
REGULAMENTO DAS ELEIÇÕES PARA O BIÊNIO 2021/2023 

DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DAS ELEIÇÕES 

  

Art. 1º - As eleições para os cargos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da 

ASTECOM serão realizadas no dia 03 de Dezembro de 2020, a partir das horário das 09h, 

encerrando-se o procedimento às 15h, tendo lugar na intranet do TCM, regendo-se pelas 

normas do Estatuto e deste Regulamento, aplicando-se, no que couber, as disposições legais 

inerentes à espécie. 

  

Parágrafo único – As votações nas IRCEs do interior, ocorrerão, indistintamente no 

mesmo dia e horário da SEDE. 

Art. 2º - O Presidente da ASTECOM nomeia a Associada Sibele Márcia Bahia 

Holsing para coordenar os trabalhos atinentes à eleição, cujas atribuições ficam definidas no 

presente Regulamento. 

  

 

 

DO REGISTRO DAS CHAPAS E DOS CANDIDATOS 

 Art. 3º - As chapas concorrentes à Diretoria Executiva, bem assim os candidatos 

individuais a membro do Conselho Fiscal, farão seu registro perante a Coordenadora da Mesa 

Eleitoral a partir da data da publicação do presente Regulamento, até as 16:00 hs do dia 12 de 

novembro de 2020. 

Parágrafo único – Os candidatos ao Conselho Fiscal são desvinculados das chapas 

concorrentes à Diretoria, vedada a candidatura para mais de um cargo. 

Art. 4º - Os registros serão procedidos mediante oficio, devidamente assinados por 

todos os componentes ou por procuração, das chapas da Diretoria e dos candidatos ao 

Conselho fiscal, direcionados à coordenadora da Mesa eleitoral, sendo identificados pelo 

número de ordem cronológica de registro. 

Art. 5º - Somente poderão se escrever e concorrer a Diretoria e ao Conselho fiscal os 

associados efetivos que se encontrem em pleno gozo de seus direitos e deveres sociais e desde 

que não estejam eventualmente cumprindo as penalidades previstas no Estatuto da Associação. 

Art. 6º - É inelegível o associado que: 

I – não tiver aprovadas contas de entidade sindical, associação de classe ou afins, da 

qual tenha sido gestor ou responsável; 

II – houver lesado o patrimônio de qualquer entidade mencionada no inciso anterior; 

III – não estiver em pleno gozo dos direitos sociais conferidos pelo Estatuto da 

associação; 

IV – for designado Coordenador da Mesa Eleitoral. 



Art. 7º - As chapas poderão ter os seus registros impugnados através de 

requerimento escrito e fundamento a ser proposto até às 16:00 horas do dia 13.11.2020. 

Parágrafo único – O recurso de que trata o caput deste artigo, será decidido pelo 

Coordenador da Mesa Eleitoral até o dia 17.11.2020. 

Art. 8º - Havendo desistência, renúncia ou impugnação de candidatos, considerada 

esta procedente pela Coordenadora da Mesa Eleitoral, a substituição deverá ser feita até às 

16:00 horas do dia 18.11.2020, sob pena de cancelamento do registro da chapa. 

  

DA VOTAÇÃO 

  

Art. 9º - As eleições dos membros da Diretoria e Conselho Fiscal efetuar-se-ão 

mediante voto eletrônico, na intranet do TCM, com seu usuário e sua senha pessoal. 

Art. 10 - O direito de voto é pessoal e intransferível, não se admitindo voto por 

procuração. 

Art. 11 – No ato da votação, o associado poderá votar apenas uma vez. 

Art. 12 – No site da ASTECOM conterá, obrigatoriamente, os títulos ou nomes das 

chapas concorrentes, o número da sua inscrição e os nomes dos candidatos ao Conselho Fiscal. 

Art. 13 – Durante a realização do pleito, cada chapa poderá manter até o máximo de 

02 (dois) fiscais no recinto da totalização, previamente credenciados pelo Coordenador da Mesa 

Eleitoral. 

Art. 14 – A votação será encerrada, impreterivelmente, no horário estabelecido neste 

regulamento, procedendo a Coordenadora à imediata apuração e totalização, permitindo-se a 

presença dos candidatos fiscais. 

Art. 15 – Será considerada vencedora e assim declarada pela Coordenadora da Mesa 

Eleitoral a chapa que obtiver a maioria dos votos válidos. 

Art. 16 – Os membros efetivos do conselho Fiscal serão eleitos dentre os 03 (três) 

candidatos mais votados, ficando os 03 (três) subsequentes como membros suplentes. 

§ 1º - O eleitor votará em no máximo 03 (três) candidatos para o Conselho Fiscal. 

§ 2º - O voto que indicar mais de 03 (três) candidatos para o Conselho Fiscal será 

considerado nulo. 

§ 3º - Poderá, entretanto, o eleitor indicar em seu voto número inferior a 03 (três) 

candidatos para o Conselho Fiscal. 

Art. 18 – Ocorrendo empate na eleição do Conselho Fiscal, terá preferência na 

classificação: 

I – o associado mais antigo; 

II – o mais idoso. 

Art. 19 – A Coordenadora da Mesa Eleitoral lavrará ata circunstanciada, registrando os 

atos e os fatos pertinentes às eleições. 



DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 

  

Art. 23 – As impugnações por ventura ocorridas deverão ser apresentadas no ato da 

apuração perante a Coordenadora da Mesa Eleitoral e serão por esta resolvidas de plano, que 

fará constar em ata; havendo recursos quanto às decisões, estes serão postos imediatamente à 

deliberação da Assembleia Geral. 

Parágrafo único – As impugnações e recursos referidos neste artigo serão propostos 

verbalmente, reduzindo-se a termo na respectiva ata. 

  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Art. 24 – Obriga-se a Diretoria da ASTECOM a divulgar amplamente o presente 

Regulamento no seu site. 

Art. 25 – A divulgação e publicidade das chapas e candidatos inscritos, no que se 

refere à sua composição, o programa de trabalho, planos e projetos e quaisquer outras formas 

de propaganda serão de exclusiva responsabilidade de seus membros. 

Art. 26 – Os casos omissos que por ventura apareçam nas votações e na apuração, 

serão resolvidos pela Coordenadora da Mesa Diretora Eleitoral; havendo recursos quanto às 

decisões, estes serão postos imediatamente à deliberação da Assembleia Geral. 

Art. 27 – O presente regulamento entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

  

Salvador, 08 de novembro de 2020. 

  
  
  

Manoel Augusto da Cunha Filho 
Presidente 
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