
 
 

REGIMENTO ELEITORAL 2022 

ESTABELECE PROCEDIMENTOS E REGRAS GERAIS 
E ESPECÍFICAS DA ASSEMBLEIA DE ELEIÇÕES 
GERAIS DO SINDICATO DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS DE ICAPUÍ - SINDSERPUMI 

CAPÍTULO I 

DA CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES 

Art. 1º Em conformidade com os Artigos 18, letra d, Art. 19, letra a e Art. 24 de seu 
Estatuto, e por competência de formulação e decisão do Conselho deliberativo desta 
entidade, de acordo com Art. 29, letra b, ficam convocados todos Servidores 
Públicos Municipais de Icapuí sindicalizados junto ao Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Icapuí (SINDSERPUMI) para participar da Assembleia de 
eleições gerais, que será amplamente divulgada conforme este regimento eleitoral 
aprovado em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 23 de novembro de 2022. 

Art. 2º Nos modos dos Artigos. 30, 31, 32, 41 e 42, conforme Estatuto, as eleições 
gerais visam eleger os membros da diretoria executiva composta pelos seguintes 
cargos: Presidente; Vice-presidente; Secretário Geral; 2º Secretário Geral; 
Secretário de Finanças; 2º Secretário de Finanças; Secretário de Formação e 
Política Sindical; 2º Secretário de Formação e Política Sindical; Secretário de 
Assuntos Jurídicos; 2º Secretário de Assuntos Jurídicos; visam ainda eleger os 
membros que compõem os cargos do Conselho Fiscal: (03) três Conselheiros 
Fiscais Titulares e (02) dois conselheiros fiscais suplentes. 

Art. 3° Será eleita pela Assembleia Geral Ordinária uma comissão eleitoral 
composta de (03) três membros, dos quais um presidirá os trabalhos e os outros 
colaborarão para o bom encaminhamento das tarefas eleitorais. 

Parágrafo único: Não é permitido aos membros acumular a função da Comissão 
Eleitoral e concorrente a qualquer dos cargos das Eleições Gerais. 

Art. 4º Com base no Art. 6º, letra b e Art. 7º, letra d, do Estatuto do SINDSERPUMI, 
fica definido que é direito e dever do sindicalizados a votar e ser votado nas 
assembleias de eleições sindicais. 

§ 1º Para efeito do disposto no caput deste artigo serão considerados aptos a 
votar e ser votado os servidores sindicalizados até 90 dias antes da 
Assembleia Geral de eleições realizada no dia 09 de dezembro de 2022 e que 
estiver em pleno gozo dos direitos sociais e em dia com o pagamento das 
mensalidades. 

§ 1º O voto será exercido pelo sindicalizado, sendo vedadas quaisquer outras 
representações.  

§ 2º São inelegíveis os servidores com cargos em comissão, chefia ou 
assessoramento até 90 dias antes do 09 de dezembro de 2022. 



 
 

§ 3º Os mandatos dos membros eleitos para os cargos diretivos do 
SINDSERPUMI serão sempre coincidentes e de 03 (três) anos, iniciando-se 
após o processo eleitoral em data a ser definida pela Comissão Eleitoral.  

Art. 5º A Diretoria Executiva do SINDSERPUMI fixará em sua sede a relação dos 
associados em condições de votar, para consultas dos interessados, podendo a 
mesma ser fornecida mediante requerimento de um representante de cada chapa.  

CAPITULO II 

DO REGISTRO DE CHAPAS 

Art. 6º No âmbito da assembleia de eleições gerais e do direito de votar e ser 
votado, o processo eleitoral se dará mediante registro de chapas para os cargos 
dispostos no Art. 2º desse regimento, cujo prazo final terminará no dia 02 de 
dezembro de 2022, às 11 horas da manhã na sede do SINDSERPUMI.  

§ 1º O registro das chapas far-se-á junto à Comissão Eleitoral que informará 
local e horário para o registro e obrigatoriamente se encontrará na sede do 
Sindicato dos Servidores no dia 02 de dezembro de 2022 para apresentar a 
quem de interesse os concorrentes da futura composição da direção sindical 
e conselho fiscal 

§ 2º O requerimento de registro de chapa deverá ser endereçado ao(à) 
presidente da comissão eleitoral, assinado pelo(a) candidato(a) a presidente 
da diretoria executiva e conselho fiscal informando todos os demais 
integrantes e suas devidas autorizações assinadas conforme anexos 01, 02 e 
03 deste regimento.  

§ 3º Para validade de registro, as chapas só concorrerão para as 
composições da direção e conselho fiscal se apresentar o número total de 
candidatos titulares e suplentes. 

§ 4º Encerrado o prazo de registro de chapas, a comissão eleitoral 
providenciará imediata lavratura da ata correspondente, consignando em 
ordem numérica de inscrição todas as chapas e os nomes dos candidatos.  

§ 5º Ocorrendo renúncia formal de qualquer candidato após registro da chapa 
o renunciante deverá formalizar através de documento ao presidente da sua 
respectiva chapa, o qual providenciará a sua substituição até 1 (um) dia antes 
da eleição, podendo a chapa concorrer desde que preencha a vaga aberta.  

§ 6º Imediatamente após o prazo de registro das chapas, o(a) Presidente(a) 
da Comissão Eleitoral fará publicar a relação nominal das chapas registradas, 
mandando afixá-la na sede do SINDSERPUMI e declarará aberto o prazo de 
24:00h (vinte e quatro horas) para impugnação das candidaturas.  

§ 7º Terminado o prazo de inscrições de chapas e havendo apenas uma 
chapa inscrita, os eleitores aptos serão convocados pelo presidente da 
Comissão Eleitoral para uma Assembleia Geral eleitoral no dia 09 de 
dezembro de 2022 a qual submeterá processo eleitoral por aclamação. 

. 



 
 

§ 8º Terminado o prazo de inscrições de chapas e havendo duas ou mais 
chapas inscritas, os eleitores aptos serão convocados pelo(a) presidente da 
Comissão Eleitoral para uma Assembleia Geral eleitoral no dia 09 de 
dezembro de 2022 a qual submeterá a processo eleitoral através de voto 
secreto em cédulas devidamente assinadas pelos membros da comissão 
eleitoral.  

§ 9º Considerar-se-á eleita a chapa concorrente à direção executiva e/ou ao 
conselho fiscal quando obtiver a maioria simples dos presentes a assembleia 
geral extraordinária 

§ 10º Encerrado o prazo sem que tenha havido registro de chapa, o 
Presidente da Comissão Eleitoral dentro de 48 (quarenta e oito) horas 
providenciará nova convocação de eleição, concedendo prazo de até 05 
(cinco) dias para registro de novas chapas.  

§ 11º A Assembleia Geral eleitoral que realizar-se-á dia 09 de dezembro de 
2022, citada anteriormente, deverá ser amplamente divulgada na sede 
sindical e nos locais de trabalho, bem como por meios digitais e redes sociais. 

CAPÍTULO III 

DO VOTO 

Art. 7º O sigilo do voto conforme Parágrafo 8° do artigo 6º deste regimento será 
assegurado mediante as seguintes providências:  

I - uso de cédula única contendo todas as chapas registradas;  

II - isolamento do eleitor em cabine indevassável para o ato de votar;  

III - verificação da autenticidade da cédula única à vista das rubricas dos 
membros da mesa coletora;  

IV - emprego de urna que assegure a inviolabilidade do voto.  

Parágrafo único: Caberá a Comissão Eleitoral proceder à confecção das cédulas e 
da documentação pertinente às eleições. 

CAPÍTULO IV – 

DA SESSÃO ELEITORAL DE VOTAÇÃO E APURAÇÃO 

Art. 8º Os trabalhos das mesas eleitorais (coletoras/apuradoras) poderão ser 
acompanhados por fiscais designados pelos candidatos, escolhidos entre os 
eleitores na proporção de um fiscal por chapa registrada.  

Art. 9° Somente poderão permanecer no recinto da mesa eleitoral os seus 
membros, os fiscais designados e o eleitor no ato da votação, sendo vedada 
qualquer interferência de outras pessoas na sua administração ou serviços.  

Art. 10° Os trabalhos eleitorais desenvolver-se-ão ininterruptamente de 08h00 (oito) 
às 13h00 (treze) horas. O processo de votação se encerrará às 13h00 (treze) horas, 
lavrando-se a seguir a Ata Geral de Votação, em 03 (três) vias, assinadas pelo 
presidente da mesa, mesários e fiscais que estiverem presentes (ANEXO 04).  



 
 

§ 1º Os trabalhos de votação poderão ser encerrados antecipadamente, desde que 
hajam votado todos os eleitores constantes nas folhas de votação.  

Art. 11 A votação obedecerá à ordem de chegada e apresentação do eleitor à mesa. 
Depois de identificado, via credencial para votação e cédula de identidade, o eleitor 
assinará a folha de votantes, em duas vias, receberá a cédula única rubricada pelo 
Presidente e mesários e dirigir-se-á à cabine indevassável. Após assinalar no 
retângulo próprio a chapa de sua escolha, dobrará a cédula, depositando-a em 
seguida, na urna colocada na mesa coletora.  

§ 1º Antes de depositar a cédula na urna, o eleitor deverá exibir a parte rubricada da 
cédula à mesa eleitoral e aos fiscais para que verifiquem, sem a tocar, se é a mesma 
entregue pela mesa. Caso contrário, não será aceita.  

§ 1º O quórum para eleição obedecerá às normas da 1ª e 2ª Convocações da 
Assembleia Geral. 

Art. 12 Autorizada a instalação da sessão de apuração, o Presidente da mesa 
apuradora procederá à abertura da urna para contagem das cédulas de votação, 
decidindo ou não pela apuração um a um dos votos tomados em separado, à vista 
das razões expostas na Ata Geral de Votação.  

§ 1º Na contagem das cédulas, o Presidente verificará se o seu número coincide 
com o da lista de votantes. Se o número for igual ou inferior ao de votantes que 
assinaram a respectiva lista, far-se-á a apuração.  

§ 2º Se o total de cédulas for superior ao da respectiva lista de votantes, proceder-
se-á à apuração descontando dos votos atribuídos à chapa mais votada o número 
de votos equivalentes às cédulas em excesso, desde que esse número seja inferior 
à diferença entre as duas chapas mais votadas.  

§ 3º Se o excesso de cédulas for igual ou superior à diferença entre as duas chapas 
mais votadas, a urna será anulada.  

§ 4º Terminada a apuração de votos, a mesa apuradora procederá à lavratura da ata 
Geral de apuração em 03 (três) vias, que irão assinadas pelo presidente, mesários e 
fiscais (ANEXO 05) ou, no caso de votação por meio eletrônico, pelo Conselheiro 
Fiscal designado para coordenador geral das eleições.  

Art. 13 Serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem a maioria simples 
de votos.  

Art. 14 A fim de assegurar eventual recontagem de votos, as cédulas apuradas 
permanecerão sob a guarda do Presidente da mesa eleitoral até a proclamação final 
do resultado da eleição (lavrando-se desta reunião ata em 03 (três) vias que deverão 
ser assinadas por todos os membros da Diretoria).  

Art. 15 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão eleitoral observando os 
dispositivos do estatuto do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Icapuí. 

Art. 16 Havendo empate entre as chapas mais votadas realizar-se-á nova eleição no 
prazo de até 15 (quinze) dias, convocada pelo Presidente do SINDSERPUMI.  



 
 

ANEXO 01 - SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE CHAPA 

CONSELHO FISCAL 

 

Sr.(as) Representantes da Comissão Eleitoral 

 

 

 

Eu,______________________________________, candidato(a) a Presidente do 
Conselho Fiscal do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Icapuí venho a 
esta Comissão Eleitoral solicitar o Registro da Chapa que concorrerá aos seguintes 
cargos: 

 

Presidente:____________________________________________ 

2° Titular: _____________________________________________ 

3° Titular______________________________________________ 

 

1° Suplente____________________________________________ 

2° Suplente____________________________________________ 

 

 

 

______________________________________________ 

Responsável pela Solicitação 

 

 

 

 

Icapuí-Ce,_______de ______________de 2019. 



 
 

ANEXO 02 - SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE CHAPA 

DIRETORIA EXECUTIVA 

 

Sr.(as) Representantes da Comissão Eleitoral 

 

Eu, __________________________________________________, Candidato a 

Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Icapuí, venho a 

esta Comissão Eleitoral solicitar o Registro da Chapa que concorrerá aos 

seguintes cargos: 

 

Presidente:_________________________________________________________ 

Vice-Presidente:_____________________________________________________ 

Secretário Geral:_____________________________________________________ 

II Secretário Geral:___________________________________________________ 

Secretário de Finanças:_______________________________________________ 

II Secretário de Finanças:______________________________________________ 

Secretário de Formação e Política Sindical: _______________________________ 

II Secretário de Formação e Política Sindical:______________________________ 

Secretário de Assuntos Jurídicos: _______________________________________ 

II Secretário de Assuntos Jurídicos: ______________________________________ 

 

_____________________________________________ 

Responsável pela Solicitação 

 

Icapuí-Ce,______de ____________ de 2019. 



 
 

ANEXO 03 – AUTORIZAÇÃO 

AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

 

Eu ___________________________________________________, portador do 
RG:_________________________ e CPF____________________ autorizo o 
candidato a presidente ______________________________ a registrar meu nome 
para concorrer ao cargo de 
_________________________________________________. 

                             

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

Eu ___________________________________________, portador do 
RG:_____________________ e CPF____________________ autorizo o candidato 
a presidente ______________________________ a registrar meu nome para 
concorrer ao cargo de 
__________________________________________________. 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura 

 



 
 

ANEXO 04 - ATA GERAL DE VOTAÇÃO 

Aos (.....) dias do mês de ........................... do ano dois mil e...................,às 
.................horas (...:00hs), na sede do Sindicato........................................................ 
..............................................................................., o(a) Sr(a). 
................................................., Presidente da Mesa Coletora de Votos, convidado 
pelo(a) Presidente da Entidade, Sr(a). ................................................................, 
determinou o encerramento definitivo dos trabalhos de votação, os quais na forma 
do Regimento haviam sido iniciados às ............. horas do mesmo dia.  Esta Mesa 
Coletora foi composta pelos(a) Senhores(as): 
...................................................................  Presidente, 
................................................................ e ............................................................. e 
............................................................, Mesários.  As eleições em questão foram 
processadas para a composição da Diretoria e Conselho Fiscal do Sindicato dos 
Servidores Municipais de Icapuí (SINDSERPUMI), efetivos e suplentes. O(a) 
Senhor(a) Presidente determinou o encerramento da folha de votantes e o 
respectivo fechamento da urna de votantes, com a aposição de tiras de papel 
gomado, rubricados pelos Mesários e representantes da(s) (única) chapa(s) 
registrada(a). Feita a contagem das assinaturas na folha de votantes verificou-se 
que durante o período total de funcionamento desta Mesa Coletora, compareceram 
e votaram ................ sindicalizados dentre os ....... sindicalizados totais e .... 
sindicalizados aptos a votar.. Não compareceu (ceram)  ........ eleitor(es). (Não houve 
votos em separado). Não foram registrados protestos ou dúvidas durante 
ofuncionamento desta Mesa Coletora. Cumprindo-se assim, o Estatuto e o 
Regulamento Eleitoral do Sindicato, foi lavrada esta ATA, que depois de lida e 
submetida à aprovação de todos, é assinada pelos componentes da Mesa.  

 

 .........(Localidade)........, ......... de .................. de 2019 

 

Nome completo do(a) presidente de mesa 

Presidente 

 

Nome completo 

Mesário 

 

Nome completo 

Mesário 



 
 

ANEXO 05 - ATA GERAL DE APURAÇÃO 

Aos........... dias do mês de ....................  do ano de dois mil e......, às 
........................(00:00) horas, na sede do Sindicato) 
......................................................................................................................., sito à 
Rua.........................,em ...................../UF, o senhor .........................., convidado para 
presidir a Mesa Apuradora das Eleições realizadas pela aludida entidade, instalou os 
trabalhos, sendo acompanhado pelos Mesários: .......................................e 
..................................... Os trabalhos de votação do pleito foram processados 
durante o dia......de..............dois mil e......... (....../...../20...),  no horário de 
..........(00:00) às ...............(00:00) horas, por intermédio de uma única Mesa 
Coletora. Recebendo em ordem o material eleitoral e a urna, foi feito, desde logo, 
pela conferência da folha de votantes, a contagem total dos sindicalizados que 
participaram do pleito, concluindo-se que do total de................(.....) sindicalizados 
inscritos e em condições de votar, compareceram e votaram ....... (....) 
sindicalizados, diante do que, foi alcançado o “quorum” legal, dois terços (2/3) de 
comparecimento, em primeira convocação/ de 10% em segunda convocação. 
Procedeu-se à apuração da urna correspondente à Mesa Coletora Única. Esta Mesa 
Coletora funcionou no endereço supra citado, sendo constituída pelo senhor 
.......................................................,Presidente, e por ..................................  e 
.................................., Mesários. Votaram nesta urna ................... (....) sindicalizados. 
Feita a contagem das cédulas, verificou-se que o número delas coincidia com o 
número de votantes acima mencionados. O resultado geral da apuração desta urna 
foi o seguinte: CHAPA ÚNICA REGISTRADA (OU DESCRIÇÃO DAS CHAPAS E 
SEUS VOTOS) - PARA A DIRETORIA, CONSELHO FISCAL - EFETIVOS E 
SUPLENTES:.............. (....) votos favoráveis e .............. (....) votos em branco e/ou 
nulo.-  Verificando-se que os candidatos que obtiveram o maior número de votos, 
alcançaram a maioria simples em relação ao número de sindicalizados que 
compareceram ao pleito, o Presidente da Mesa Apuradora proclamou-os eleitos, 
assim os discriminando: Para a Diretoria - Efetivos: 
............................................................Suplentes:...................................................- 
Para o Conselho Fiscal-
Efetivos:.................................................................................................. ........................
.......Suplentes:................................................................................................................
.......- -Efetivos: ............................................................... Suplentes: 
....................................................- Os trabalhos de apuração transcorreram em 
ordem e não foram apresentados recursos cumprindo-se assim, as formalidades 
legais e concluídos os trabalhos de apuração das eleições, às 
............................................... (00,00) horas foi lavrada esta ATA que lida e aprovada 
é assinada pelo Presidente e Mesários.  

 

(Localidade),UF, em ....... de ............. de 20.... 

 

 



 
 

 

 

Presidente 

 

 

Mesário 

 

 

Mesário 

 



 
 

DIRETORIA: 

 

Francisco Celestino Cavalcante 
Presidente 

Ronaldo Roldão de Lima (Licenciado) 
Vice-presidente 

Marcos José Ferreira Nunes (Licenciado) 
Secretário Geral 

Raimundo Reudson Maia de Almeida 
2º Secretário Geral 

João Francisco Rodrigues da Silva 
Secretário de Finanças 

Francisco Railson de Freitas 
2º Secretário de Finanças 

Clotenir Damasceno Rabelo 
Secretário de Formação e Política Sindical 

Enock Douglas Roberto da Silva 
2º Secretária de Formação e Política Sindical 

Mário César de Oliveira 
Secretário de Assuntos Jurídicos 

Maria de Lourdes Melo Damasceno 
2º Secretário de Assuntos Jurídicos 

Conselho Fiscal: Marcos Rubeno Braga; Francisca Luciana de Lima; Maria Juraci 
Rodrigues da Silva; Jaqueline de Assis Silva; Jakson Fábio da Costa. 

 



 
 

 


