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REGIMENTO ELEITORAL 

TRIÊNIO 2017 – 2020 
 

 
Capítulo I  
 
CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES. 
 
Art. 1º - As eleições gerais do SEEB- Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia- serão convocadas 

com antecedência de até 100 (cem) dias da data de eleição pelo Presidente (a) do SEEB, por edital a ser 

afixado na sede da entidade na Av. Manoel Dias da Silva, 486 Ed. Empresarial Manoel Dias salas 105, 

108 e 208 Pituba, Salvador - BA e seções regionais e locais de trabalho. 

Parágrafo 1º - O edital será publicado em jornal de grande circulação na capital e no interior e será 

disponibilizado nas mídias eletrônicas da entidade. 

Parágrafo 2º - No edital deverão constar obrigatoriamente:  
I – Data, locais e horários de votação;  
II – Prazo para registro de chapas e horário de funcionamento da secretaria;  
III – Prazo para impugnação de candidaturas;  
IV – Condições para participação de votação;  
V – Sistema de votos por urna comum; 

Art. 2º - As eleições gerais serão realizadas no mês de outubro, no horário de 08h00min às 17hs para a 

renovação da Diretoria, do Conselho Fiscal e Delegados Representantes de cada seção regional 

conforme art. 95, 96 e 97 do estatuto. 

Parágrafo 1º - Os mandatos dos membros eleitos para Diretoria do SEEB – SINDICATO DOS 

ENFERMEIROS DO ESTADO DA BAHIA, serão sempre de 03 (três) anos, iniciando-se no 1º de janeiro do 

ano seguinte às eleições. 

Art. 3º - Serão eleitos todos os Enfermeiros e Enfermeiras que estiverem em gozo dos direitos civis, que 

atendem as exigências do Estatuto da Entidade e ter se associado com a mensalidade associativa 06 

(seis) meses antes da eleição. 

Parágrafo 1º - Os Enfermeiros sindicalizados na qual tiveram a opção do pagamento anual terão até dia 

31 de agosto do ano vigente para pagar a sua referida anuidade. 
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Parágrafo 2º - O voto é facultativo e deverá ser feito de forma individual e presencial não poderá ser 

feito através de procuração ou representante legal. 

Art. 4º - O sigilo do voto será assegurado mediante as seguintes providências:  
I – Uso de cédula única contendo todas as chapas registradas  
II – Verificação de autenticidade de cédula única à vista das rubricas dos membros da mesa coletora.  
III – Uso de urna que assegure a inviolabilidade do voto. 

Parágrafo Único – Caberá a Comissão Eleitoral proceder a confecção das cédulas e da documentação 

pertinente às eleições. 

 

Capítulo II 

DO REGISTRO DE CHAPAS. 

Art. 5º - O prazo para registro de chapas será de 10 (dez) dias a contar do 1º dia útil da publicação do 

edital e convocação no jornal de grande circulação. (Art. 95 do estatuto). 

Parágrafo 1º - O registro de chapas far-se-á exclusivamente na sede do Sindicato dos Enfermeiros do 

Estado da Bahia, Av. Manoel Dias da Silva, 486 Edf. Empresarial Manoel Dias sala 105,108 e 208, Pituba a 

contar da data de Assembleia prevista no artigo 48 deste estatuto. 

Parágrafo 2º - O registro de chapas ocorrerá no expediente do Sindicato de 08h00min as 12h00min e 

das 14h00min às 18h00min. 

Parágrafo 3º - Para o registro de chapas será necessário a entrega dos seguintes documentos:  
a) Ficha de Qualificação do candidato em participação de chapa, devidamente assinado.  
b) Cópia de identificação do candidato com foto e RG, carteira Profissional ou habilitação.  
c) Comprovante de residência atualizado  
d) Comprovante de sindicalização do candidato:  
- Cópia do último contracheque com desconto da mensalidade sindical.  
- Comprovação de sindicalização ou declaração da Secretaria do Sindicato atestando a sindicalização.  
e) Cópia do Diploma ou Certidão de Conclusão de curso emitido pela instituição formadora credenciada 
pela MEC- Ambos devem ser autenticados.  
f) Carteira do COREN. 

g) Comprovação da instituição que exerce o efetivo exercício profissional de Enfermeiro. 

h) Declaração que não é sócio e/ou proprietário de empresa de saúde e nem exercer cargo de chefia. 

i) Autorização individual ou coletiva, com firma reconhecida, dos candidatos para inclusão de seus 

nomes nas chapas. 

 

Parágrafo 4º - A Comissão Eleitoral terá 24hs para análise de documentos apresentado e quanto ao 

número de candidatos inscritos art. 101 do estatuto parágrafo 01 a 06. 

 

Parágrafo 5º - Encerrado o registro da candidatura a Comissão Eleitoral providenciará no prazo de 48hs 

(quarenta e oito horas) a publicação da relação nominal das chapas registradas pelo mesmo meio de 

divulgação já utilizado para o Edital de convocação da Eleição e declarará aberto o prazo de 05 (cinco) 

dias corridos para a impugnação de candidaturas. 

 



Parágrafo 6º - Caso não ocorra registro de chapa a Diretoria da Entidade, dentro de 48hs (quarenta e 

oito horas) providenciará nova convocação de eleição. 

 
Capítulo III  
 
DA IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURAS. 
 
Art.6ª- As impugnações versarão somente sobre as causas de inelegibilidade prevista na Legislação 

Vigente e no Estatuto Social. 

 

Parágrafo 1ª- A impugnação será proposta através de requerimento escrito e não será aceito 

impugnações feitas de maneira digital, dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral pelos associados em 

pleno gozo de seus direitos sindicais, no prazo de 05(cinco) dias a contar da publicação e afixação da 

relação de chapas. 

 

Capítulo IV  
 
DA SESSÃO ELEITORAL DE VOTAÇÃO E APURAÇÃO.  
 
Art.7ª- Os trabalhos das mesas eleitorais poderão ser acompanhados por fiscais designados pelas 

chapas. 

 

Art.8ª- A mesa eleitoral distribuída na sede e nos locais de trabalho deverá ser composta por 01(hum) 

mesário e 01(hum) Presidente. 

 

Art.9ª- Os trabalhos eleitorais ocorrerão nos horários de 8h00min. às 17h00min. processo de votação se 

encerrará as 17h00min. (dezessete horas), lavrando-se a seguir Ata Geral de Votação em 03 vias, 

assinadas pelo Presidente da Mesa, Mesário e Fiscais (se estiverem presentes). 

 

Art.10ª- A votação obedecerá a ordem de chegada e apresentação do eleitor à mesa. Após a 

identificação, através de cédula de identidade, o eleitor assinará a folha de votantes e receberá a 

cédula, depositando-a em seguida, na urna colocada na mesa coletora. 

 

Art.11ª- Caso algum eleitor não esteja na lista de votantes, porem comprove a sua mensalidade 

atualizada, poderá votar e assinar em lista separada. 

 

Art.12ª- Serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem a maioria simples de votos. 

 

Art. 13ª- O quórum será de 50% (cinquenta por cento). 

 

Art.14ª- Havendo empate entre as chapas realizar-se-á nova eleição no prazo de 15(quinze dias), 

convocada pelo Presidente do Sindicato. 

 
Capítulo V  
 
DA NULIDADE.  
 



Art.15ª- Será nula a eleição quando, mediante recursos formalizados nos termos deste regimento e 
previamente anotados na Ata da Assembleia Eleitoral ficar comprovado:  
- Que foi realizada em dia, hora e local diferente dos designados no Edital de Convocação, ou encerrado 
a coleta de votos antes da hora determinada.  
- Ocorrência de fraude que comprometa a legitimidade, importando prejuízo a qualquer chapa. 

 
Capítulo VI  
 
RECURSOS.  
 
Art.16º -O prazo para recursos será em 10 (dez dias), corridos a contar da proclamação dos eleitos, por 

qualquer sindicalizado em pleno gozo de seu direito e deverá ser feito através de um requerimento 

escrito e não será aceito recursos feito de maneira digital dirigindo a Presidente da Comissão Eleitoral. 

 

Parágrafo 1ª - O recurso será dirigido a Comissão Eleitoral e entregue em 02 (duas) vias na Secretaria do 

Sindicato de acordo com art. 144 a 148 do estatuto do SEEB. 

 

Capítulo VII  
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.  
 
Art.17ª- Não havendo recurso, a proclamação dos membros eleitos deverá verificar-se dentro de 

15(quinze dias decorridos da data de eleição, e a posse, dentro de 30(trinta dias) subsequentes do 

termino do mandato da Diretoria). 

 

 

 

 

 

 

Isabel Idalina Santos da Luz 

Presidente da Comissão Eleitoral 

Orlaneide Santos da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


