 

regularização de suas pendências, antes do dia 01/09/2021 da seguinte forma: 
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O boleto referente a anuidade do exercício de 2021 pode ser retirado através dos 

SERVIÇOS ONLINE no site do CRO-MS - https://cro-

ms.implanta.net.br/ServicosOnline/Campanha/CampanhasPagamento/LoginCampanha/ 

Pelo telefone (WhatsApp) de contato para negociações das anuidades: (67) 99965-1819;  

Ou a procurar a tesouraria do CRO/MS, nos endereços e telefones abaixo descritos: 

 Sede CRO/MS: Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, 1.812, Jd. Veraneio, CEP 

79037-100, (Pq. dos Poderes), FONE: (67) 3321-0149, Campo Grande-MS; 

 

 Delegacia Regional de Dourados: Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira das 

08:00 hs as 11:30 hs e das 13:30 hs as 18:00 hs -  Av. Weimar Gonçalves Torres, 1666 – 

Ed. Adelina Rigote - 9º Andar – Centro Dourados/MS – CEP 79800-021  Telefone: (67) 

3421-1608; 

 

 Delegacia Regional de Três Lagoas: Horário de funcionamento - segunda a sexta-feira 

das 08:00 hs as 11:30 hs e das 13:30 hs as 18:00 hs – Rua Marcondes Garcia Leal, 190, 

Vila Haro Júnior - Três Lagoas/MS – CEP 79630-501 Telefone: (67) 3521-5211; 

 

5 – Os eleitores receberão uma senha provisória para acesso ao sistema de votação em até 24 

(vinte e quatro) horas antes do inicio do pleito, por SMS e/ou e-mail conforme dados cadastrais do 

sistema CFO/CRO. 

 

6 – O CRO/MS (sede e delegacias) permanecerá fechado durante o período da eleição na 

modalidade on line, nos termos do parágrafo 4º, do art. 37 do novo Regimento Eleitoral. 

 

7 - Em atenção ao Voto por Correspondência, o mesmo está fixado nos Art. 50 e parágrafos do 

Decreto nº 68.704/71 e Art. 68 e seguintes do Regimento Eleitoral, o qual estabelece a forma 

como deverá ser encaminhado o mesmo, estando assim disposto: 

 

Art. 68. Ao eleitor que se encontrar em município onde não haja mesa eleitoral, por motivo de 

residência ou viagem, será permitido o voto por correspondência, observadas as seguintes 

normas: 

a) o número correspondente à inscrição da chapa será colocado em papel branco, sem pauta, 

e sem qualquer outra anotação, nome ou assinatura; 

b) o eleitor votará conforme o prescrito no item VI do artigo anterior, se tiver em mãos a 

cédula única fornecida pelo Conselho Regional; 

c) a cédula ou o papel branco será colocado(a) em sobrecarta, também branca, comum, 

opaca, de modo a impossibilitar a revelação do voto contido; 

http://www.croms.org.br/
https://cro-ms.implanta.net.br/ServicosOnline/Campanha/CampanhasPagamento/LoginCampanha/
https://cro-ms.implanta.net.br/ServicosOnline/Campanha/CampanhasPagamento/LoginCampanha/


 

RUA DESEMBARGADOR LEÃO NETO DO CARMO, 1812 – B. JD VERANEIO – PQ. DOS PODERES 
CEP 79037-100 – CAMPO GRANDE-MS TEL/FAX: (67) 3321-0149 

Site: www.croms.org.br/  e-mail: projur@croms.org.br 
 

d) o ofício dirigido ao Conselho Regional e a sobrecarta contendo o voto, serão colocados 

dentro de sobrecarta maior, colando-a e remetendo ao Conselho Regional, com a declaração 

“fim eleitoral” em destaque, e indicação expressa e legível do nome do remetente, endereço e 

localidade onde residir ou se encontrar, bem como o número de sua inscrição; e, 

e) o voto será remetido obrigatoriamente através do serviço postal, e somente será 

computado se chegar à mesa receptora de votos por correspondência até o momento de 

encerrar-se a votação. 

 

7.1 – Na oportunidade a Comissão Eleitoral do CRO/MS, Pleito Eleitoral CRO/MS 2022/2023, 

esclarece que não haverá envio pelo CRO/MS do kit eleitoral para voto por 

correspondência. 

7.2 – INFORMO que o Manual de Como Votar por Correspondência e o kit eleitoral para voto 

por correspondência estará liberado no site www.croms.org.br/eleicoes/ contendo o edital 

de convocação, Oficio “VOTO POR CORRESPONDENCIA”, envelope pequeno para 

colocar a cédula e cédula com a opção de voto a ser enviado para a sede do CRO/MS: 

Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, 1.812, Jd. Veraneio, CEP 79037-100, (Pq. dos 

Poderes), FONE: (67) 3321-0149, Campo Grande-MS; 

7.3  – É OBRIGATÓRIO o Reconhecimento de Firma no Oficio “VOTO POR 

CORRESPONDÊNCIA”. 

7.4  - INFORMO que o custo com a postagem de envio para o CRO/MS, bem como com o 

Reconhecimento de Firma em Cartório será de exclusiva responsabilidade do Cirurgião-

dentista. 

7.5 -Destaca-se que para a realização do Voto por Correspondência, não é necessário que o 

mesmo seja realizado, exclusiva e obrigatoriamente, no envelope e cédula fornecidos 

pelo CRO/MS, desde que observada a forma fixada no Art. 68 do regimento, transcrito 

acima;   

7.6 – Destaca-se aqui a remessa obrigatória através do serviço postal – Correios até data 

compatível para a computação do voto, lembrando que a previsão dos Correios é de pelo 

menos 04 (quatro) dias úteis para entrega.  

 

Atenciosamente,  
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