
COMISS O ELEITORAL

EDITAL ELEITORAL

A Comiss o Eleitoral, eleita na Assembl ia Estadual do dia 21 de agosto de 2013,
encarregada  de  conduzir  o  processo  de  escolha  da  Diretoria  Plena,  Conselho
Fiscal  e  respectivos  suplentes  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  em  gua,
Esgoto e Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina - SINTAEMA/SC, torna
p blico que estar o abertas as inscri es s candidaturas nos locais data e hor rio
definidos na Norma Geral Eleitoral, em anexo.
O processo eleitoral obedecer  ao Estatuto Social do SINTAEMA/SC.

Florian polis, 21 de agosto de 2013.

LucasPizzolatti
Membro

Renato Jo o Honstmann
Membro

Joel Verondino dos Santos
Membro

ANEXO DO EDITAL DA COMISS O ELEITORAL

1. NORMA GERAL ELEITORAL DO SINTAEMA

2. DA FINALIDADE:
A  presente  norma  tem  por  objetivo,  nos  termos  da  legisla o  em  vigor  e  do
Estatuto do SINTAEMA/SC, fixar os procedimentos e crit rios gerais de elei o da
Diretoria  Plena,  Conselho  Fiscal  e  respectivo  suplentes,  do  Sindicato  dos
Trabalhadores em gua,  Esgoto e Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina,
SINTAEMA/SC.

3. MBITO DE APLICA O:
Candidatos   Diretoria  Plena,  Conselho  Fiscal  e  respectivos  suplentes  e  demais
associados do SINTAEMA/SC.

4. DAS DISPOSI ES ESTATUT RIAS: Art. 71  Art. 118.

5. PROCEDIMENTOS GERAIS DA ELEI O:

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 gua, Esgoto e Meio
Ambiente do Estado de Santa Catarina - SINTAEMA/SC

5.2 - DO SISTEMA DE ELEI O:
O processo de vota o ser  realizado atrav s de urna convencional.

5.2.1 - DO PROCESSO DE VOTA O:
A  Elei o  ser  realizada  nos  dias  12  e  13/11/2013,  por  processo  convencional



(c dulas) e dar-se-  atrav s de urnas fixas e volantes, tantas quantas a Comiss o
Eleitoral, ouvidos os Coordenadores Eleitorais, entender necess rias.
 
5.2.1.1 - As c dulas oficiais ser o confeccionadas conforme modelo apresentado
pela Comiss o Eleitoral.

5.2.1.2  -  O  voto  ser  direto  e  secreto  depositado  em  urnas,  e  seu  sigilo  ser
assegurado mediante as seguintes provid ncias: 

I  -  Uso  da  c dula  nica,  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 indevass vel para o ato de votar; 

III.  Verifica o  da  autenticidade  da  c dula  nica  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 votar  em uma nica chapa para a Diretoria Plena, Conselho Fiscal e
respectivo suplentes. 

5.2.1.3 - A c dula nica ser  confeccionada em papel branco com tipos uniformes
e  dever  ser  entregue  aos  eleitores,  pr -dobrada  de  maneira  que  n o  sejam
vis veis os nomes dos Candidatos. 

5.2.1.4 -  O participante poder  votar  em qualquer Mesa Receptora.  Estando fora
de seu domic lio eleitoral, seu voto ser  tomado em separado.

5.2.1.5 -  A Mesa Receptora constituir-se-  de tr s  (03)  membros,  sendo um (01)
Presidente e dois (02) Mes rios, um dos quais, designado Secret rio.

5.2.1.6  -  Da  nomea o  dos  membros  para  Mesa  Receptora  qualquer  candidato
poder ,  pessoalmente ou atrav s de Fiscal  especialmente designado, reclamar 
Comiss o  Eleitoral  no  prazo  de  02  (dois)  dias  teis,  a  contar  da  divulga o  da
designa o, devendo a decis o 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  Comiss o  Eleitoral,  dever  identificar-se  mediante  a
apresenta o de um dos seguintes documentos:
- Carteira de trabalho; 
- Carteira de Identidade; 
- Cart o de Identifica o Funcional (Crach );
- Carteira nacional de habilita o - CNH; 
- Certificado de reservista. 
Na  hip tese  de  n o  constar  o  nome  na  lista  de  vota o,  o  participante  poder
votar, mediante a identifica o acima, devendo seu voto ser tomado em separado,
consignando-se em ata a ocorr ncia.

5.2.1.8  -  O  candidato  que  n o  houver  reclamado contra  a  composi o  da  mesa,
n o poder  arg ir, sob esse fundamento, a nulidade da se o respectiva.



5.2.1.9 - Compete ao Presidente da mesa:
I - coordenar a recep o dos eleitores;
II - decidir imediatamente todas as dificuldades ou d vidas que ocorrerem
durante o processo de vota o;
III - manter a ordem;
IV - autenticar, com a sua rubrica as c dulas oficiais;
V - encerrada a vota o, lacrar a urna e envelopar o material da vota o e
encaminhar  ao  Coordenador  Eleitoral  ou  da  Administra o  Central/Diretoria
Regional

5.2.1.10 - Compete ao Secret rio:
I - rubricar as c dulas;
II - dispor quanto  ordem de vota o, tendo primazia de voto:
- mulheres gr vidas
- idosos
- doentes
- ordem de chegada
III - lavrar ata da elei o;
IV - substituir o Presidente em seus impedimentos.

5.2.1.11 - Compete ao Mes rio auxiliar nos trabalhos de recep o e executar os
que lhe forem atribu dos pelo Presidente.

5.2.1.12 - A recusa da indica o para compor a Mesa Receptora de votos somente
poder  ser apresentada at  dois (02) dias teis contados da nomea o.

 da al ada da Comiss o Eleitoral  decidir  quanto s  justificativas e as eventuais
substitui es.

5.2.1.13  -  O  candidato  poder  indicar  seu  representante,  junto   Comiss o
Eleitoral  e  fiscais,  para  acompanhar  as  Mesas  Receptoras  e  Apuradoras  dos
votos.

5.3 - DA ELEI O

A elei o do Sindicato s  ser  v lida se participar da vota o 50% (cinq enta por
cento)  +  1  (um)  dos  associados  em  condi es  de  votar.  N o  tendo  obtido  este
quorum,  o  presidente  da  mesa  apuradora  encerrar  a  elei o,  far  inutilizar  as
c dulas e sobrecartas sem as abrir, notificando, em seguida, a Comiss o Eleitoral,
para que esta promova nova elei o nos termos do Estatuto.

Par grafo  primeiro  -  A  nova  elei o  ser  valida  se  nela  tomarem  parte  40%
(quarenta  por  cento)  dos  eleitores,  observadas  as  mesmas  formalidades  da  
primeira.  N o sendo ainda desta vez atingindo o quorum, o presidente da mesa
apuradora  notificar  novamente  a  Comiss o  Eleitoral,  para  que  esta  promova  a
terceira e ultima elei o.

Par grafo  segundo  -  Na  ocorr ncia  de  qualquer  das  hip teses  prevista  no
Par grafo  primeiro,  apenas  as  chapas  inscritas  para  primeira  elei o  poder o
concorrer as subseq entes.

Par grafo  terceiro  -  S  poder o  participar  da  elei o  em  segunda  e  terceira
convoca o os eleitores que se encontravam em condi es de exercitar o voto na
primeira convoca o.



5.3.1 -  eleitor todo associado que, na data da elei o, tiver (Art. 74 ):

a) Tr s meses de inscri o no quadro social;
b) Estiverem em dia com as mensalidades at  30 (trinta) dias antes da publica o
do edital de convoca o das elei es;
c) Estiver no gozo dos direitos Sindicais conferidos neste Estatuto.

 Assegurado o direito  de votar  ao associado desempregado a 03 (tr s)  meses,
desde  que  tenha  sido  s cio  de  sindicato  pelo  menos  06  (seis)  meses  antes  da
demiss o e em dia com os deveres de associado.

5.3.2 - O voto n o ser  obrigat rio.

5.3.3 - O SINTAEMA viabilizar , conjuntamente com a CASAN, condi es a todos
os seus sindicalizados para o exerc cio do voto.

5.3.4 - Ser  garantida por todos os meios democr ticos a Iisura do pleito eleitoral
assegurando-se  condi es  de  igualdade  aos  Candidatos  concorrentes,  tanto  na
coleta, quanta na apura o de votos.

5.3.5 - N o ser  permitido o voto por procura o.

5.4 - DA COMISS O ELEITORAL
A Comiss o Eleitoral ter  as seguintes atribui es:

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  ser o  respons veis  pela  coordena o  do  processo  eleitoral  no
mbito de sua abrang ncia;

5.4.3  -  Definir,  em  conjunto  com  os  Coordenadores  Eleitorais,  as  Mesas
Receptoras e Apuradoras de votos, e nomea o de seus membros;

5.4.4  -  Coordenar  e  orientar  todo  o  processo  de  vota o  no  SINTAEMA/SC,
Administra o Central e em cada Diretoria Regional.

5.4.5 - Estabelecer, em conjunto com os Coordenadores Eleitorais, a localiza o e
o n mero de Mesas Receptoras, Fixas e M veis, necess rias  elei o;

5.4.6 - Nomear o Presidente, Secret rio e os Mes rios;

5.4.7 - Fornecer listagem dos associados que votar o em cada urna;

5.4.9  -  Instruir  e  remeter  aos  Coordenadores  Eleitorais  o  material  e  documentos
necess rios para realiza o e apura o da elei o;

5.4.10  -  Julgar  as  impugna es,  recursos  e  quaisquer  outras  quest es  que,
eventualmente, surgirem durante o processo eleitoral; e



5.4.11 - Cumprir rigorosamente o Calend rio e prazos estabelecidos neste Edital e
Atos complementares.

5.5 - DOS CANDIDATOS E DO REGISTRO

5.5.1 - O Prazo para Registro de chapas ser  de 30 (trinta) dias corridos, contados
da data de publica o do Aviso Resumido do Edital em jornal de ampla divulga o
com circula o estadual.

5.5.2 - Poder  ser candidato o associado que, na data da realiza o da elei o em
primeiro escrut nio, tiver mais de 03 (tr s) meses de inscri o no quadro social do
Sindicato e ser maior de 16 (dezesseis) anos na data da elei o e estiver em dia
com  as  mensalidades  e  d bitos  com  a  tesouraria  do  SINTAEMA/SC,  at  a
inscri o da chapa do processo eleitoral.

a)  O  associado  candidato  a  Secret rio  Regional  -  Cargo  previsto  no  artigo  28
deste Estatuto, al m de preencher os requisitos previsto no artigo anterior, dever
prestar servi o na base territorial Regional que pretende representar.

b) Havendo controv rsia quanto ao local de presta o de servi o do empregado,
at  que  se  resolva,  considerar-se  para  os  efeitos  deste  Artigo  ltimo  local  de
trabalho do associado.

5.5.3 - Somente os Candidatos registrados poder o concorrer as elei es de que
trata esta Norma. 

5.5.4 - O registro implicara na disposi o expressa do Candidato de concorrer ao
pleito nas condi es estabelecidas nesta norma.

5.5.5  -  No  ato  do  registro  de  sua  candidatura,  a  Chapa  poder  inscrever  at  2
(dois) Fiscais, por local de vota o, a fim de acompanhar o processo eleitoral. 

5.5.6 -  N o poder o concorrer a Elei o,  bem como fica vedado de permanecer
no exerc cio de cargo eletivo o associado que:

a) N o tiver definitivamente aprovado as suas contas em fun o de exerc cio em
cargos de administra o sindical;
b) Houver lesado patrim nio de qualquer entidade Sindical;
c)  N o  tiver  pelo  menos  3  (tr s)  meses  de  exerc cio  profissional  na  categoria
representada  pelo  Sindicato,  ainda  que  n o  cont nuos  e  desde  que  n o  tenha
mudado de categoria durante este per odo.

5.5.10 - O pedido de inscri o dever  ser feito atrav s de requerimento, assinado
por  qualquer  candidato,  dirigido   Comiss o  Eleitoral,  protocolado  na  sede  do
SINTAEMA/SC, at  o dia aprazado no aviso de publica o do Edital. Obedecendo
na ntegra o disposto no Art. 81 do Estatuto do SINTAEMA/SC.

5.5.11  -  Caber  a  Comiss o  Eleitoral  publicar  a  lista  oficial  das  chapas
concorrentes,  em  ordem  alfab tica,  para  ci ncia  dos  interessados,  ate  2  (dois)
dias teis ap s o ultimo dia estabelecido para as inscri es, observados os prazos
de recurso.

5.6 - DO CANCELAMENTO DA INSCRI O



Ocorrendo  cancelamento  da  inscri o  individual,  por  ren ncia  (desist ncia)  ou
morte, se proceder  da seguinte forma:

5.6.1  -  A chapa de  que fizeram parte  candidatos  renunciantes  poder  concorrer,
desde que mantenha o n mero m nimo de candidatos estabelecido no Artigo 82
deste Estatuto.

Art. 82  - Ser  recusado o registro de chapas que n o apresentar no m nimo 2/3
(dois  ter os)  dos  candidatos  componentes  da  Diretoria  Plena  e  o  Conselho
Fiscal, juntamente com seus respectivos suplentes.

Par grafo nico - Verificando-se irregularidade na documenta o apresentada, 
Comiss o  Eleitoral  notificar  o  interessado  para  que  pro mova  a  corre o  no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de recusa de seu registro.

Observa o:  O  m nimo  de  2/3  dos  candidatos  componentes  da  Diretoria  Plena
corresponde a 34 associados.

5.7 - DAS IMPUGNA ES E DOS RECURSOS

O prazo de impugna o de candidaturas  de 05 (cinco)  dias  corridos,  contados
da publica o da rela o nominal das chapas registradas.

Par grafo  primeiro  -  A  impugna o,  que  somente  poder  revisar  sobre  as
causas  de  inelegibilidade  prevista  neste  Estatuto,  ser  proposta  atrav s  de
requerimento  fundamentado  dirigido   Comiss o  Eleitoral  e  entregue,  contra
recibo, na secretaria por associados em pleno gozo de seus direitos sindicais.

Par grafo  segundo  -  No  encerramento  do  prazo  de  impugna o,  lavrar-se-  o
competente termo de encerramento em que ser o  consignados as impugna es
propostas, destacando-se nominalmente os impugnados.

Par grafo terceiro  -  Cientificado Oficialmente,  em 48 (quarenta  e  oito)  horas,  o
candidato  ter  prazo  de  72  (setenta  e  duas)  horas  para  apresentar  suas
contra-raz es.  Instru do  o  processo,   Comiss o  Eleitoral  decidir  sobre  a
proced ncia ou n o da impugna o at  15 (quinze) dias antes da realiza o das
elei es.

Par grafo  quarto  -  Decidindo  pelo  acolhimento  de  impugna o,   Comiss o
Eleitoral providenciar , no prazo de 24 (vinte e quarto) horas:
a) A afixa o de decis o no quadro de aviso do Sindicato e nos locais de trabalho,
para o conhecimento de todos os interessados.
c) Notifica o ao encabe ador da chapa a qual integra o impugnado.

Par grafo quinto - Julgada improcedente a impugna o, o candidato concorrer
s elei es e, se procedente, n o concorrer .

Par grafo  sexto  -  A  chapa  da  qual  fizerem  parte  os  candidatos  impugnados
poder  concorrer s elei es,  desde que mantenha 2/3 (dois ter os) dos demais
candidatos  componentes  da  Diretoria  Plena  e  do  Conselho  Fiscal  com  seus
respectivos suplentes.

Observa o:  todo  e  qualquer  documento  encaminhado   Comiss o  Eleitoral



dever  ser protocolado na sede do SINTAEMA/SC.

5.8 - DA APURA O DOS VOTOS

5.8.1  -  A  apura o  dos  votos,  de  todas  as  urnas,  ser  realizada  na  sede  do
SINTAEMA  em  Florian polis,  logo  depois  de  encerrado  o  processo  de  vota o,
conforme definido no calend rio eleitoral.

5.8.2  -  Iniciada  a  apura o  para  elei o  atrav s  de  urna  convencional,  n o  ser
interrompida  at  sua  efetiva  conclus o.  Em  caso  de  interrup o  por  motivo  de
for a  maior,  as  c dulas  ser o  recolhidas   urna  e  esta  ser  fechada  e  lacrada,
ficando sob a guarda do Coordenador Eleitoral.  Cessando o motivo determinante
da interrup o, ser  reaberta e apurada de uma s  feita. 

5.8.3 - Ser  constitu da Mesa Apuradora de votos na sede do SINTAEMA/SC, com
m nimo de tr s (3) e o m ximo de cinco (5) membros.

5.8.4  -  Na  apura o  da  elei o  constituir o  atos  distintos  a  verifica o  de
regularidade da urna, inclusive quantidade de votos, com base nas atas e listas de
votantes, e apura o dos votos, que ser  procedida de maneira a que se guarde
sigilo de voto.

5.8.5 - O pedido de impugna o de voto ser  colhido em separado e apresentado
a Mesa Receptora para encaminhamento a Comiss o Eleitoral para julgamento no
prazo estabelecido no calend rio da elei o.

5.8.6 - Finda a apura o, o presidente da mesa apuradora proclamar  eleito a
chapa que obtiver 50% (cinq enta por cento) dos votos v lidos e far  lavrar
ata  dos  trabalhos  eleitorais.  Caso  nenhum  candidato  obtiver  maioria  50%
(cinq enta por cento) dos votos v lidos, haver  2  turno com as duas chapas mais
votadas, no prazo m ximo de 15 (quinze) dias teis.

5.8.7 - Caber  ao SINTAEMA a homologa o dos resultados.

5.9 - DAS DISPOSI ES 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,  servi os  e  ve culos  do
Empregador ou SINTAEMA/SC para fins de campanha eleitoral. Bem como:

a) Fica proibida a participa o dos empregados do SINTAEMA/SC na campanha
eleitoral.

b)  Fica proibido o uso da sede do SINTAEMA/SC como comit  de campanha de
qualquer chapa inscrita.

5.9.3 - Fica assegurado o acesso dos candidatos a toda e qualquer depend ncia
do SINTAEMA/SC, desde que n o traga preju zo ao andamento dos trabalhos.

5.9.4 -  permitida a propaganda eleitoral, sob a responsabilidade dos Candidatos



at  o dia 11/11/2013.

5.9.5 - N o ser  permitida a propaganda que, a qualquer t tulo, ofenda a dignidade
de outro Candidato, ou que danifique o patrim nio da Companhia. 

5.9.6 - Na hip tese de dano ao Patrim nio, feita a den ncia, a Comiss o Eleitoral
encaminhara  o  assunto  ao  Presidente  do  SINTAEMA/SC  para  as  providencias
cab veis, sem preju zo das san es previstas neste Edital. 

5.9.7. - A Comiss o Eleitoral poder  aplicar aos infratores desta Norma, segundo
a gravidade do ato, as puni es seguintes: 
I - advert ncia; 
II - cassa o de registro;
III - cassa o do diploma. 

5.9.8 - As advert ncias ser o feitas quando da propaganda que, a qualquer titulo,
ofenda a dignidade de outro Candidato. 

5.9.9 - O Candidato ter  o registro da candidatura cassada quando da propaganda
que,  a  qualquer  titulo,  comprometa a imagem do SINTAEMA/SC seu patrim nio
e/ou do empregador. 

5.9.10  -  Das  puni es  mencionadas  neste  artigo,  cabe  recurso,  em  segunda  e
ultima instancia, ao presidente do SINTAEMA/SC.

5.9.11  -  Ser  considerado  encerrado  o  processo  eleitoral  somente  ap s  o
julgamento de todos os recursos impetrados e da homologa o do resultado.

5.9.12 -  O empregador garantir  aos membros eleitos para a comiss o eleitoral,
disponibilidade  de  participa o  de  suas  obriga es,  nos  hor rios  em  que
estiverem exercendo suas atividades.

5.9.13  -  Caber  a  Comiss o  Eleitoral  deliberar  sobre  os  casos  omissos  nas
normas e no calend rio eleitoral.


