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REGIMENTO ELEITORAL DAS ELEIÇÕES SINDICAIS 2020 DO 
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

OURO PRETO.  

SEÇÃO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 1º. As eleições da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do SINDICATO             
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OURO PRETO se processarão         
de conformidade com o disposto neste Regimento, por meio de Cédula Única e em              
escrutínio secreto, mediante computação da maioria dos votos válidos dos          
associados em conformidade com o art. 8 deste Regimento.  

I - A eleição para preenchimento dos cargos da Diretoria Executiva e do Conselho              
Fiscal será realizada com chapas completas e autônomas, pela Assembleia Geral           
Ordinária de Eleições, sendo proclamada eleita a chapa com maior número de            
votos válidos, e, se for o caso de chapa única, esta será proclamada eleita se               
obtiver votos válidos favoráveis.  

Parágrafo único – Havendo empate na votação será considerada eleita a chapa            
que seja representada pelo candidato a presidente com maior tempo de filiação ao             
SINDSFOP. 

Art. 2º. As eleições serão realizadas no período de 07 às 17h do dia 22 de janeiro                 
de 2021 (sexta-feira).  

Art. 3º. A coleta de votos acontecerá nos locais divulgados no edital e no período               
informado no art. 2º. 

Art. 4º. Serão utilizadas 03 (três) Mesas Coletoras de Votos fixas e 04 (quatro )               
itinerantes, a critério da  Comissão Eleitoral.  

Art. 5º. No dia 17 (dezessete) de Novembro de 2020, terça-feira, às 17h00min,             
realizou-se Assembleia Geral Ordinária que elegeu os 05 (cinco) membros da           
Comissão Eleitoral a qual conduzirá o pleito, com auxílio do departamento jurídico            
do SINDSFOP. 

Art. 6º. A coordenação e organização de todo o processo eleitoral, caberá a             
Comissão Eleitoral,  podendo, esta, designar auxiliares, se necessário for.  

I- A Comissão Eleitoral será composta por cinco (05) associados em pleno gozo de              
seus  direitos sociais,  além de um(a) advogado(a).  

II - A Comissão Eleitoral compete:  

 



 
 

a) Organizar o processo eleitoral em 02 (duas) vias, constituída a primeira dos             
documentos originais e a outra das respectivas cópias;  

b) Designar os membros das mesas coletoras e apuradoras de votos;  

c) Fazer as comunicações e publicações previstas neste Regimento.  

d) Preparar a relação de votantes;  

e) Confeccionar a cédula única e preparar todo o material eleitoral;  

f) Decidir sobre impugnações de candidaturas, nulidades ou recursos;  

g) Decidir sobre outras questões referentes ao processo eleitoral.  

Art. 7º. O voto não é obrigatório.  

 
SEÇÃO II - DA CONVOCAÇÃO 

Art 8º. - As eleições serão convocadas, por edital, com antecedência máxima de 45              
(quarenta e cinco) dias e mínima de 30 (trinta) dias, contados da data de              
realização do pleito.  

§ 1º - Cópia do edital será afixada na porta da sede do SINDSFOP, no sítio                
eletrônico e redes sociais do SINDSFOP, nos principais locais de trabalho,           
prefeitura e quando possível publicado resumidamente em jornais de circulação na           
base territorial, além de publicação em jornal de  circulação local.  

§ 2º - O edital de convocação das eleições deverá conter obrigatoriamente:  

I - data, horário e local da votação;  

II - prazo para o registro de chapas e horário de funcionamento da  Secretaria;  

SEÇÃO III - DA INSCRIÇÃO, DO REGISTRO E DA IMPUGNAÇÃO DAS CHAPAS  

Art. 9º. O prazo para registro de chapas será de 04 (quatro) a 06 (seis) de janeiro                 
de 2021. 

Art 10º. O requerimento de registro de chapa, em (03) três vias, endereçada a              
Comissão Eleitoral, assinado por qualquer dos candidatos que a integram, será           
obrigatoriamente instruído com os seguintes documentos:  

I – Ficha de qualificação dos candidatos em duas vias devidamente assinadas que             
serão disponibilizadas pela Comissão Eleitoral;  

II – Cópia dos três últimos contra-cheques;  

III - Declaração dos candidatos de que se encontram em pleno gozo de seus              
direitos civis, não tendo contra si quaisquer processos em andamento.  

§ 1º A comissão Eleitoral providenciará, em até 05 (cinco) dias após o prazo para               

 



 
 

inscrição das chapas, a publicação de todas as chapas registradas, atendendo ao            
prazo estabelecido em edital de convocação para as eleições 

§ 2º. Após a publicação das chapas cujos registros foram indeferidos, caberá pedido             
de reconsideração endereçado à Comissão Eleitoral no prazo de 09 a 11 de janeiro              
de 2021, formalizado através do e-mail (sindsfop.juridico@gmail.com) entre 09 e 11           
de janeiro e protocolada via física até as 15h do 11 de janeiro de 2021 na secretaria                 
do SINDSFOP.  

§ 3º A publicação dos pedidos de reconsideração deverá ocorrer até o dia 12 de               
janeiro de 2021. 

§4º Depois de transcorrido o prazo fixado no §2º, inicia-se o prazo de 02 (dois) dias                
para a impugnação das chapas que será endereçada  à comissão eleitoral.  

Art. 11. Será indeferido o requerimento de registro da chapa que não estiver             
devidamente preenchido com a qualificação de cada um dos cargos que comporão            
o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.  

Art. 12. Encerrado o prazo de inscrição das chapas, a Comissão Eleitoral            
providenciará a lavratura da ata correspondente e a divulgará, consignando os           
requerimentos de registro de chapa, as irregularidades encontradas, os         
deferimentos e indeferimentos ocorridos e a relação das chapas registradas com           
nome de todos os candidatos regulares.  

Art. 13. A impugnação de candidatura poderá ser feita por qualquer associado            
eleitor no prazo estabelecido pelo edital.  

Art. 14. A impugnação, expostos os fundamentos que a justifiquem, será dirigida à             
Comissão Eleitoral. 

Art. 15. Instruído o processo de impugnação, com ou sem defesa, a Comissão             
Eleitoral decidirá.  

SEÇÃO IV - DA RENÚNCIA DE CANDIDATURA 

Art. 16. Em caso de renúncia, impugnação, falecimento ou duplicidade (inscrição           
em duas chapas), a chapa que tiver candidato nesta situação terá cancelado o seu              
registro, caso os candidatos remanescentes sejam insuficientes para preenchimento         
quantitativo de todas as vagas efetivas e 80% (oitenta por cento) das  suplências.  

 
SEÇÃO V - DO ELEITOR  

Art. 17. Será eleitor todo servidor que na data da eleição for maior de 18 (dezoito)                
anos, estiver no gozo dos direitos sociais, quite com as mensalidades até 30 (trinta)              
dias antes das eleições, for filiado ao SINDSFOP há no mínimo 03 (três) meses,              
além de estar quite com suas obrigações estatutárias.  

 
SEÇÃO VI - DO(A)S CANDIDATO(A)S  

Art. 18. Poderá ser candidato o servidor que, na data da realização da eleição              

 



 
 

estiver em dia com as mensalidades sindicais, for maior de 18 (dezoito) anos, e              
estar, no mínimo, há 03 (três) meses inscrito no quadro social  do Sindicato.  

Art. 19. É permitido a reeleição de quaisquer membros da Diretoria Executiva e             
Conselho Fiscal, desde que preenchidos os requisitos deste Estatuto.  

Parágrafo Único – A Chapa que pleitear reeleição terá que renovar pelo menos             
50% (cinquenta por cento)  de seus membros.  

SEÇÃO VII - DAS INELEGIBILIDADES  

Art. 20. Será inelegível, bem como fica vedado de permanecer no exercício de             
cargos eletivos, os servidores:  

I – Que tiverem tido rejeitado definitivamente as suas contas em função de             
exercício em cargos de administração sindical;  

II - Que houver lesado o patrimônio de qualquer entidade sindical;  

III - Que não tiver na data da eleição ao menos 02 (dois) anos de exercício                
contínuo da profissão na base territorial representada pelo Sindicato;  

IV - Detentores de cargos comissionados, função gratificada, ou servidores          
contratados sob qualquer regime especial;  

V – Os que, pública e ostensivamente, por atos ou palavras, defendam os             
princípios ideológicos de partidos políticos cujo registro tenha sido cassado, ou de            
associação ou entidade de qualquer natureza cujas atividades tenham sido          
consideradas contrárias ao interesse nacional e cujo registro haja sido cancelado           
ou que tenha tido seu funcionamento suspenso por autoridade  competente;  

VI – Que não estejam em pleno gozo de seus direitos civis e políticos;  

VII – Nos casos em que ocorrer abandono ou renúncia de cargo, por em ambos os                
casos o servidor fica impedido de voltar à Diretoria do SINDSFOP por 5 anos, nos               
termos do art. 21, IX do Estatuto do SINDSFOP.  

Art 21. O associado que figurar em duas ou mais chapas, terá recusado o registro               
de sua candidatura, em todas  as chapas.  

Art 22. Não será permitida a substituição de candidato, em nenhuma fase do             
processo eleitoral, esteja ele regular  ou irregular, inclusive se impugnado. 

SEÇÃO VIII – DA CÉDULA DE VOTAÇÃO  

Art. 23. A cédula única, contendo todas as chapas registradas, deverá ser            
confeccionada em papel branco, com tinta preta e tipos uniformes, de maneira tal             
que, dobrada, resguarde o sigilo do voto, sem que seja necessário o emprego de              
cola para fechá-la.  

Art. 24. As chapas registradas deverão ser numeradas seguidamente, a partir do            
número 01 (um),  obedecendo à ordem sequencial de registro.  

 



 
 

Art. 25. A cédula conterá local destinado às assinaturas dos componentes da Mesa             
Coletora,  excluído o Fiscal.  

 

SEÇÃO IX - DA LISTA DE ELEITORES  

Art. 26. A lista de Eleitores será elaborada de forma que conste rigorosamente os              
nomes de todos os  associados em condições de votar. 

Art. 27. Após a confecção da lista de Eleitores, a mesma será fornecida aos              
componentes de cada mesa coletora para fins de acompanhamento na votação.  

SEÇÃO X - DA LISTA DE VOTANTES  

Art. 28. A lista de Votantes é peça privativa da Mesa Coletora de Votos, e será                
utilizada apenas por seus componentes, e será elaborada com o nome e número do              
documento de identidade (RG) do associado eleitor.  

Art. 29. Em hipótese alguma o nome do eleitor poderá figurar em mais de uma lista                
de Votante.  

SEÇÃO XI - DAS MESAS COLETORAS 

Art 30. As mesas eleitorais serão compostas por 03 (três) membros servidores            
designados em consonância com os encabeçadores de chapas concorrentes, tendo          
seu presidente e suplente indicados pela comissão eleitoral.  

§ 1º A mesa eleitoral nº 01 (um) terá a incumbência de apurar os votos de todas as                  
seções eleitorais, sem prejuízo da sua atribuição de também colher  votos.  

§ 2º Os candidatos e seus parentes estão impedidos de comporem as mesas             
eleitorais. 

§ 3º Serão indicados os fiscais de apuração de acordo com o Art. 31 do presente                
Regimento.  

Art 31. Cada chapa concorrente poderá indicar 01 (um) ou mais fiscais para             
acompanhar os trabalhos eleitorais, inclusive a apuração de votos. 

Parágrafo Único - Os métodos de apuração ficarão a critério da mesa eleitoral nº              
01 (um).  

Art. 32. A Comissão Eleitoral fixou no Edital de Convocação o número de Mesas              
Coletoras, fixas e itinerantes, sendo que estas terão seus locais publicizados com,            
no mínimo, 07 (sete) dias de antecedência à data da eleição.  

Art. 33. Não poderão ser nomeados membros das Mesas Coletoras:  

a) Candidatos, seus cônjuges e parentes, ainda que por afinidade, ato o terceiro             
grau, inclusive;  

b) Integrantes dos órgãos da administração do Sindicato;  

c) Funcionários e prestadores de serviço do Sindicato.  

 



 
 

Art. 34. Todos os membros da Mesa Coletora deverão estar presentes no ato de              
abertura e encerramento da votação até 30 (trinta) minutos antes da abertura dos             
trabalhos.  

Art. 35. Não comparecendo qualquer membro da Mesa Coletora, a Comissão           
Eleitoral nomeará os novos membros “ad hoc”, dentre as pessoas presentes,           
atendidas as condições do art. 33 deste Regimento.  

Art. 36. Somente poderão permanecer no recinto da Mesa Coletora os seus            
membros, os Fiscais designados,  e o eleitor durante o tempo necessário à votação.  

Art. 37. Nenhuma pessoa estranha à direção da Mesa poderá intervir no seu             
funcionamento durante os  trabalhos da votação.  

Art. 38. Fiscal não é membro da Mesa Coletora de Votos.  

SEÇÃO XII - DA VOTAÇÃO  

Art. 39º. No dia e local designados, 30 (trinta) minutos antes da hora do início da                
votação, os membros da Mesa Eleitoral verificarão se está em ordem o material             
próprio e a urna destinada a recolher os votos, providenciando o Presidente da             
mesa para que sejam supridas as eventuais deficiências.  

§ 1º - A critério da Comissão Eleitoral estabeleceu-se 04 (quatro) Mesas Eleitorais             
Itinerantes.  

§ 2º - Em qualquer dessas hipóteses, as respectivas mesas funcionarão apenas            
como mesas coletoras de votos cujo material, inclusive a respectiva urna, serão            
entregues mediante recibo ao Presidente da Mesa Eleitoral nº 01 (um), para a             
devida apuração.  

Art. 40. Na hora fixada no edital e tendo o Presidente da Mesa considerado o               
recinto e o material em condições, serão iniciados os trabalhos que terão a duração              
mínima de 06 (seis) horas e máxima de 10 (dez) horas contínuas.  

Parágrafo Único – Os trabalhos de votação poderão ser encerrados          
antecipadamente, desde que tenham votado todos os eleitores constantes na folha           
de votação.  

Art. 41. Constando irregularidades de qualquer ordem, o Presidente da Mesa           
poderá determinar a suspensão da votação até que ela seja sanada.  

Art. 42. Quando a votação se fizer em mais de um dia, ao término dos trabalhos                
diários, o Presidente da Mesa coletora, juntamente com os mesários, procederá ao            
fechamento da urna com aposição de tiras de papel gomado, rubricadas pelos            
membros da mesa e pelos fiscais designados, lavrando-se a ata pelos mesmos            
assinada, com menção expressa do número de votos depositados.  

§ 1º Ao término do trabalho de cada dia, as urnas permanecerão na sede da               
Entidade sob guarda policial previamente requerida ou sob vigilância de pessoas           
indicadas de comum acordo pelas chapas concorrentes.  

 



 
 

§ 2º O deslocamento da urna no dia da continuação da votação deverá ser feito na                
presença dos mesários e fiscais, salvo força maior, depois de verificado que a             
mesma permaneceu inviolada.  

Art. 43. Iniciada a votação, cada eleitor, pela ordem de apresentação à mesa,             
depois de identificado, assinará a folha de votante, receberá a cédula única,            
rubricada pelo Presidente e mesários, votará e, de preferência, dobrará a cédula,            
depositando-a, em seguida, na urna coletora. 

§1º. Se a cédula não for a mesma que recebeu, o eleitor será convidado a retornar                
à cabine e trazer seu voto na cédula original, caso contrário, não poderá votar,              
anotando-se a ocorrência na ata.  

§2º. O eleitor analfabeto colocará sua impressão digital na folha de votante,            
assinando a seu cargo o presidente ou um dos mesários.  

Art. 44. Não será permitido voto por correspondência ou por procuração.  

Art. 45. São documentos válidos para identificação do eleitor qualquer documento           
oficial com foto, válido em todo território nacional. 

Art. 46. Esgotada, no curso de votação, a capacidade da urna, providenciará o             
presidente da mesa coletora para que outra seja usada. 

Art. 47º. A hora determinada no edital para encerramento da votação, havendo no             
recinto eleitores para votar, serão convidados em voz alta a fazerem a entrega ao              
presidente da mesa do documento de identificação, prosseguindo os trabalhos até           
que vote o último eleitor.  

§1º. No caso das demais mesas eleitorais, consideradas simples mesas coletoras           
de votos, exceto a mesa n.º 01 (um) e encerrados os trabalhos de votação, a urna                
será lacrada com aposição de fita de papel gomado, rubricadas pelo presidente,            
mesários e fiscais.  

§2º - No caso das demais mesas serão lavradas atas pelo presidente, mesários e              
fiscais, registrando a data e hora do início e do encerramento dos trabalhos, total              
de votantes e dos associados em condições de votar, o número de votos em              
separado, se houver, bem como, resumidamente, os protestos apresentados. A          
seguir o presidente da mesa coletora fará entrega ao presidente da mesa nº 01 (um)               
mediante recibo de todo material  utilizado na votação.  

SEÇÃO XIII – VOTO EM SEPARADO 

Art. 48.Os eleitores cujos votos forem impugnados e os associados cujos nomes            
não constem na folha de votantes, votarão em separado.  

Parágrafo Único - O voto em separado será tomado da seguinte forma: 

I - O presidente da mesa eleitoral entregará ao eleitor o envelope apropriado, para              
que ele, na presença da mesa, nele coloque a cédula que  assinalou.  

 



 
 

II - O presidente da mesa eleitoral anotará no verso do envelope as razões da               
medida, para posterior decisão da Comissão Eleitoral que deverá ser precedida de            
verificação nos registros do sindicato. 

SEÇÃO XIV - DA APURAÇÃO  

Art. 49. Após o término do prazo estipulado para votação instalar-se-ão em            
Assembléia Eleitoral pública e permanente, na sede da entidade ou outro local            
apropriado, os trabalhos de apuração para qual serão enviadas as urnas e            
respectivas atas, para posterior publicização da chapa eleita. 

Art. 50. Se o número de cédulas for igual ou inferior ao de votantes que assinaram                
a lista, será feita a apuração da urna.  

Art. 51. Se o total de cédula for superior ao da respectiva lista de votação, será                
procedida a apuração descontando-se 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.  

Art. 52. Se o excesso de cédulas foi igual ou superior à diferença entre as duas                
mais votadas, a urna será anulada.  

Art. 53. Serão nulos os votos que contenham sinais ou rasuras ou que possam              
identificar o eleitor, ou que tenha o eleitor assinalado mais de uma  chapa.  

Art. 54. Sempre que houver protesto em contagem errônea dos votos as cédulas             
deverão estas ser conservadas em invólucro para acompanhamento do processo          
eleitoral até a decisão final.  

Parágrafo Único - Havendo ou não protesto, a comissão eleitoral requererá ao            
presidente da mesa eleitoral a guarda das respectivas cédulas, em seu poder, até a              
proclamação de resultado a fim de assegurar eventual  recontagem de votos.  

Art. 55. Assiste ao eleitor formular perante a mesa qualquer protesto referente à             
apuração, desde que o faça por escrito durante os trabalhos de apuração,            
Protestos verbais não serão considerados. 

SEÇÃO XV –  DOS RECURSOS  

Art. 56. O recurso poderá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias a contar do                
término da eleição.  

Art. 57. O recurso será dirigido à Comissão Eleitoral e entregue, em duas vias,              
contra recibo, na secretaria do SINDSFOP, no seu horário normal de           
funcionamento.  

Art. 58. Protocolado o recurso, cumpre ao presidente da comissão anexar a            
primeira via ao processo eleitoral e encaminhar a segunda via, dentro de 05 (cinco)              
dias, mediante contra recibo ao recorrido, para dentro de 05 (cinco) dias querendo             
apresente suas contra razões.  

Parágrafo Único - Findo o prazo estipulado, recebidas ou não as contra razões dos              

 



 
 

recorridos, terá o presidente da Comissão 05 (cinco) dias para informar o recurso e              
encaminhar o processo à Assembléia Geral que deverá ser convocada para tanto,            
extraordinariamente.  

Art. 59. Qualquer recurso não suspenderá a posse dos eleitos.  

Parágrafo Único – Se o recurso versar sobre inelegibilidade de um dos candidatos             
eleitos, o provimento não implicará na posse dos demais, exceto se o número             
destes, inclusive os suplentes, não for bastante para preenchimento de todos os            
cargos.  

SEÇÃO XVI – DA ANULAÇÃO DO PLEITO  

Art. 60. Será nula a eleição quando:  

I - Realizada em dia, hora, local diversos dos designados no edital ou encerrada              
antes da hora determinada, sem que haja votado todos os eleitores constantes da             
folha de votação.  

II- Realizada ou apurada perante mesa não constituída de acordo com este            
Regimento.  

III- Preterida qualquer formalidade essencial estabelecida neste Regimento. 

IV- Não for observado qualquer um dos casos essenciais constantes deste           
Regimento.  

Art. 61.Será anulável a eleição quando ocorrer vício que comprometa sua           
legitimidade, importando prejuízo a qualquer chapa concorrente.  

Parágrafo Único - Anulação do voto não implicará na anulação da urna em que a               
ocorrência se verificar, nem a anulação da urna implicará na da eleição, salvo se o               
número de votos anulados for igual ou superior ao da diferença final entre as duas               
chapas mais votadas.  

Art. 62. Não poderá a nulidade ser invocada por quem lhe deu causa, nem              
beneficiará seu responsável.  

 

SEÇÃO XVII – DA POSSE  

Art. 63. Os eleitos serão empossados em solenidade específica e marcada em            
observância ao art. 20 do Estatuto do SINDSFOP. 

Art. 64. A transição de Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal deverão respeitar o              
dever de urbanidade entre as partes, primando sempre pelos interesses da           
categoria. 

Art. 65º. Ao assumir o cargo, os eleitos prestarão por escrito e solenemente o              
compromisso de respeitar, no exercício do mandato, a constituição, as leis vigentes            
e o Estatuto do SINDSFOP. 

 



 
 

 

SEÇÃO XVIII - DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA E SAÚDE – COVID-19  

Art. 66º. Em decorrência da pandemia do Coronavirus – Covid-19, os integrantes            
das Mesas Coletoras deverão tomar todas as medidas extraordinárias que foram           
necessárias para garantir a segurança a saúde daqueles que participarão das           
eleições, dentre elas:  

§1º. Os integrantes das Mesas Coletoras serão orientados a estabelecer limitação           
de pessoas no local de votação, impedindo aglomeração, limitando-se a entrada de            
01 (um) eleitor por vez, e devendo ser, obrigatoriamente, observado o           
distanciamento social de, no mínimo, 02 (dois) metros entre as pessoas, ali            
presentes. 

§2º. O SINDSFOP deverá providenciar e fornecer aos componentes das Mesas           
Coletoras todo material de EPI necessário para proteção e integridade física, tais            
como álcool em gel, máscaras cirúrgicas e luvas látex (ou  similares).  

§3º. É obrigatório o uso de máscara no local de votação, inclusive do eleitor, sendo               
que a não utilização inviabilizará o acesso à urna.  

§4º. A Comissão Eleitoral estará disponível para informações e esclarecimentos          
necessários. 

 

SEÇÃO XIX - DOS CASOS OMISSOS 

 
Art. 67. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão           
Eleitoral.  
 
 

SEÇÃO XX - DA VIGÊNCIA DO REGIMENTO INTERNO 
Art. 68. Este Regimento entra em vigor a partir da sua publicação e vigorará até o                
término dos prazos recursais nele presente.  
 
 

Ouro Preto, 11 de dezembro de 2020.  

 


