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ANEXO DO EDITAL DA COMISSÃO ELEITORAL 
 

1. NORMA GERAL ELEITORAL DO SINTAEMA 
 
2. DA FINALIDADE: 
A presente norma tem por objetivo, nos termos da legislação em vigor e do 
Estatuto do SINTAEMA/SC, fixar os procedimentos e critérios gerais de eleição 
da Diretoria Plena, Conselho Fiscal e respectivo suplentes, do Sindicato dos 
Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de Santa 
Catarina, SINTAEMA/SC. 
 
3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO: 
Candidatos à Diretoria Plena, Conselho Fiscal e respectivos suplentes e 
demais associados do SINTAEMA/SC. 
 
4. DAS DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS: Art. 71 à Art. 118. 
 
5. PROCEDIMENTOS GERAIS DA ELEIÇÃO: 
 
5.1 – DOS CARGOS E MANDATOS 
A presente Norma regula o processo eleitoral da Diretoria Plena, Conselho 
Fiscal e respectivo suplentes, do Sindicato dos Trabalhadores em Água, 
Esgoto e Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina – SINTAEMA/SC 
 
5.2 - DO SISTEMA DE ELEIÇÃO: 



O processo de votação será realizado através de urna convencional. 
 
5.2.1 - DO PROCESSO DE VOTAÇÃO: 
A Eleição será realizada nos dias 10 e 11/11/2010, por processo convencional 
(cédulas) e dar-se-á através de urnas fixas e volantes, tantas quantas a 
Comissão Eleitoral, ouvidos os Coordenadores Eleitorais, entender 
necessárias. 
  
5.2.1.1 – As cédulas oficiais serão confeccionadas conforme modelo 
apresentado pela Comissão Eleitoral. 
 
5.2.1.2 - O voto será direto e secreto depositado em urnas, e seu sigilo será 
assegurado mediante as seguintes providências:  
 
I - Uso da cédula única, confeccionada de maneira tal que, quando dobradas 
resguardem o sigilo do voto, contendo o nome dos Candidatos onde se 
colocara um "X" no nome do Candidato e respectivo suplente escolhidos; 
 
II. Isolamento do eleitor em cabine indevassável para o ato de votar;  
 
III. Verificação da autenticidade da cédula única a vista dos membros da Mesa 
Receptora e Fiscais dos Candidatos;  
 
IV. Emprego de uma urna que assegura a inviolabilidade do voto; 
 
V. O eleitor votará em uma única chapa para a Diretoria Plena, Conselho Fiscal 
e respectivo suplentes.  
 
5.2.1.3 - A cédula única será confeccionada em papel branco com tipos 
uniformes e deverá ser entregue aos eleitores, pré-dobrada de maneira que 
não sejam visíveis os nomes dos Candidatos.  
 
5.2.1.4 - O participante poderá votar em qualquer Mesa Receptora. Estando 
fora de seu domicílio eleitoral, seu voto será tomado em separado. 
 
5.2.1.5 - A Mesa Receptora constituir-se-á de três (03) membros, sendo um 
(01) Presidente e dois (02) Mesários, um dos quais, designado Secretário. 
 
5.2.1.6 - Da nomeação dos membros para Mesa Receptora qualquer candidato 
poderá, pessoalmente ou através de Fiscal especialmente designado, reclamar 
à Comissão Eleitoral no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da divulgação da 
designação, devendo a decisão ser proferida em igual prazo. 
 
5.2.1.7 - O associado, no ato de votar, desde que seu nome figure na lista dos 
Eleitores, fornecida pela Comissão Eleitoral, deverá identificar-se mediante a 
apresentação de um dos seguintes documentos: 
- Carteira de trabalho;  
- Carteira de Identidade;  
- Cartão de Identificação Funcional (Crachá); 
- Carteira nacional de habilitação - CNH;  



- Certificado de reservista.  
Na hipótese de não constar o nome na lista de votação, o participante poderá 
votar, mediante a identificação acima, devendo seu voto ser tomado em 
separado, consignando-se em ata a ocorrência. 
 
5.2.1.8 - O candidato que não houver reclamado contra a composição da mesa, 
não poderá argüir, sob esse fundamento, a nulidade da seção respectiva. 
 
5.2.1.9 - Compete ao Presidente da mesa: 
I - coordenar a recepção dos eleitores; 
II - decidir imediatamente todas as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem 
durante o processo de votação; 
III - manter a ordem; 
IV - autenticar, com a sua rubrica as cédulas oficiais; 
V - encerrada a votação, lacrar a urna e envelopar o material da votação e 
encaminhar ao Coordenador Eleitoral ou da Administração Central/Diretoria 
Regional 
 
5.2.1.10 - Compete ao Secretário : 
I - rubricar as cédulas; 
II - dispor quanto à ordem de votação, tendo primazia de voto: 
- mulheres grávidas 
- idosos 
- doentes 
- ordem de chegada 
III - lavrar ata da eleição; 
IV - substituir o Presidente em seus impedimentos. 
 
5.2.1.11 - Compete ao Mesário auxiliar nos trabalhos de recepção e executar 
os que lhe forem atribuídos pelo Presidente. 
 
5.2.1.12 - A recusa da indicação para compor a Mesa Receptora de votos 
somente poderá ser apresentada até dois (02) dias úteis contados da 
nomeação. 
É da alçada da Comissão Eleitoral decidir quanto às justificativas e as 
eventuais substituições. 
 
5.2.1.13 - O candidato poderá indicar seu representante, junto à Comissão 
Eleitoral e fiscais, para acompanhar as Mesas Receptoras e Apuradoras dos 
votos. 
 
5.3 - DA ELEIÇÃO 
 
A eleição do Sindicato só será válida se participar da votação 50% (cinqüenta 
por cento) + 1 (um) dos associados em condições de votar. Não tendo obtido 
este quorum, o presidente da mesa apuradora encerrará a eleição, fará 
inutilizar as cédulas e sobrecartas sem as abrir, notificando, em seguida, a 
Comissão Eleitoral, para que esta promova nova eleição nos termos do 
Estatuto. 
 



Parágrafo primeiro  – A nova eleição será valida se nela tomarem parte 40% 
(quarenta por cento) dos eleitores, observadas as mesmas formalidades da  
primeira.  Não sendo ainda desta vez atingindo o quorum, o presidente da 
mesa apuradora notificará novamente a Comissão Eleitoral, para que esta 
promova a terceira e ultima eleição. 
 
Parágrafo segundo  – Na ocorrência de qualquer das hipóteses prevista no 
Parágrafo primeiro, apenas as chapas inscritas para primeira eleição poderão 
concorrer as subseqüentes. 
 
Parágrafo terceiro  – Só poderão participar da eleição em segunda e terceira 
convocação os eleitores que se encontravam em condições de exercitar o voto 
na primeira convocação. 
 
 
5.3.1 - É eleitor todo associado que, na data da eleição, tiver (Art. 74º): 
 
a) Três meses de inscrição no quadro social; 
b) Estiverem em dia com as mensalidades até 30 (trinta) dias antes da 
publicação do edital de convocação das eleições; 
c) Estiver no gozo dos direitos Sindicais conferidos neste Estatuto. 
É Assegurado o direito de votar ao associado desempregado a 03 (três) 
meses, desde que tenha sido sócio de sindicato pelo menos 06 (seis) meses 
antes da demissão e em dia com os deveres de associado. 
 
5.3.2 - O voto não será obrigatório. 
 
5.3.3 - O SINTAEMA viabilizará, conjuntamente com a CASAN, condições a 
todos os seus sindicalizados para o exercício do voto. 
 
5.3.4 - Será garantida por todos os meios democráticos a Iisura do pleito 
eleitoral assegurando-se condições de igualdade aos Candidatos concorrentes, 
tanto na coleta, quanta na apuração de votos. 
 
5.3.5 - Não será permitido o voto por procuração. 
 
5.4 - DA COMISSÃO ELEITORAL 
A Comissão Eleitoral terá as seguintes atribuições: 
 
5.4.1 - Divulgar as Normas Eleitorais e demais atos pertinentes, para 
conhecimento de todos os participantes; 
 
5.4.2 - Nomear Coordenadores Eleitorais; na Matriz e em cada Diretoria 
Regional da CASAN, que serão responsáveis pela coordenação do processo 
eleitoral no âmbito de sua abrangência; 
 
5.4.3 – Definir, em conjunto com os Coordenadores Eleitorais, as Mesas 
Receptoras e Apuradoras de votos, e nomeação de seus membros; 
 



5.4.4 - Coordenar e orientar todo o processo de votação no SINTAEMA/SC, 
Administração Central e em cada Diretoria Regional. 
 
5.4.5 – Estabelecer, em conjunto com os Coordenadores Eleitorais, a 
localização e o número de Mesas Receptoras, Fixas e Móveis, necessárias à 
eleição; 
 
5.4.6 - Nomear o Presidente, Secretário e os Mesários; 
 
5.4.7 - Fornecer listagem dos associados que votarão em cada urna; 
 
5.4.9 - Instruir e remeter aos Coordenadores Eleitorais o material e documentos 
necessários para realização e apuração da eleição; 
 
5.4.10 - Julgar as impugnações, recursos e quaisquer outras questões que, 
eventualmente, surgirem durante o processo eleitoral; e 
 
5.4.11 - Cumprir rigorosamente o Calendário e prazos estabelecidos neste 
Edital e Atos complementares. 
 
5.5 – DOS CANDIDATOS E DO REGISTRO 
 
5.5.1 – O Prazo para Registro de chapas será de 30 (trinta) dias corridos, 
contados da data de publicação do Aviso Resumido do Edital em jornal de 
ampla divulgação com circulação estadual. 
 
5.5.2 – Poderá ser candidato o associado que, na data da realização da eleição 
em primeiro escrutínio, tiver mais de 03 (três) meses de inscrição no quadro 
social do Sindicato e ser maior de 16 (dezesseis) anos na data da eleição e 
estiver em dia com as mensalidades e débitos com a tesouraria do 
SINTAEMA/SC, até a inscrição da chapa do processo eleitoral. 
 
a) O associado candidato a Secretário Regional – Cargo previsto no artigo 28º 
deste Estatuto, além de preencher os requisitos previsto no artigo anterior, 
deverá prestar serviço na base territorial Regional que pretende representar. 
 
b) Havendo controvérsia quanto ao local de prestação de serviço do 
empregado, até que se resolva, considerar-se para os efeitos deste Artigo 
último local de trabalho do associado. 
 
5.5.3 - Somente os Candidatos registrados poderão concorrer as eleições de 
que trata esta Norma.  
 
5.5.4 - O registro implicara na disposição expressa do Candidato de concorrer 
ao pleito nas condições estabelecidas nesta norma. 
 
5.5.5 - No ato do registro de sua candidatura, a Chapa poderá inscrever até 2 
(dois) Fiscais, por local de votação, a fim de acompanhar o processo eleitoral.  
 



5.5.6 – Não poderão concorrer a Eleição, bem como fica vedado de 
permanecer no exercício de cargo eletivo o associado que: 
 
a) Não tiver definitivamente aprovado as suas contas em função de exercício 
em cargos de administração sindical; 
b) Houver lesado patrimônio de qualquer entidade Sindical; 
c) Não tiver pelo menos 3 (três) meses de exercício profissional na categoria 
representada pelo Sindicato, ainda que não contínuos e desde que não tenha 
mudado de categoria durante este período. 
 
5.5.10 - O pedido de inscrição deverá ser feito através de requerimento, 
assinado por qualquer candidato, dirigido à Comissão Eleitoral, protocolado na 
sede do SINTAEMA/SC, até o dia aprazado no aviso de publicação do Edital. 
Obedecendo na íntegra o disposto no Art. 81 do Estatuto do SINTAEMA/SC. 
 
5.5.11 - Caberá a Comissão Eleitoral publicar a lista oficial das chapas 
concorrentes, em ordem alfabética, para ciência dos interessados, ate 2 (dois) 
dias úteis após o ultimo dia estabelecido para as inscrições, observados os 
prazos de recurso. 
 
5.6 - DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO 
Ocorrendo cancelamento da inscrição individual, por renúncia (desistência) ou 
morte, se procederá da seguinte forma: 
 
5.6.1 - A chapa de que fizeram parte candidatos renunciantes poderá 
concorrer, desde que mantenha o número mínimo de candidatos estabelecido 
no Artigo 82º deste Estatuto. 
 
Art. 82º  - Será recusado o registro de chapas que não apresentar no mínimo 
2/3 (dois terços) dos candidatos componentes da Diretoria Plena  e o Conselho 
Fiscal, juntamente com seus respectivos suplentes. 
 
Parágrafo único  – Verificando-se irregularidade na documentação 
apresentada, à Comissão Eleitoral notificará o interessado para que pro mova 
a correção no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de recusa de seu registro. 
 
Observação : O mínimo de 2/3 dos candidatos componentes da Diretoria Plena 
corresponde a 34 associados. 
 
5.7 – DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 
 
O prazo de impugnação de candidaturas é de 05 (cinco) dias corridos, 
contados da publicação da relação nominal das chapas registradas. 
 
Parágrafo primeiro  – A impugnação, que somente poderá revisar sobre as 
causas de inelegibilidade prevista neste Estatuto, será proposta através de 
requerimento fundamentado dirigido à Comissão Eleitoral e entregue, contra 
recibo, na secretaria por associados em pleno gozo de seus direitos sindicais. 
 



Parágrafo segundo  – No encerramento do prazo de impugnação, lavrar-se-á o 
competente termo de encerramento em que serão  consignados as 
impugnações propostas, destacando-se nominalmente os impugnados. 
 
Parágrafo terceiro  – Cientificado Oficialmente, em 48 (quarenta e oito) horas, 
o candidato terá prazo de 72 (setenta e duas) horas para apresentar suas 
contra-razões. Instruído o processo, à Comissão Eleitoral decidirá sobre a 
procedência ou não da impugnação até 15 (quinze) dias antes da realização 
das eleições. 
 
Parágrafo quarto  – Decidindo pelo acolhimento de impugnação, à Comissão 
Eleitoral providenciará, no prazo de 24 (vinte e quarto) horas: 
a) A afixação de decisão no quadro de aviso do Sindicato e nos locais de 
trabalho, para o conhecimento de todos os interessados. 
c) Notificação ao encabeçador da chapa a qual integra o impugnado. 
 
Parágrafo quinto  – Julgada improcedente a impugnação, o candidato 
concorrerá às eleições e, se procedente, não concorrerá. 
 
Parágrafo sexto  – A chapa da qual fizerem parte os candidatos impugnados 
poderá concorrer às eleições, desde que mantenha 2/3 (dois terços) dos 
demais candidatos componentes da Diretoria Plena e do Conselho Fiscal com 
seus respectivos suplentes. 
 
Observação : todo e qualquer documento encaminhado à Comissão Eleitoral 
deverá ser protocolado na sede do SINTAEMA/SC. 
 
5.8 - DA APURAÇÃO DOS VOTOS 
 
5.8.1 - A apuração dos votos, de todas as urnas, será realizada na sede do 
SINTAEMA em Florianópolis, logo depois de encerrado o processo de votação, 
conforme definido no calendário eleitoral. 
 
5.8.2 - Iniciada a apuração para eleição através de urna convencional, não será 
interrompida até sua efetiva conclusão. Em caso de interrupção por motivo de 
força maior, as cédulas serão recolhidas à urna e esta será fechada e lacrada, 
ficando sob a guarda do Coordenador Eleitoral. Cessando o motivo 
determinante da interrupção, será reaberta e apurada de uma só feita.  
 
5.8.3 - Será constituída Mesa Apuradora de votos na sede do SINTAEMA/SC, 
com mínimo de três (3) e o máximo de cinco (5) membros. 
 
5.8.4 - Na apuração da eleição constituirão atos distintos a verificação de 
regularidade da urna, inclusive quantidade de votos, com base nas atas e listas 
de votantes, e apuração dos votos, que será procedida de maneira a que se 
guarde sigilo de voto. 
 
5.8.5 - O pedido de impugnação de voto será colhido em separado e 
apresentado a Mesa Receptora para encaminhamento a Comissão Eleitoral 
para julgamento no prazo estabelecido no calendário da eleição. 



 
5.8.6 – Finda a apuração, o presidente da mesa apuradora proclamará eleito 
a chapa que obtiver 50% (cinqüenta por cento) dos v otos válidos  e fará 
lavrar ata dos trabalhos eleitorais. Caso nenhum candidato obtiver maioria 50% 
(cinqüenta por cento) dos votos válidos, haverá 2º turno com as duas chapas 
mais votadas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis. 
 
5.8.7 - Caberá ao SINTAEMA a homologação dos resultados. 
 
5.9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
5.9.1 - Aos candidatos fica permitido usar, e-mail institucional, para fins de 
campanha eleitoral. 
 
5.9.2 – Fica proibido o uso de quaisquer materiais, serviços e veículos do 
Empregador ou SINTAEMA/SC para fins de campanha eleitoral. Bem como: 
 
a) Fica proibida a participação dos empregados do SINTAEMA/SC na 
campanha eleitoral. 
 
b) Fica proibido o uso da sede do SINTAEMA/SC como comitê de campanha 
de qualquer chapa inscrita. 
 
5.9.3 - Fica assegurado o acesso dos candidatos a toda e qualquer 
dependência do SINTAEMA/SC, desde que não traga prejuízo ao andamento 
dos trabalhos. 
 
5.9.4 - É permitida a propaganda eleitoral, sob a responsabilidade dos 
Candidatos até o dia 09/11/2010. 
 
5.9.5 - Não será permitida a propaganda que, a qualquer título, ofenda a 
dignidade de outro Candidato, ou que danifique o patrimônio da Companhia.  
 
5.9.6 - Na hipótese de dano ao Patrimônio, feita a denúncia, a Comissão 
Eleitoral encaminhara o assunto ao Presidente do SINTAEMA/SC para as 
providencias cabíveis, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  
 
5.9.7. - A Comissão Eleitoral poderá aplicar aos infratores desta Norma, 
segundo a gravidade do ato, as punições seguintes:  
I - advertência;  
II - cassação de registro; 
III - cassação do diploma.  
 
5.9.8 - As advertências serão feitas quando da propaganda que, a qualquer 
titulo, ofenda a dignidade de outro Candidato.  
 
5.9.9 - O Candidato terá o registro da candidatura cassada quando da 
propaganda que, a qualquer titulo, comprometa a imagem do SINTAEMA/SC 
seu patrimônio e/ou do empregador.  
 



5.9.10 - Das punições mencionadas neste artigo, cabe recurso, em segunda e 
ultima instancia, ao presidente do SINTAEMA/SC. 
 
5.9.11 - Será considerado encerrado o processo eleitoral somente após o 
julgamento de todos os recursos impetrados e da homologação do resultado. 
 
5.9.12 – O empregador garantirá aos membros eleitos para a comissão 
eleitoral, disponibilidade de participação de suas obrigações, nos 
horários em que estiverem exercendo suas atividades. 
 
5.9.13 - Caberá a Comissão Eleitoral deliberar sobre os casos omissos nas 
normas e no calendário eleitoral. 
 
 


