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ELEIÇÃO PARA  DIRETOR DE SEGURIDADE 
DA FUNCORSAN - 2020

COMISSÃO ELEITORAL 
   REGULAMENTO ELEITORAL   

Seção I
Da Eleição e dos Cargos

Artigo 1º - A eleição para Diretor de Seguridade, realizar-se-á nos dias 5,6,7 e 8 de outubro de 2020, dela
podendo ser  eleitores  ou  candidatos  todos  os  participantes  ativos  e  aposentados  membros  da  Fundação
Corsan. 

Parágrafo Único – A eleição será efetuada mediante Edital de Convocação. A Convocação a que se
refere este parágrafo deverá ser concretizada pelo SINDIÁGUA/RS, através da publicação no  dia
24(vinte e quatro) de agosto de 2020, em veículo de imprensa escrita, com abrangência estadual.

Artigo 2º - Nos termos da legislação vigente, a eleição será realizada para preenchimento do seguinte cargo:

a) 01 (um) Diretor de Seguridade;

§ 1 - O mandato do Diretor de Seguridade será conforme previsto no Estatuto da Funcorsan.

Artigo 3º - Poderá concorrer às eleições ao cargo referido no Artigo 2º, o participante ativo que atender aos
seguintes requisitos:

a) estar vinculado à Funcorsan e em dia com as suas obrigações regulamentares e estatutárias;
b)  experiência no exercício de atividade na área financeira,  administrativa,  contábil,  jurídica,  de
fiscalização, atuarial ou de auditoria;
c) não ter sofrido condenação judicial criminal transitada em julgado;
d) não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social, inclusive
da previdência complementar, ou como servidor público;
e) ter formação de nível superior.

§ 1º – O disposto nas letras “b”, “c”, “d” e “e” são requisitos legais previstos no artigo 20, incisos I,
II, III e IV, da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001.

Seção II
Da Comissão Eleitoral

Artigo 4º -  A Comissão Eleitoral composta nos termos do artigo 63 do Estatuto da  Funcorsan tem por
atribuição conduzir as eleições, apreciar e deliberar sobre eventuais impugnações e recursos, bem como
manifestar-se sobre os mesmos, além de proceder a apuração das eleições, apresentando a quem de direito  o
relatório consolidado do pleito.

Parágrafo Único - Não poderão integrar a Comissão Eleitoral os próprios candidatos, seus cônjuges,
parentes até segundo grau, genros, noras, cunhados, representantes ou procuradores de candidatos.
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Artigo 5º - Todos os participantes ativos e assistidos poderão votar nas Juntas Eleitorais.

Parágrafo Único - Os candidatos poderão indicar à Junta Eleitoral constante nos locais de votação
um fiscal, que acompanhará o processo eleitoral.

Seção III
Das Inscrições

Artigo 6º - O registro de inscrição de candidatos deverá ser procedido através de Requerimento de Inscrição
de Candidatura, conforme modelo anexo, no período de 25(vinte e cinco) a 30(trinta) de agosto de 2020,
das 8h às 12h e das 13h às 17h,  a ser realizada através do preenchimento do requerimento de inscrição
disponível  em  www.sindiaguars.com.br,  e  ser  encaminhado  para  o  endereço  de  e-mail
eleicaofuncorsan@sindiaguars.com.br,  cujo  requerimento  deve  vir  acompanhado  com  a  documentação
comprobatória para fins de análise dos requisitos e emissão de parecer prévio pelo Conselho Deliberativo. A
documentação original deverá ser encaminhada para a Sede do SINDIÁGUA/RS via correios.

§ 1º- É facultado ao candidato proceder a inscrição por intermédio de um representante devidamente
identificado no requerimento de inscrição, atendendo ao disposto no art. 7º alínea “d”.

§ 3º - Na data  de 31 de agosto de 2020,  o SINDIÁGUA/RS  fará a divulgação das candidaturas
inscritas, no site do sindicato no endereço eletrônico  (www.sindiaguars.com.br).

Artigo 7º - A inscrição deverá ser requerida à Comissão Eleitoral, sendo o pedido feito através de formulário
padrão instruído com:

a) Nome  completo  e  dados  pessoais  do  candidato,  bom  como  endereço  para  recebimento  de
eventuais  notificações.  Caso  o  candidato  seja  reconhecido  através  de  um  apelido,  poderá
informar no campo específico do requerimento de inscrição com objetivo de inclui-lo ao lado do
nome na cédula eleitoral;

b) Manifestação  escrita  e  individual  de  cada  candidato  declarando ter  pleno conhecimento  das
normas deste Regulamento;

c) Cópia dos documentos de identidade e CPF;
d) Declaração  individual  assinada,  sob  as  penas  da  lei,  de  que  o  mesmo  não  tenha  sofrido

condenação criminal transitada em julgado, penalidade administrativa por infração da legislação
da seguridade social, inclusive da previdência complementar ou como servidor público;

e) Currículo  e  comprovante  de  experiência  no  exercício  de  atividades  nas  áreas  financeira,
administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria;

f) Comprovante de formação de nível superior;
g) Declaração de estar ciente sobre a Resolução CNPC nº 019, de 30.03.2015, IN MTPS/PREVIC

nº 28 de 12.05.2016 e Resolução CNPC nº 35 de 20.12.2019. 
 

§ 1º -  A falsidade das declarações apresentadas, a qualquer tempo, implicará no cancelamento da
inscrição.

Artigo 8º - A Comissão Eleitoral, a partir da análise das inscrições e da respectiva documentação, procederá
na aceitação ou impugnação das candidaturas.
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§  1º-  No dia 31  (trinta  e  um)  de  agosto  de  2020,  a  Comissão  comunicará  para  comunicar  a
homologação ou impugnação de cada uma das  candidaturas,  através  da publicação no endereço
eletrônico  (www.sindiaguars.com.br).

Artigo 9º - A candidatura impugnada terá prazo de recurso entre os dias 1º de setembro e 02 de setembro
de 2020 até às 17 horas, para enviar a defesa por escrito junto a Comissão Eleitoral, a ser encaminhado para
o  endereço  de  e-mail  eleicaofuncorsan@sindiaguars.com.br.  A  documentação  original  deverá  ser
encaminhada para a Sede do Sindiágua via correios.

§ 1º- A Comissão divulgará o resultado das defesas, se houver, no dia 03 de setembro de 2020, às
16hs, serão homologadas as candidaturas, ressalvadas as disposições do parágrafo§ 1º, do artigo 8º.

Artigo  10º  -  O Conselho  Deliberativo  da  Fundação  CORSAN procederá  a  análise  dos  requisitos  para
eventual posse no período compreendido entre 07 e 11 de setembro de 2020, proferindo a respectiva decisão
no dia 14 de setembro de 2020.

Artigo 11º - A ordem do nome dos candidatos na cédula eleitoral será definida por sorteio a ser realizado no
dia 15 de setembro de 2020;

Artigo  12º  – A divulgação da  nominata  dos  candidatos  será  realizada  através  de  Edital  no  dia  16 de
setembro de 2020, que será publicado no endereço eletrônico www.sindiaguars.com.br). 

Seção IV
Do Voto dos Participantes Ativos e Assistidos

Artigo 13º  -  A Junta  Eleitoral  constante  nos  locais  de votação será  composta  de um presidente  e dois
mesários que serão escolhidos entre os participantes da Funcorsan, com a coordenação do delegado sindical
e assessorado pelo Representante da Funcorsan, podendo estes fazerem parte da Junta Eleitoral.

Artigo 14º - O voto é secreto, facultativo e será exercido pelo participante ativo ou assistido da Funcorsan
em gozo de seus direitos estatutários.

§ 1º - O voto é pessoal e será exercido nos dias dias 5,6,7 e 8 de outubro de 2020 das 9h às 16h.
Em nenhuma hipótese será admitido o voto por procuração.
§ 2º-  As Juntas Eleitorais terão abertura com a presença de todos os membros que a constituem,
dando-se inicio a votação às 9h e encerrando-se às 17h, sendo que no dia 08  das 9h às 16h;
§ 3º - Nos locais em que o horário de expediente seja outro que não o normal da Corsan, a votação
iniciar-se-á  meia  hora  após o inicio do horário de expediente  e  encerrando-se a votação com o
término do expediente.
§ 4º - Fica a critério dos membros da Junta Eleitoral e com a concordância dos fiscais, a manutenção
do funcionamento continuo da Junta,  não interrompendo o processo de votação no intervalo de
almoço.
§ 5º -  A cédula de votação, na presença do eleitor, deverá ser rubricada pelo Presidente da Junta
Eleitoral.
§ 6º - Será admitido o voto em separado para aquele participante que não puder comparecer à Junta
Eleitoral, a qual inicialmente estava designado para votar. A Junta Eleitoral deverá verificar na lista
de Participantes da Funcorsan, disponibilizada no endereço eletrônico www.sindiaguars.com.br, se o
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mesmo  é  apto  à  votar,   sendo  apto,  registrará  em  lista  própria  o  nome,  matricula  CORSAN,
localidade de votação e o número do documento de identificação do eleitor que se utilizar do voto
em separado.
§ 7º - No pleito a Junta Eleitoral deverá providenciar urnas para o depósito dos votos, que deverão
ser devidamente lacradas, sendo os lacres assinados pelos integrantes da Junta Eleitoral , 

Artigo 15º - O voto será considerado nulo quando:
a)  a cédula contiver qualquer rasura ou indicação ilegível  que ponha em dúvida a indicação do
candidato;
b) a cédula estiver violada ou contiver qualquer sinal, expressão ou indicação que permita identificar
o eleitor;
c) a cédula, ou qualquer documento do “Material de Votação”, não corresponder ao modelo oficial;
d)  no momento da apuração do voto em separado for constatado que o eleitor exerceu o voto em
mais de uma Junta;
e) for constatado que o votante não é participante habilitado a votar;
f) a cédula estiver assinalada com mais de um candidato;
g) a cédula não estiver assinada por membros da Junta Eleitoral;
h) o eleitor exercer seu voto em mais de uma Junta Eleitoral.

Parágrafo Único: A Comissão Eleitoral deverá, tanto quanto possível, sem comprometer a clareza e
a lisura do pleito, procurar de todas as formas respeitar a vontade manifesta do eleitor, desde que não
se enquadre explicitamente em nenhum dos requisitos acima referidos.

Artigo 16º –  A Comissão Eleitoral distribuirá o material para as Juntas Eleitorais, que será composto das
seguintes peças:

a) Cédula de votação;
b) Lista de votação, onde constará a nominata de todos os participantes ativos e assistidos lotados
nas localidades de abrangência da Junta Eleitoral, em que serão apostas as assinaturas de todos os
que exercerem a opção de voto;
c) Ata de votação, onde deverá constar a data e os horários de abertura e término do pleito, relato
sucinto de fatos eventualmente ocorridos, resumo quantitativo de votos recebidos, votos em separado
e cédulas não utilizadas;
d) Boletim de Contagem de Votos.

§  1º  -  As  Juntas  Eleitorais  serão  localizadas  nas  dependências  da  Patrocinadora  e  na  sede  do
SINDIÁGUA/RS, sendo os locais designados pela Comissão Eleitoral
§ 2º -  No local de votação não poderá haver exposição de material de divulgação dos candidatos,
sendo o referido local restrito apenas aos membros da Junta, fiscais e eleitores.
§ 3º  -  No caso  de,  no dia  da votação,  o  local  definido previamente  não  oferecer  as  condições
mínimas  para  realização  do  pleito,  o  Presidente  da Mesa  de Votação,  com o  consentimento da
Comissão Eleitoral, poderá mudá-lo para outro local que ofereça estas condições, consignando este
fato em Ata.

Seção V
Da Apuração

Artigo 17º -  A apuração dos votos será realizada pela Junta Eleitoral  logo após o final do último dia de
votação.
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§ 1º - A ata de votação e o Boletim de Contagem de Votos devem ser encaminhados para a sede do
SINDIÁGUA/RS, via Correios, através do serviço de SEDEX.

§ 2º - A totalização dos votos deverá ocorrer até a data de 21 de outubro e 2020.

Artigo 18º - A ata do resultado da contagem dos votos, ao término da apuração de cada local, deverá conter
os seguintes dados:

a) número de votos válidos, nulos, e em branco;
b) número de votos para cada candidato;
c) local, data, horário de inicio e término dos trabalhos;
d) nome e assinatura dos escrutinadores que executaram a apuração dos votos.

Parágrafo Único: Serão considerados vencedores os candidatos que obtiverem o maior número de
votos válidos.

Artigo 19º  - Na eventual ocorrência de empate entre candidatos, será utilizado para desempate o critério
descrito no Artigo 64 do Estatuto, pela ordem:

I - aquele que possuir maior tempo de inscrição como participante da Funcorsan;
II - maior tempo de serviço na Patrocinadora ou Funcorsan;
III – sorteio.

Artigo 20º - Encerrada a apuração da eleição, deverá ser lavrada a ata final da apuração contendo, de forma
consolidada, os números gerais da eleição, nas mesmas especificações do artigo anterior. A ata deverá ser
assinada pelos membros da Comissão Eleitoral, dos representantes e/ou dos candidatos.

Artigo 21º - Após lavrada a ata, todo o material da eleição referente ao pleito será empacotado e lacrado com
as assinaturas da Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único:  O material a que se refere este artigo ficará à disposição por um período de 30
(trinta) dias consecutivos, a contar da data de divulgação do resultado, quando então será destruído.

Artigo 22º -  Findo o processo de apuração dos votos a Comissão Eleitoral divulgará o resultado final do
pleito na data de 21 de outubro de 2020, através dos endereços eletrônicos   www.sindiaguars.com.br.

Artigo 23º -  A Comissão Eleitoral, concluído o processo eleitoral, encaminhará ao SINDIÁGUA/RS ata
lavrada, com o resultado das eleições.

Seção VI
Disposições Gerais

Artigo 24º- O período de campanha eleitoral será compreendido entre as datas de  16 de setembro a 02 de
outubro de 2020.

Artigo 25º- A data de posse do candidato eleito será de acordo com a legislação em vigor. 
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Artigo 26º –  Até o momento da posse, diante de impedimento legal,  de renúncia ou de falecimento do
candidato eleito, assumirá a vaga o candidato imediatamente com maior número de votos.

Artigo 27º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.
.

Porto Alegre, 21 de agosto de 2020.

Comissão Eleitoral:

Darnei Germany       Fabiano Laroca Altamiranda         Leandro Alves de Almeida
          Fundação CORSAN                           CORSAN                                     SINDIÁGUA/RS
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