
REGIMENTO INTERNO DAS ELEIÇÕES DIRETAS DO SINDICATO DOS 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS 

ENDEMIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SINDACS/PE, PARA O 

QUADRIÊNIO 2020/2024. 

 

DA ELEIÇÃO 

Art. 1º - As eleições para composição da Diretoria e do Conselho Fiscal do Sindicato 

dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do Estado de 

Pernambuco - SINDACS/PE, serão realizadas nos dias 28 e 29 de abril de 2020, em 

conformidade com o ESTATUTO SOCIAL da entidade e o presente REGIMENTO 

ELEITORAL. 

 

Art. 2º - As eleições para a composição da Diretoria e Conselho Fiscal do 

SINDACS/PE deverão contar com o voto direto dos filiados, não sendo permitido o 

sistema de votação por representação. 

 

DA CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES 

Art. 3º - A Convocação das eleições para a Diretoria e Conselho Fiscal do 

SINDACS/PE será efetuada pela presidência da instituição, através de Edital de 

Convocação amplamente divulgado em jornal de grande circulação do Estado de 

Pernambuco, dentro de no mínimo 30 (trinta) dias e no máximo 60 (sessenta) antes do 

término do mandato da vigente. 

 

Art. 4º - O Edital de Convocação das eleições da SINDACS/PE, terá a seguinte ordem 

do dia: 

I. Data, horário e locais de votação; 

II. Prazo (início e termino) para registro das chapas concorrentes, assim como o 

horário de funcionamento da secretaria do SINDACS/PE onde as chapas deverão 

ser registradas; 

III. Prazo para impugnação de candidaturas à diretoria e conselho fiscal; 

IV. Data e horário da duração das eleições; 

V. Datas, horários e locais de votação em segunda votação, caso não seja atingindo 

o quórum na primeira votação. 



Art. 5º - Após a publicação do Edital de Convocação das eleições acima referido, a 

Junta Eleitoral deverá afixar cópias do referido edital, devidamente publicado, na sede 

e sub-sedes do SINDACS/PE, no prazo máximo de 02 (dois) dias após a publicação. 

 

DA JUNTA ELEITORAL 

 

Art. 6º - A Junta Eleitoral será composta de 03 (três) servidores públicos, Agente 

Comunitário de Saúde e/ou Agente de Combate a Endemias, quites com suas 

obrigações sociais, escolhidos em Assembleia realizada para este fim, sendo estes 

inelegíveis, ainda que renunciem a sua função no decorrer do Processo Eleitoral.  

 

Art. 7º - Compete a junta eleitoral: 

 

a – garantir o tratamento isonômico e igualitário para todas as chapas concorrentes as 

Eleições 2020/2024 do SINDACS/PE, em especial para utilização do patrimônio e 

instalações do Sindicato, além do recebimento equitativo de materiais fornecidos pelo 

SINDACS/PE, para as Eleições 2020/2024; 

b – organizar o processo eleitoral e 02 (dias) vias; 

c – designar os membros da mesa coletora e apuradora de votos; 

d – fazer as comunicações e publicações previstas neste Estatuto Social;  

e – preparar a relação de votantes; 

f – confeccionar a cédula e preparar todo material eleitoral; 

g – decidir sobre impugnações de chapas, nulidades e recursos; 

h – retificar, caso seja necessário, o Edital de Convocação das Eleições;  

i – elaborar os documentos necessários à completa realização das Eleições; 

j – reunir-se ordinariamente, 02 (duas) vezes por semana e, extraordinariamente, 

sempre que se fizer necessário; 

 

Art. 8º - A Junta Eleitoral se dissolverá com a posse dos Eleitos.  

 

DOS CANDIDATOS E ELEITORES 

 

Art. 9º - Poderão votar nas eleições do SINDCAS/PE, quadriênio 2020/2024, todos os 

filiados e filiadas que estiverem em pleno gozo de seus direitos sociais de acordo com 

o que dispões o Estatuto Social do SINDACS/PE, com o presente Regimento Eleitoral 

e quites com suas mensalidades sociais 30 (trinta) dias antes das eleições. 

 

Art. 10º - Poderão ser candidatos nas eleições do SINDCAS/PE, quadriênio 

2020/2024, para concorrer os cargos de Diretoria de Conselho Fiscal, todos os filiados 

quites com suas obrigações sociais, que preencham os requisitos impostos pelo Estatuto 

Social da entidade e do presente Regimento Interno. 



Art. 11º - Os filiados que pretendam se candidatar a algum cargo em disputa nas 

eleições do SINDACS/PE 2020/2024, deverá entregar a Junta Eleitoral, no prazo 

previsto no Estatuto Social da entidade, ficha devidamente assinada e preenchida com 

os dados do candidato, além de cópia autenticada de contracheque do mês anterior ao 

do Registro das Chapas. 

 

DO REGISTRO DAS CHAPAS 

 

Art. 12º - Após a publicação do Edital que convocará as eleições do SINDACS/PE 

para o quadriênio 2020/2024, os filiados que pretendam concorrer aos cargos de 

Diretoria e Conselho Fiscal do SINDACS/PE e que preencham os requisitos do 

Estatuto Social, terão o prazo de 15 (quinze) dias para requerer o registro de chapa. 

 

Art. 13º - O Requerimento do Registro da Chapa deverá ser endereçado à Junta 

Eleitoral, que deverá preencher os requisitos previstos nos Art. 11º do presente 

Regimento Eleitoral. 

 

Art. 14º - A Chapa que não reunir o número completo de candidatos e deixar de 

fornecer os documentos exigidos pelo presente Regimento Interno e pelo Estatuto 

Social do SINDACS/PE, será intimada a corrigir o vício, no prazo de 05 (cinco) dias 

e, na hipótese de assim não proceder, terá o o registro da chapa indeferido. 

 

Art. 15º - A Junta Eleitoral deverá publicar, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da 

data limite para o requerimento do Registro de Chapas, a relação de todos os pretensos 

candidatos e da chapa correspondente. 

§ Único – Encerrado o prazo de Registro de Chapas e lavrada a ata correspondente, 

ficará disponível para todas as chapas inscritas a relação com o nome dos membros de 

cada chapa, respectivos cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, indicando ainda o 

registro numérico da chapa que compõe, por ordem de apresentação cronológica do 

Requerimento de Registro de chapa, além de disponibilizar o Estatuto Social do 

SINDACS/PE e Regimento Eleitoral. 

 

 

DA IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATOS 

 

Art. 16º - Feita a publicação da relação de candidatos e suas respectivas chapas, 

quaisquer filiados poderá dirigir impugnação à Junta Eleitoral, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contra a participação de membro das chapas apresentadas, nas Eleições do 

SINDACS/PE 2020/2024. 



Art. 17º - O Candidato Impugnado será notificado no prazo de 02 (dois) dias e terá o 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentar sua defesa, pessoalmente ou através de 

Advogado devidamente habilitado para este fim. 

§ Único – Apresentada Defesa por Advogado sem o necessário documento que 

comprove sua habilitação para defender o candidato, a defesa não será conhecida pela 

Junta Eleitoral e julgada procedente a Impugnação. 

 

Art. 18º – Após julgada procedente a Impugnação, o candidato excluído do processo 

eleitoral poderá ser substituído pela Chapa, no prazo de 02 (dois) dias. 

 

Art. 19º - Encerrada a análise das Impugnações, a Junta Eleitoral cientificará os 

representantes de chapa, da composição e numeração das chapas que disputarão as 

eleições do SINDACS/PE 2020/2024. 

 

DAS MESAS COLETORAS DE VOTOS 

 

Art. 20º – O número de mesas coletoras de votos, sua constituição e local de 

funcionamento serão definidos, pela Junta Eleitoral do SINDACS/PE, até 05 (cinco) 

dias antes das eleições, que levará em consideração o número de trabalhadores aptos a 

votar em cada local de trabalho. 

  

Art. 21º – As chapas poderão indicar à Junta Eleitoral, por escrito, 01 (um) fiscal para 

cada mesa coletora de votos que funcionará nas Eleições do SINDACS/PE para o 

quadriênio 2020/2024. 

 

Art. 22º – Estarão impedidos de assumir postos nas mesas coletoras de votos, os 

candidatos, cônjuges e parentes de até 3º grau.  

 

Art. 23º – As mesas coletoras serão constituídas de modo a facilitar o direito do 

exercício de voto ao filiado do SINDACS/PE e, em hipótese contrária, poderá ser 

destituída de forma incontinenti, pela Junta Eleitoral. 

 

Art. 24º – A mesa coletora de votos disporá de Edital de Convocação das Eleições do 

SINDACS/PE 2020/2024, lista de eleitores aptos a votas na respectiva mesa coletora, 

folha de votação em separado, envelopes para colher votos em separado, 01 (uma) urna 

vazia e vedada pela Junta Eleitoral, 01 (uma) cabine para votação, atas de coletas de 

votos e cópia do presente Regimento Interno. 



DA VOTAÇÃO 

 

Art. 26º – Definidos os dias das Eleições do SINDACS/PE para 28 e 29 de abril de 

2020, também fica definido que as mesas coletoras funcionarão e poderão receber os 

votos dos filiados do SINDACS/PE das 8:00h as 17:00h, devendo os mesários fazer 

cumprir fidedignamente os referidos horários, segundo orientação da Junta Eleitoral. 

 

Art. 27º – Para exercer o seu direito de voto, o filiado/votante deverá apresentar um 

documento oficial com foto aos membros da Mesa Coletora de votos. 

 

Art. 28º – Na hipótese de eleitor portador de deficiência ou necessidade especial, os 

membros da mesa coletora autorizarão que parente de primeiro grau acompanhe o 

eleitor até o local de votação, desde que de não seja candidato no pleito.  

 

Art. 29º – Após o Eleitor se identificar, na forma prevista no Estatuto Social do 

Sindicato, este receberá a cédula de votação, devidamente rubricada apelos mesários, 

se dirigirá a cabine de votação e depositará seu voto na urna destinada para este fim.  

 

Art. 30º – Chegado o horário final para votação, um dos mesários recolherá documento 

de identificação com foto, apenas dos eleitores aptos a votar que já estavam presentes 

no local de votação antes do fim do horário definido por este Regimento Eleitoral, para 

que estes possam exercer o direito de voto, direito esse que não poderá ser garantido 

àqueles que chegarem ao local de votação após o horário definido para a eleição. 

Art. 31º – Encerrada a votação, a urna deverá ser devidamente lacrada pela mesa 

coletora de votos e lavrada a respectiva ata, que será assinada pelos membros da mesa 

e pelos fiscais presentes. 

 

DO QUORUM 

 

Art. 32º – A Junta Eleitoral procederá a verificação do quórum de votantes, que deverá 

corresponder a 10% (dez por cento) + 1 (mais um) da totalidade dos eleitores aptos a 

votar e, cumprindo tal requisito, determinará a abertura das urnas e a contagem dos 

votos. 

 

DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES 

 

Art. 33º - A divulgação do resultado das eleições do SINDACS/PE, quadriênio 

2020/2024, deverá ser divulgada através de edital a ser afixado na sede do 

SINDACS/PE, nas sub-sedes e através das suas páginas oficiais nas redes sociais. 



DOS RECURSOS 

 

Art. 34º – Os recursos contra o resultado das eleições deverão ser interpostos pelos 

interessados, no prazo de 10 (dez) dias da divulgação do resultado das eleições, dirigido 

à Junta Eleitoral. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 35º – A Junta Eleitoral definirá as prioridades em que serão empregados os 

recursos disponibilizado para a realização das Eleições do SINDACS/PE, quadriênio 

2020/2024, sempre devendo priorizar o bom senso, a moralidade e a legalidade no 

emprego desses valores, que são provenientes das contribuições pagas pelos filiados.  

 

Art. 36º – Os casos omissos, que não encontrem previsão no presente Regimento 

Eleitoral e no Estatuto Social da entidade, deverão ser resolvidos pela Junta Eleitoral 

que, em votação, se posicionará de acordo com a maioria de votos de seus membros.  

 

Art. 37º – Na hipótese de haver divergência entre as disposições do presente 

Regimento Interno e o Estatuto Social do SINDACS/PE, prevalecerá a norma contida 

no referido Estatuto Social. 

 

Art. 38º – Nas Eleições do SINDACS/PE deverá prevalecer o Princípio Eleitoral da 

intenção do voto do eleitor, que sempre deverá ser aproveitado quando não violado e 

secreto. 

 

Art. 39º – O presente Regimento Interno entra em vigor na data de sua aprovação pela 

Junta Eleitoral do SINDACS/PE. 

 

 

Recife, 26 de março de 2020 

 
 

 

_____________________________            _____________________________ 

      JUNTA ELEITORAL             JUNTA ELEITORAL 

 

 

_____________________________ 

JUNTA ELEITORAL 


