
 

 

REGULAMENTO ELEITORAL DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DO 

SINDICATO APEOC 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1°. O presente Regulamento Eleitoral é fundamentado nos artigos 4º, alínea “o”, 5º, 

alínea “f”, 24, e 107, do Estatuto do Sindicato APEOC.  

§ 1º. As eleições das Comissões Municipais do Sindicato APEOC instaladas e não 

instaladas serão realizadas nos termos deste Regulamento Eleitoral e no que dispuser no 

Estatuto da entidade. 

§ 2º. Para ser considerada instalada, o mandato da Comissão Municipal deve estar em 

pleno exercício; 

§ 3º. Considera-se não instalada a Comissão Municipal que não esteja em pleno 

exercício;    

§ 4º. Para fins desse regulamento, a Comissão Municipal estará em pleno exercício 

quando mais 50% (cinquenta por cento) de todos os cargos, titulares e suplentes, 

estiverem ocupados.  

 

DO PERÍODO DAS ELEIÇÕES  

 

Art. 2º. As eleições das Comissões Municipais ocorrerão em 2 (dois) períodos: 

I. Período Ordinário, 

II. Período Extraordinário. 

§ 1º. O processo eleitoral da Comissão Municipal não instalada poderá ocorrer em 

qualquer dos períodos previstos no caput;  

§ 2º.  O processo eleitoral da Comissão Municipal instalada ocorrerá somente durante o 

Período Ordinário. 

 

Art. 3º. As eleições realizadas no Período Ordinário ocorrerão nos termos do § 3º, do 

art. 24, do estatuto da entidade sindical. 

 

Art. 4º. As eleições do Período Extraordinário ocorrerão em período distinto do previsto 

no artigo anterior. 

 

DA ELEGIBILIDADE E DO ELEITOR 

 

Art. 5º. Em caso de processo eleitoral de Comissão Municipal instaladas, é elegível o 

filiado lotado nas secretarias da educação e/ou cultura do munícipio que: 

I. Estejam adimplentes com as 12 (doze) últimas contribuições previstas no art. 

61, “d”, do Estatuto da entidade, anteriores a data da publicação do edital; 

II. Não tenha sido incurso em normas disciplinares estatutárias que 

expressamente os tornem inelegíveis; 

III. Estejam livre de toda e qualquer vedação constitucional ou legal para essa 

condição;   

 



 

 

Art. 6º. Em caso de processo eleitoral de Comissão Municipal não instalada, é elegível 

o filiado lotado nas secretarias da educação e/ou cultura do munícipio que: 

I. Esteja filiado até a data da publicação do edital; 

II. Não tenha sido incurso em normas disciplinares estatutárias que 

expressamente os tornem inelegíveis; 

III. Estejam livre de toda e qualquer vedação constitucional ou legal para essa 

condição;   

 

Art. 7º. É eleitor todo filiado lotado nas respectivas secretarias municipais de educação 

e/ou cultura inscrito nos quadros estatutários da entidade até a data da publicação do 

Edital de Convocação das eleições, e que nessa data esteja em dia com suas obrigações 

sociais e que não esteja incurso em norma disciplinar interna que lhe retire essa 

condição e livre de vedação constitucional ou legal para ela. 

Parágrafo único. Aposentado e licenciado do trabalho por qualquer motivo, 

respectivamente, com domicílio e lotado no município, tem direito de voto contanto que 

atende os requisitos estabelecidos no caput. 

 

DA ELEIÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL INSTALADA  

 

Art. 8º. A eleição de Comissão Municipal instalada será convocada pelo Presidente do 

Sindicato APEOC através de Edital publicado no site oficial da entidade, 

www.apeoc.org.com.br, com até 15 (quinze) dias de antecedência da data da realização 

do pleito. 

Parágrafo único. Do edital constará: 

I. Data, horário e local de votação; 

II. Prazo, forma e local para registro e impugnação de chapas; 

III. Data do resultado do deferimento/indeferimento do registro de chapa; 

IV. Composição de mesas receptoras de votos; 

V. Regras de votação, apuração e proclamação do resultado.  

 

DA ELEIÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL NÃO INSTALADA 

 

Art. 9º. A eleição de Comissão Municipal não instalada será convocada pelo Presidente 

do Sindicato APEOC através de edital e se realizará na forma de Assembleia Geral 

Extraordinária que será denominada de Assembleia Geral de Eleição de Comissão 

Municipal - AGECM. 

§ 1º. A AGECM será convocada com pelo menos 8 (oito) dias de antecedência através 

de edital fixado nos seguintes locais: 

I. Nas sedes da entidade em Fortaleza e no município, caso tenha; 

II. No site oficial www.apeoc.org.br. 

§ 2º. No edital constará objeto, data, hora e local da AGECM; 

 

Art. 10. A abertura da AGECM é feita em primeira convocação com a presença da 

maioria dos filiados lotados nas redes municipais em dia com suas obrigações sindicais 

http://www.apeoc.org.br/


 

 

e em segunda convocação, após intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos da primeira, 

com qualquer número de filiados. 

 

Art. 11. O Processo Eleitoral da AGECM será presidido pelo Presidente do Sindicato 

APEOC ou seu substituto estatutário. 

§ 1º. Aberta a AGECM pelo seu Presidente, inicia-se o processo de registro de chapas; 

§ 2º. O Presidente da AGECM fornecerá formulário de registro que deverá ser 

preenchido com os dados de todos os componentes da chapa, suas respectivas 

assinaturas e os seguintes documentos em anexo:  

I. Cópia de RG,  

II. Cópia de CPF 

III. Cópia de comprovante de endereço; 

IV. Cópia de comprovante de filiação; e 

V. Cópia de comprovante de adimplência com o Sindicato APEOC. 

§ 3º. A documentação deverá ser entregue ao Presidente da AGECM para fins de 

deferimento ou indeferimento da chapa. 

§ 4º. Proferido o resultado do deferimento/indeferimento, abre-se prazo para recurso 

que deverá ser apresentado ao Presidente da AGECM que averiguará e proferirá decisão 

imediatamente.  

§ 5º. O Presidente do Presidente da AGECM poderá designar pessoas para realizar o 

procedimento de registro de chapa. 

 

Art. 12. Após o período de registro e recurso será dado aos membros de cada chapa 

devidamente registrada um tempo máximo de 10 (minutos) para fazer as considerações 

que julgar necessárias. 

 

Art. 13. Concluída a etapa prevista no dispositivo anterior, o Presidente da AGECM 

designará 2 (dois) membros para ocupar as funções presidente e mesário de mesa 

coletora de votos que deverão: 

I. Devassar e lacrar as urnas perante os presentes; 

II. Estar munidos com a lista de votantes; 

III. Conferir a documentação, recolher as assinaturas e os votos em separado dos 

eleitores.  

§ 1.º. Se o nome do eleitor não constar da lista de votantes, o mesmo poderá votar em 

separado caso demonstre as condições de votante previstas no art. 7º, deste 

regulamento. 

§ 2º. Os votos em separado devem ser registrados em uma lista especifica, lacrado em 

um envelope, onde, constará a identificação do votante e a cópia do documento 

comprovante da sua condição de eleitor.  

 

Art. 14. É garantido o sigilo do voto da seguinte forma:  

I. Voto secreto em cabine indevassável; 

II. Cédula em branco contento o carimbo do Sindicato APEOC no verso; 

III. O eleitor deverá anotar de caneta na cédula eleitoral o nome do candidato a 

Presidente da Comissão Eleitoral para atribuir o voto a chapa; 



 

 

IV. Nomes diversos e ilegíveis serão considerados nulos e cédulas não notadas 

serão consideradas votos em branco; 

 Parágrafo único. A mesa apuradora tem poderes para declarar se o voto é nulo ou 

branco.   

 

Art. 15. Encerrada a votação, dar-se-á início a apuração: 

I. Cada urna será escrutinada pelos os membros da mesa coletora;  

II. Apurado os votos, o resultado será proclamado e registrado em ata pelos 

escrutinadores. 

 

Art. 16. O voto em separado será escrutinado pela mesa coletora da seguinte forma 

I. Será verificado se o votante está apto a votar; 

II. Se apto, o envelope será deslacrado e o voto será depositado na urna de 

votação mantendo-se o seu sigilo;  

III. Se não apto, o envelope será incinerado ainda lacrado.   

 

Art. 17. A posse da Comissão Municipal eleita se dará nos termos do art. 24, § 2º, do 

Estatuto do Sindicato APEOC e será registrada em ata.  

 

Art. 18. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Presidente do 

Sindicato APEOC, ad referendum da Diretoria Executiva.  

 

 

 

Anízio Santos de Melo 
Presidente do Sindicato APEOC 

 

 


