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REGIMENTO ELEITORAL DAS ELEIÇÕES PARA DIREÇÃO EXECUTIVA E CONSELHO 
FISCAL DO SINASEFE-IFBA – GESTÃO 2017 A 2019. 

 
 
Art. 1º- As eleições para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal realizar-se-ão no dia 05 de 
abril de 2017.  
 
§ 1º – o período de inscrição das chapas será de 07 a 13 de março de 2017, na sede do 
Sindicato, em seu horário de funcionamento regular (de 8h até as 17h).  
 
§ 2º – O período de campanha eleitoral será de 20 de março de 2017 a 04 de abril de 2017, 
às 20:00 h.  
 
Art. 2º – Poderão votar todos os sindicalizados aptos e quites com suas obrigações 
regimentais.  
 
Parágrafo 1º – Entende-se como sindicalizado(a) apto(a), aquele(a) que se filiar até o dia 19 
de fevereiro de 2017, cujo pagamento ao Sindicato possa ser comprovado.  
 
Art. 3º – As inscrições das chapas para concorrerem às eleições da Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal, obedecerão as seguintes disposições:  
 
I – O número de inscritos deverá observar o Art. 14 do Regimento do SINASEFE-IFBA;  
 
II – Cada chapa deverá relacionar seus componentes aos respectivos cargos, com 
assinatura, ou termo assinado declarando inscrição na respectiva chapa; 
  
III – Não poderá ocorrer repetição de nomes nas chapas apresentadas;  
 
IV – As chapas serão identificadas por números na ordem da inscrição;  
 
V – A votação do Conselho Fiscal dar-se-á através do voto, em chapa distinta da chapa da 
Diretoria Executiva e de forma independente.  
 
Art. 4º – O voto será secreto e direto.  
 
Art. 5º – É vedada a reeleição por mais de dois mandatos consecutivos aos membros da 
Diretoria Executiva, bem como membros do Conselho Fiscal.  
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Art. 6º – Na composição da Diretoria, observar-se-á o princípio da majoritariedade.  
 
Art. 7º – A apresentação de recursos (Chapa e Conselho) deverá ser feita por escrito, 
assinada pelo representante da chapa no dia 15 de março de 2017, em horário regular do 
funcionamento do Sindicato.  
 
Art. 8º – A Comissão Eleitoral comunicará imediatamente à parte denunciada para que 
apresente defesa no prazo de 24 horas.  
 
Art. 9º – O resultado do julgamento do recurso será publicado no dia 17 de março de 2017, 
até 12 horas.  
 
Art. 10 – A cédula de votação será assinada por, no mínimo, 2 (dois) membros da Comissão 
Eleitoral e/ou da Sub-Comissão Eleitoral, em mesmo número.  
 
Art. 11 – O horário da votação será das 8h:00 às 20h:00, ou até as 22h:00 horas , onde 
houver cursos noturnos.  
 
Parágrafo único – a Comissão Eleitoral, ou a Sub-Comissão Eleitoral poderá encerrar o 
processo eleitoral antes dos horários indicados apenas onde não houver cursos noturnos, ou 
sob acordo com os fiscais de todas as chapas.  
 
Art. 12 – A apuração será iniciada imediatamente após o término da votação, e ocorrerá no 
próprio local da votação, sob a responsabilidade da Sub-Comissão Eleitoral ou da Comissão 
Eleitoral.  
 
Parágrafo único – Um membro de cada chapa concorrente poderá acompanhar a apuração 
e a totalização de votos.  
 
Art. 13 – Compete aos membros da Comissão Eleitoral:  
 
I – Nomear as Sub-Comissões Eleitorais nos diversos campi e na Reitoria;  
II – Rubricar as cédulas de votação;  
III – Totalizar os votos a partir das informações prestadas pelas Sub-Comissões Eleitorais;  
IV – Lacrar a urna e rubricá-la após o término da eleição, juntamente com os fiscais;  
V – Julgar eventuais omissões desse regimento nos termos do estatuto do SINASEFE e do 
regimento interno do SINASEFE-IFBA; 
VI – Providenciar membros para a mesa receptora;  
VII - Zelar pelo bom andamento de todo o processo de votação. 
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Art. 14 – Compete aos membros das Sub-Comissões Eleitorais:  
 
I – Organizar e viabilizar o processo eleitoral nos seus respectivos campi e Reitoria;  
II- Apurar a urna, junto com os fiscais, e remeter o seu resultado para a Comissão Eleitoral;  
III – Lacrar a urna e rubricá-la após o término da eleição, juntamente com os fiscais;  
IV - Lacrar e remeter todo o material eleitoral (votos, urna, ata, etc.) para a Comissão 
Eleitoral;  
V – Providenciar membros para a mesa receptora;  
V - Zelar pelo bom andamento de todo o processo eleitoral.  
 
§ 1º – A composição da Sub-Comissão Eleitoral será de dois membros, escolhidos entre os 
sindicalizados da seção de votação.  
 
§ 2º – não poderão compor as Sub-Comissões Eleitorais membros de chapas ou apoiadores 
das mesmas.  
 
§ 3º – A inexistência da Sub-Comissão Eleitoral, implica na não realização das eleições 
naquele campus específico ou na Reitoria.  
 
§ 4º – A Comissão Eleitoral terá até o dia 20 de março de 2017 para divulgar os locais de 
votação.  
 
Art. 15 – Compete aos membros da mesa receptora:  
 
I – Identificar os eleitores através de documento oficial e original, e receber seu voto;  
II – Comunicar imediatamente a Comissão Eleitoral, ou a Sub-Comissão Eleitoral, as 
ocorrências que dependam de providências destas;  
III – Preencher ata, contendo todo o registro do processo de votação, assinando com os 
fiscais, caso existam.  
IV – remeter a urna para a Comissão Eleitoral para ser apurada, acompanhada de todos os 
documentos que tiverem sido utilizados durante a recepção de votos.  
 
Art. 16 – Cada chapa poderá nomear um(a) fiscal para a mesa receptora, identificado(a) por 
crachá fornecido pela respectiva Sub-Comissão Eleitoral, no início da votação.  
 
I – No crachá de identificação conterá apenas a designação “Fiscal”, possibilitando o 
revezamento do(a) fiscal, por chapa.  
 
Parágrafo único – Os candidatos das chapas serão considerados fiscais natos.  
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Art. 17 – Somente a Comissão Eleitoral ou Sub-Comissão Eleitoral poderá intervir nos 
trabalhos de votação, observando-se o Artigo 11.  
 
Art. 18 – Cédulas não rubricadas serão anuladas.  
 
Art. 19 – Caso o nome do sindicalizado não conste na folha de votação, o fato será 
comunicado à Comissão Eleitoral para que essa proceda as medidas necessárias. O voto 
será depositado em separado, junto com o nome e a matrícula SIAPE para posterior 
apuração pela Comissão Eleitoral.  
 
Art. 20 – Encerrado o processo eleitoral na seção, serão adotados os seguintes 
procedimentos:  
 
I – A urna será lacrada e rubricada pelos membros da mesa e pelos fiscais;  
II – A ata será lavrada, registrando-se todas as ocorrências verificadas durante o processo 
de votação e, logo após, assinada pelos membros da mesa e fiscais presentes;  
III – Após os atos discriminados nos incisos anteriores, o presidente da mesa entregará a 
urna à Comissão Eleitoral, quando for o caso.  
 
Art. 21 – Aberta a urna, a mesa apuradora deverá verificar se o número de votantes 
corresponde ao número de cédulas, mediante verificação das assinaturas na folha de 
votação.  
 
Art. 22 – Serão nulas as cédulas:  
 
I - que não corresponderem ao modelo oficial;  
II – que não estiverem rubricadas pela Comissão Eleitoral, Sub-Comissão Eleitoral, e/ou 
mesário; 
III – que estiverem rasuradas ou identificadas.  
 
Art. 23 – Proclamados os resultados, será lavrada a ata, a ser remetida à Comissão 
Eleitoral, na qual deverá constar:  
 
I – dia, hora e local da abertura e encerramento dos trabalhos;  
II – Número total de eleitores e votantes;  
III – resultado da apuração;  
IV – apresentação de eventuais protestos, de forma resumida;  
V – todas as demais ocorrências relacionadas com a eleição.  
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Art. 24 – O pedido de impugnação da eleição deverá ser feito por escrito e por qualquer 
sindicalizado, desde que apresente os fundamentos que justifiquem o pedido.  
 
Parágrafo único – O prazo máximo para o pedido de impugnação será de 24 horas após o 
término da apuração.  
 
Art. 25 – O pedido de impugnação será julgado pela Comissão Eleitoral, que dará parecer 
no prazo máximo de 24 horas.  
 
Art. 26 – Compete à Comissão Eleitoral julgar os casos aqui omissos.  
 
Art. 27 – As presentes normas entrarão em vigor a partir da data de sua publicação  
 
 
 

Salvador, 06 de março de 2017. 
 
 

Comissão Eleitoral 
 
 

        ____________________________                       _________________________ 
Alexandre José Alves da Silva                          Homero Gomes de Andrade 

 
 

_____________________________ 
Sinval Silva de Araújo 

 
 


