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NORMAS ELEITORAIS PARA ELEIÇÕES DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DO
SINASEFE - SEÇÃO SINDICAL IFMG

Parte Primeira

Introdução

Art. 1º - Este código contêm normas destinadas a reger a organização e realização de eleições para a
escolha da  Diretoria da Seção Sindical (DSS)  e do  Conselho Fiscal (CF) do SINASEFE – Seção
Sindical  IFMG,  de  que  tratam os  artigos  10  e  23  do  Regimento  Interno  da  Seção  Sindical  do
SINASEFE  IFMG,  aprovado  em  09/10/90,  alterado  pela  Assembléia  Geral  em  11/06/97,  em
24/08/99, 26/09/2001, 03/10/2005 e 24/05/2012.

Parte Segunda

Título I
Dos(as) Candidatos(as)

Art. 2º - São requisitos para a candidatura aos cargos da DSS e CF: 

I - Ser servidor(a) sindicalizado(a) no SINASEFE até pelo menos 30 dias antes da data da eleição.  

II - Estar quites com as obrigações sindicais.

III – É vedado a qualquer tempo, o exercício simultâneo de qualquer cargo previsto neste regimento
em conformidade com o Art. 57 do Estatuto do SINASEFE com: a) Cargo de Direção (CD); b)
Funções Gratificadas (FG), salvo as Funções Gratificadas (FG) deliberadas em Assembléia Geral.

Título II
Do Registro dos(as) Candidatos(as)

Art.  3º -  Somente  os(as)  candidatos(as)  registrados(as)  perante  a  Comissão  Eleitoral  poderão
concorrer às eleições de que trata este código.

§  1º  -  O  registro  implicará  na  disposição  tácita  do(a)  candidato(a)  de  concorrer  ao  pleito  nas
condições estabelecidas neste código.

§ 2º - O registro será requerido ao(à) Presidente(a) da Comissão Eleitoral, mediante protocolo, no
prazo previsto neste código.

§ 3º - O registro para a Diretoria da Seção Sindical far-se-á através de chapa completa.

§ 4º - A chapa deverá conter postulantes aos seguintes cargos:

a – 2 (dois) Coordenadores Gerais;
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b – Secretário(a) Geral;

c – Secretário(a) de Comunicação;

d – Tesoureiro(a) Geral;

e – Tesoureiro(a) Adjunto(a);

f – Secretário(a) de Assuntos Legislativos e Jurídicos;

g – Secretário(a) de Formação Política e Sindical;

h – Secretário(a) de Pessoal Docente;

i – Secretário(a) de Pessoal Técnico-Administrativo;

j – Secretário(a) de Pessoal Aposentado;

l  –  2  (dois)  coordenadores  locais  por  Campi  e  suplentes,  sendo  um  docente  e  um  técnico-
administrativo  em educação,  ressaltando  que  a  ausência  de  coordenadores  locais  de  Campi não
inviabiliza a inscrição da chapa.

5º - O registro de candidatura ao Conselho Fiscal será individual e nominal;

§6º - As chapas concorrentes a DSS deverão estar assinadas por todos os seus participantes.

§ 7º  -  As chapas  concorrentes  a  DSS e  inscrições  ao  CF devem ser  encaminhadas  à  Comissão
Eleitoral para registro Dos dias 04/09/2017 até 06/09/2017, de 09 às 18 horas, na sede do sindicato,
pessoalmente, ou por procurador legalmente constituído.

§ 8º - O(a) mesmo candidato(a) não poderá candidatar-se a membro do CF e DSS simultaneamente,
ou registrar-se em mais de uma chapa, independente do cargo, ou em mais de um cargo na mesma
chapa.

Art. 4º - O registro das chapas deverá ser feito em ata onde deverá constar o número de ordem de
recepção, dia e hora.

Parágrafo Único - Essa ata deverá ser lavrada até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do
prazo de inscrição.

Art. 5º - Caberá à Comissão Eleitoral homologar o pedido de registro das chapas e inscrições ao CF e
publicar a lista oficial das chapas e candidatos(as) concorrentes ao CF, para ciência dos interessados.

§  1º  -  Do indeferimento  ou  deferimento  do  pedido  de  registro  caberá  recurso  para  a  Comissão
Eleitoral, fundamentado com razões de fato e de direito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a
publicação da lista oficial de candidaturas.

2



SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E PROFISSIONAL

SINASEFE – SEÇÃO SINDICAL IFMG

 

                S         

§ 2º - A Comissão Eleitoral terá prazo de 24 (vinte e quatro) horas para proceder à decisão e dar
ciência ao recorrente.

Título III
Da Inelegibilidade

Art. 6º - São inelegíveis para os cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal, os membros da Comissão
Eleitoral, servidores(as) que ocupam Cargos de Direção (CD) e Função Gratificada (FG),  salvo as
Funções Gratificadas (FG) deliberadas em Assembléia Geral, servidores(as) que não obedecem aos
demais pré-requisitos de candidatura.

Parágrafo Único:  É vedada a reeleição de qualquer  membro da Direção Sindical  do IFMG e do
Conselho Fiscal por mais de 2 (dois) mandatos consecutivos, independente de cargos.

Título IV
Dos Eleitores

Art. 7º - São eleitores(as) para a DSS e CF os(as) sindicalizados(as) até o dia 27 de agosto de 2017
em dia com suas obrigações sindicais.

Parágrafo Único  -  A Comissão  Eleitoral  publicará  até  28 de agosto de 2017 a  relação nominal
dos(as) sindicalizados(as) aptos a votar, separados por Campus, com possibilidade de recurso de local
de votação até o dia 20 de setembro de 2017.

Parte Terceira
Das Eleições

Título I
Do Sistema Eleitoral

Art. 8º - O sufrágio é universal, direto e secreto.

Título II
Do Voto Secreto

Art. 10 - O Sigilo do voto é assegurado mediante as seguintes medidas:

I - Uso de cédulas oficiais apropriadas;

II - Isolamento do eleitor em cabina indevassável para efeito de assinalar na cédula a chapa de sua
escolha e, em seguida, fechá-la;

III - Verificação da autenticidade das cédulas oficiais à vista das rubricas;

IV - Emprego de urna suficientemente ampla que assegure a inviolabilidade.
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Título III
Da Cédula Oficial

Art. 11 - As cédulas oficiais serão confeccionadas pela Comissão Eleitoral, devendo nelas constar,
em letras maiúsculas, os nomes ou números das chapas antecedidos de respectivos quadrículos, bem
como o nome de todos os candidatos ao CF.
 
Parágrafo Único - As cédulas serão confeccionadas de maneira tal que, dobradas, resguardem o sigilo
do voto, sem que seja necessário o emprego de cola para fechá-las.

Título IV
Do Pleito

Art. 12 - O pleito para a DSS e CF se fará por voto direto, universal e secreto.

Art. 13 - As eleições ocorrerão no dia  27 de setembro de 2017, das 09:00 às 20:00 horas, de
acordo com o cronograma que é parte integrante deste edital.

Título V
Da Comissão Eleitoral

Art.  14 -  A Comissão Eleitoral  será  constituída  por no mínimo 03 (três)  membros escolhidos  e
nomeados em Assembleia Geral.

Parágrafo  único  –  A  Comissão  Eleitoral  poderá  solicitar  auxílio  de  servidores  sindicalizados,
funcionários  ou  prestadores  de  serviços  da  entidade,  para  a  realização  do  pleito,  desde  que
previamente acordado com as chapas inscritas.

Art. 15 - À Comissão Eleitoral compete: 

I - Receber as inscrições das chapas;

II - Verificar a elegibilidade dos(as) candidatos(as);

III - Publicar a relação nominal dos(as) sindicalizados(as) aptos a votar;

IV - Elaborar as cédulas eleitorais;

V - Publicar a relação das chapas concorrentes por ordem de inscrição;

VI - Publicar Edital de Convocação das Eleições da DSS e CF;

VII - Proclamar o resultado do pleito;
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VIII - Dar posse à chapa eleita para a DSS e aos membros eleitos ao CF, em assembléia convocada
pela Comissão Eleitoral.

Título VI
Da Mesa Receptora

Art. 16 - A Comissão Eleitoral se incumbirá dos trabalhos de recepção dos votos.

Art. 17 - Constituem a Mesa Receptora: um(a) Presidente(a), um(a) Primeiro(a) e um(a) segundo(a)
Mesários(as), dois(duas) Secretários(as), nomeados(as) pelo(a) Presidente(a) da Comissão Eleitoral
pelo menos 02 (dois) dias antes das eleições.

§ 1º - Não podem ser nomeados membros da Mesa Receptora os(as) candidatos(as) e seus parentes e,
bem assim, o cônjuge.

§ 2º - O(A) Presidente(a) da Comissão Eleitoral convocará os(as) Mesários(as) para constituírem as
Mesas Receptoras nos dias, hora e lugares designados.

Art. 18 -  Em caso de ausência ou impedimento do(a) Presidente(a),  assumirá a presidência o(a)
primeiro(a) Mesário(a), na sua falta ou impedimento, o(a) segundo(a) Mesário(a).

Art. 19 - Compete:

I – Ao(à) Presidente(a) da Mesa Receptora:

a) Receber os votos dos(as) eleitores(a)s;

b) Decidir, imediatamente, todas as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem;

c) Manter a ordem;

d) Autenticar com sua rubrica as cédulas oficiais;

e) Anotar, ao final da votação, o não comparecimento do(a) eleitor(a).

II – Aos(às) Mesários(as):

a) Identificar o(a) eleitor(a) e colher a sua assinatura na lista de votação;

b) Autenticar com suas rubricas as cédulas oficiais;

c) Auxiliar o(a) Presidente(a) desincumbindo-se das tarefas que este lhes cometer.

III – Aos(às) Secretários(as):
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a) Lavrar a ata da eleição;

b) Auxiliar o(a) Presidente(a) e os(as) Mesários(as) para a manutenção da boa ordem dos trabalhos.

Título VII
Da Fiscalização Perante as Mesas Receptoras

Art. 20 - Cada chapa poderá manter 01 (um) fiscal credenciado junto à mesa receptora, não podendo
este ser membro da mesma.

Título VIII
Do Material Para a Votação

Art.  21 -  A Comissão Eleitoral  providenciará  para as Mesas Receptoras,  pelo menos 30 (trinta)
minutos antes do início da votação, o seguinte material:

a) Relação de eleitores que votarão nas respectivas Mesas Receptoras, em duplicata;

b) Uma urna vazia, vedada pelo(a) Presidente(a) da Comissão Eleitoral, com tiras de papel ou pano
forte;

c) Cédulas oficiais;

d) Outros materiais que forem necessários para regular funcionamento da Mesa.

Título IX
Da Votação

Art. 22 - As Mesas receptoras funcionarão nos lugares designados pela Comissão Eleitoral.

Art. 23 - No local destinado à votação, a Mesa ficará em recinto separado do público; ao lado haverá
uma cabina indevassável onde os eleitores assinalarão suas preferências nas cédulas.

Art. 24 - Encerrada a votação pelo Presidente, tomará este as seguintes providências:

a) Vedará a fenda da urna com tira de papel ou pano forte, rubricando-a juntamente com os demais
membros da Mesa que estiverem presentes;

b) Mandará lavrar, por um(a) dos(as) Secretários(as), a ata da eleição, fazendo constar:

I. Os nomes dos membros da Mesa receptora;

II. O número  de  eleitores  que  compareceram  e  votaram e,  o  número  dos  que  deixaram de
comparecer;
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c) Entregará a urna e os documentos do ato eleitoral ao(à) Presidente(a) da Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único - No caso da suspensão da votação, por motivo de força maior, o(a) Presidente(a)
tomará as providências prescritas nas alíneas a, b e c, incluindo na ata os motivos da suspensão.

Título X
Da Apuração

Art. 25 - A apuração da urna terá início imediatamente após o encerramento da votação e será feita
pela própria Mesa receptora.

Art. 26 - As cédulas oficiais, à medida que forem sendo abertas, serão exibidas, examinadas e lidas
em voz alta por um dos componentes da Mesa, cabendo-lhe assinalar na cédula em branco a palavra
“branco” à tinta.

Art. 27 - Serão nulos os votos assinalados em cédulas que: 

a)   Não corresponderem às oficiais;

b) Não estiverem devidamente autenticadas;

c) Contiverem expressões, frases ou sinais que possam identificar o voto;

d) Contiverem indicação de mais de uma chapa.

Parágrafo Único - É nulo o voto consignado a nome não constante da cédula.

Título XI
Dos Resultados

Art. 28 - Concluída a contagem dos votos consignados a cada chapa, far-se-á sua classificação em
ordem decrescente de votação para fins de proclamação dos eleitos.

Parágrafo Único - Em caso de empate, haver-se-á por eleita a chapa concorrente à DSS que contiver
o(a) candidato(a) a Coordenador(a) Geral com maior idade, critério válido também para o caso de
empate na eleição do CF.

Art.  29 -  Anunciados os resultados  e  não havendo impugnação,  o(a) Presidente(a)  da Comissão
Eleitoral proclamará os(as) eleitos(as):

a) Da Diretoria da Seção Sindical – DSS (a chapa que obtiver maior número de votos);

b) Do Conselho Fiscal – CF os(as) seis candidatos(as) mais votados(as), sendo que, dentre estes,
o(a)  mais  votado(a)  será  o(a)  presidente(a)  e  os(as)  três  menos  votados(as)  serão  membros
suplentes);
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Art. 30 - Após a apuração e contagem dos votos, a Comissão Eleitoral elaborará a ata da eleição
onde deverá constar:

a) Número total de eleitores;

b) Número de votos atribuídos a cada chapa;

c) Número de votos nulos;

d) Número de votos em branco;

e) Número de ausentes;

f) Assinatura da Comissão Eleitoral e dos fiscais presentes.

Art. 31 - O(A) Presidente(a) da Comissão Eleitoral elaborará a lista dos eleitos e a publicará, dentro
de 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 32 - A posse da DSS e CF eleitas deverá realizar-se, necessariamente, na mesma assembléia.

Parte Quarta
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 33 - Ninguém poderá impedir ou embaraçar o exercício do ato eleitoral lícito.

Art.  34 -  É  permitida  a  propaganda  eleitoral  sob  a  responsabilidade  dos  próprios  candidatos,
imputando-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos adeptos.

Art. 35 - Havendo mais de uma chapa inscrita, fica garantido um debate entre ambas.

Art. 36 - Não será tolerada propaganda:

a) Que implique em oferecimento,  promessas ou solicitação de dinheiro,  dádiva,  rifa, sorteio ou
vantagem de qualquer natureza;

b) Que perturbe o sossego público;

c) Que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa ou órgão;

d) Mediante  emprego  de  recursos  financeiros,  materiais  ou  humanos  da  Escola  em  favor  de
determinado candidato;

e) Inscrita diretamente nas paredes, pisos, tetos e vias dos próprios da Escola.
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Parágrafo  Único  -  A  Comissão  Eleitoral  poderá  aplicar  aos  infratores  do  disposto  neste  artigo,
segundo a gravidade do ato, as punições seguintes:

a) Advertência reservada;

b) Advertência pública;

c) Cassação do registro.

Art. 37 - A Comissão Eleitoral examinará cada chapa apresentada e confirmará sua homologação ou
impugnação dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 38 - Qualquer sindicalizado(a) do SINASEFE em pleno gozo de seus direitos sindicais, poderá
impugnar candidato (s) à eleição sindical para a DSS e CF, desde que apresente por escrito motivos
estatutários.

Art. 39 -  O pedido de impugnação será dirigido à Comissão Eleitoral,  que o julgará e dará seu
veredicto dentro de no máximo 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 40 - O(A) candidato(a) ou chapa impugnada terá 24 (vinte e quatro) horas para apresentar à
Comissão Eleitoral sua defesa, contados a partir da recepção de sua impugnação.

Art. 41 -  A posse conjunta dos(as) candidatos(as)  eleitos(as) neste pleito  para a DSS e CF será
efetuada em Assembléia convocada pela Comissão Eleitoral, dia 04 de outubro de 2017.

Art. 42 - A Comissão Eleitoral convocará as eleições para a DSS e CF através de Edital até o dia 25
de agosto de 2017.

Art. 43 - Os casos omissos neste código serão apreciados e decididos pela Comissão Eleitoral, salvo
aqueles decorrentes da incúria ou abuso de autoridade da mesma, os quais serão deliberados pela
Assembléia Geral convocada por qualquer candidato(a) ou eleitor(a), por vontade da metade mais um
dos(as) sindicalizados(as).

Art. 44 - Este código entrará em vigor na data de sua aprovação em Assembléia Geral, em 24 de
agosto de 2017, revogadas as Normas Eleitorais anteriormente aprovadas em Assembleia Geral. 

Ouro Preto, 24 de agosto de 2017.                  

________________________________________________
Coordenador Geral da Seção Sindical

_________________________________________________
Presidente da Comissão Eleitoral
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