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DO ELEITOR

ARTIGO 80o - E eleitor o associado regularmente insc to no Sindicato e que ate 30
dias antes do pleito preencha os seguintes requisitos:

I

Estar inscrito no quadro social há mais de 6 (seis) meses:
ll Estar em pleno gozo dos direitos estalulários,
llí - Estar quites com as contribuições regulares estabelecida nos Estatuios

-

Parágrafo Unico
O dlreito de voto é assegurado aos associados que
estejam deflnitivamente aposentados, afastados do trabalho para prestaçáo de seturÇo
militar ou em gozo de bêneficio previdenciário, devendo em qualquer hipótese
comprovar essa siiuação perante o Sindicato, até 30 dias antes da realização da
eleiçáo.
ARTIGO 81o - O voto náo seÍá obÍigalorio

ParágraÍo Único - A relaçáo dos êleitores facultativos, associados maiores de 16 anos
e mênores de 18 anos seíá elaboradâ em separado.
ARTIGO 82"
poderes

-

Para o exercício do direito de voto nâo será permitida a outorga de
DAS MESAS COLETORAS

ARTIGO

83'- As mesas coletoras serão constituídas ate 1 (um) dia antes de tniciar

o

pleito.

-

Parágrafo Único Para tanto os encabeçadores remeterão, mediante recibo, ao
Presidente do Sindicato, os nomes e a qualificação de seus mesários ê íscais com a
indicaçáo da mesa coletora ondê funcionaráo, pelo menos cinco dias antes da data de
realizaÉo do plêito
ARTIGO 84" - Cada mesa será c.nstituída por um presidente e

.1

(um) mesario, no

m inima)

Parágrafo 'Í" - Os presidentes das mesas serâo indicados pelo presidenle do Sindicato
e os mesários pelos encabeÇadores das chapas inscritas, à razâo de um por mesa.

Paégtaío 2o- O Presidente e os mesários zelaráo pela integrídade das urnas, quando
em seu poder.
ParágÍafo 30- Caberá ao Presidênte do Sindicato compor ou completar as mesas
quando:
l- Houver apenas uma chapa;
ll - Náo houver indicaÇóes;
lll - As ,ndicaÇóes forem insuficientes;
lV - Os indicados forem inabilitados:
V - Os mesáaios náo comparêcerem até 30 minutos antes da hora detêrminada para
início da votaÇão, indicado ad f,oc entre as pessoas presentes.
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Os mesáíios
podêrão ser membrôã
Sindicato, candidatos, seus cônjuges ou parentes, mesmo poraÍinidade.

ARTIGO 85" - As mesas receptoras serão instaladas na sede do Sindicato.

Parágrafo Único - Facultativamente poderão ser instaladas mesas itinerantes, tantas
quando necessárias ao bom desempenho eleitoral, bem como poderáo ser designadas
as loc€lidades onde seráo coletados votos por correspondência
ARTIGO 86" - Na sede e subsedes serão instaladas as mesas coletoras onde votarão:

I

Os aposentados deÍinitivamente,

ll -

Aqueles cujos contratos de irabalho estejam suspensos, interrompidos por
qualquer razáo, inclusive gozo deférias ou que nâo se encontrem momentaneamente
lotados em alguma empresa exercendo a ativtdade profissional;
lll - Os que não estiverem relacionados no Colegio Eleitoral;
lV - Os que manifestarem seu prcpósjto de náo votar no local detrabalho.
ARTIGO 87" - As urnas itinerantes percorrerão as empresas situadas em determinada
regiáo, conÍorme estabelecer o ediial convocatório ou de aditamenio, o quai
mencionará o horário de início e término de seu funcionamento ê as empresas ou
Íegrõês que serão pe'coÍridas a cadâ d a.
Parágrafo Únlco Por decisáo do prêsidente da mesa, será permitido que esta retorne
âs empresas. mesmo em dlas náo referidos no edital, desde que náo tenham votado
todos os eleilores inscritos ou por qualquer motivo tenha sido interrompida avotaÉo
DOS FISCAIS

ARTIGO 88o - Cada chapa poderá credenciar junto ao presjdente do Sindicato, flscêis
para acompanhar oS trabalhos das mesas receptoras.
ARTIGO 89o - Os fiscais serâo indicados pelos encabêçadores dê chapas, à êzáo de
um íscal por chapa para cada mesa.
ARTIGO

90'-

Os fiscais deveráo comparecer no local designado para inslalação dos

,I

trabalhos das mesas coletoras munidos da credencial fornecida pelo Sindjcaio,
acompanhado de documeniação pessoal de identificação
DA VOTAÇAO

ARTIGO 91" - Antes do início da votaÉo, o presidentê de mesa verificará se eslá em
ordem o material eleitoral e a urna, cabendo ao presidente do Sindicato ou a quem
esle designar atender às solicitaçôes para suprir eventuaisfalhas
ParágÍafo 1o- Verificando encontraÊse tudo em ordem, o presidente da mesa coletora
declaíaÍá ,n,crados os trabalhos de voiaçáo

?aíágÉío

2o-

A u.na perr.anecêrá junio à mesa receptora, distante da câbine

W
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ARTIGO 92" - A garantia do sigilo do voto será assegurada
mediante:

í

Cédula única contendo todas as chapas registradas,
ll - Cabine indevassável, onde o eleitor ficará isolado para o siqilo dovoio,
lÍl - Autenticidade da cédula única rubicada pelo presidenle da mêsa e doismesanos,
lV - Utilização dê urna que assegure a inviolabilidade dovoto.

ARTIGO 93" - lniciada a votaçáo, não permilindo que quaisquer pessoas, exceto os
mesários, os fiscais e o eleitor duranle o tempo necessário ao exeÍcício do vôto.
aproximem-se até três mêlros da cabine e da mesa de votação.
Parágrafo Único - E expressamente proibido no recinto de volaÉo, com exciusáo dos
mesários e fiscais, o uso de camlsêta, adesivos material de campanha ou outros
objetos que direta ou indirelamente ideniifiquem candidatos ê chapas concor.entes.
ARTIGO 94" - Votarão em separado na sede:

| - Os eleitores que não estiverêm nâ lista de votantes ê comprovem a condiçâo de
voto perante a secretaria do Sindicato;
ll - Os definitivamente aposentados os empregados no servjço militar ou em gozo do
beneficio previdenciáriol
lll - Os eleitores que, relacionados nas urnas itinerantes ou flxas em empresas,
estejam impossib,litados de votar no locâldetrabalho.
ARTIGO 95" - Votarão em separado, na empresa, aqu-ales eleitores cujos nomes nào
constem da relaçáo especiíca, mas constem da lisiagem geral de votanles.
ARTIGO 96" - lniciada a votação, o elejtor dirigiÊse-á à mesa identificando-se com
documenlo hábil (carieiÍa social, de trabêlho, funcional ou cédula de identidade) e
receberá do presidenie a cédula única rubricada por ele e por dois mesários, assinaía
a folha de votantes e encaminhaÊse-á à cabine onde assinalará seu voto; após isso, o
deposilará na urna.
Parágrafo 1o - Os eleitores qualiíicados a votar em cada mesa constaráo de relaÇáo
específica que acompanhará o materialde votaÇáo

Paúgtaío 2o - Em todas as mesas coletoras haverá uma relaÇão completa da listagem
gerêl de votantes para garantir o voto em separado dos elejtores cujos nomes nào
co/tStem da l,sta especiftcâ de volantes

t\

ARTIGO 97'- Na votação em separado, o eleilor, após retornar da cabinê, receberá
da mesa uma sobrecarta ondê, na presença da mesa, o eieitor colocará a céduÍa para
em seguida colocar o voto na urna.
Parágrafo Único, No verso da sobrecarta, a ser entregue ao elettor, o presidente da
mesa anotará o nome, o número da matrícula e as râzões do eleitor ter votado em
sepêrado, bem como fará constar em ata o ocorrido para averiguaÉesposteriores.
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ARTIGO 98' - A mesa encerrará seus trabalhos no horário consignado no
tiverem já votado todos os eleitores rêlacionados na mesa.
ARTIGO 99o - Caso no horário previsto pa.a o encerramento dos t.abalhos da mesa
ainda hala eleitores aguardando a oportunidades para votar serâo distribuidos senltas
aos mesmos, assegurando-se apenas e exclusivamentê a estes, o exercício dovoto.
ARTIGO 100'- Desde que seja informada a ausência de eleitores, relacionados nas
mesas itinerantes ou fixas em empresas, seráo encerrâdos os trabalhos da mesa
registrando-se o falo no mapa de volaçào

ARTIGO 101o

-

Encerrando trabalho de recepçáo de votos, o pÍesidênlê da mesa

providênciará:
I - O preenchimento do mapa de votaçáo qLre será assinado por ele e pelos mesàíios e
fiscais presentes, com menção expressa do:
ihorário do início e do encerramento dostrabalhos;
lr) número de eleitores qualjficados para votar namesa,
número de votantes do dia, inclusive os votos emseparado;
nome e número da matrícula dos eleitores que votaram emseparado.
ll - A lacração da urna, apondo suas assinaturas sobre o lacre, o presidente, os
mesáÍios e os fiscais presentes;
lll - A remoçáo da urna e do material de votação para o localdestinado à sua guarda.
Parágrafo Unico - A urna e o maiêrial de votaÇáo serão entregues ao Presidente do
Sindicato ou a quem este designar.

)
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ARTIGO í02" - Caso a votaÇão dure mais de um dia, as urnas permanecerâo sob a
vigilância de pessoas indicadas pelos encabeçadores da chapa.

Parágrafo Único

-A

critério do presidente do pleito, poderá ser requisitada força

policial para a guarda das urnas

ARTIGO í03" - O Presidente do Sindicato providenciará local apÍopriado para a
guaÍda das urnas, onde Ílcaráo após o encerramento dos trabâlhos díários.
Parágrafo Único - Recolhidas {odas as urnas, o local será lacrado, assinando, sobre o
lacre, o Presidente do Sindicaio, os encabeÇadores de chapas e um fiscal de cada
chapa. se presentes.

/\

ARTIGO í04o - O descerramento da urna para o prosseguimênlo de votaÇáo no dia
sêOuinlê, caso ela náo seja substiluída, deverá ser feito côm a presenÇa dos mesanos;
verjficada sua inviolabilidade, será reiniciado o trabalho de votaÉo.

ARTIGO 105'- Os protestos serâo apresentados por êscrito ao presidentê da mesa
coletora e só poderá versar sobre:
Fa,ta de qualificação do eleitor;
ll - Coação exercida sobre o eieitor,
lll - Não achar-se a mesa constiluída regularmente;
|-
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