
 

 

 
REGIMENTO DA COMISSÃO ELEITORAL DO SINDICATO 
ÚNICO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO 

MUNICIPAL DE BLUMENAU – SINTRASEB 
 

PROCESSO ELEITORAL 2021 
 
A Comissão Eleitoral que coordenará o processo eleitoral 2021 do SINTRASEB, 
eleita na assembléia geral realizada no do dia 23 de agosto de 2021, reunida, 
na sede da entidade, em sua primeira reunião, no dia 27 de agosto de 2021, na 
forma dos artigos 81, 82 e 83 do estatuto social do sindicato, aprovou o 
seguinte regimento de trabalho: 
 
Art. 1º. – A Comissão Eleitoral coordenará o processo eleitoral observando e 
cumprindo as determinações do estatuto social da entidade, em especial dos 
artigos 77 a 114 que tratam do processo eleitoral. 
 
Parágrafo único: este regimento de trabalho disciplina apenas normas 
complementares e não conflitantes com o estatuto social. 
 
Art. 2º. A Comissão Eleitoral eleita na assembleia geral realizada no do dia 23 
de agosto de 2021 é composta por três membros de acordo com o artigo 81 do 
Estatuto Social da Entidade não concorrentes em qualquer das chapas, sendo 
eles(as): Ari Germer, Carla Xavier da Silveira Delfino e Sandro Luiz Cifuentes. 
 
§1º. Para o bom andamento dos trabalhos em sua primeira reunião, no dia 27 
de agosto de 2021, Carla Xavier da Silveira Delfino, para secretariar os 
trabalhos. §2º. Serão lavradas atas de todas as reuniões da Comissão Eleitoral, 
sendo suas decisões tomadas em comum acordo dos três membros da 
Comissão. 
 
§3º Caberá à Diretoria do SINTRASEB a indicação de um funcionário/a para 
ficar à disposição da Comissão Eleitoral enquanto perdurar o processo eleitoral. 
 
§4º. – Cada chapa inscrita indicará um representante, integrante da chapa para 
compor o trabalho da Comissão Eleitoral, a partir do ato da inscrição. 
 



 

 

Art.3° - A eleição deverá ser convocada pelo Coordenador –Geral do 
SINTRASEB, por Edital, na forma do Art. 77 do estatuto social da entidade. 
 
Art. 4º. Compete à Comissão Eleitoral, na forma do estatuto social da entidade: 
 
I – receber inscrição de chapa que queira concorrer às eleições na forma do 
Art. 78; 
 
II – lavrar ata do registro de chapas e providenciar a publicação da relação 
nominal das chapas inscritas na forma do Art. 79; 
 
III – Convocar nova eleição na forma do Art. 80 se não houver chapa(s) 
inscrita(s); 
 
IV – homologar ou não pedido de inscrição de chapa e candidaturas na forma 
dos artigos 86 e 89 e demais disposições estatutárias; 
 
V – receber, instrumentalizar e julgar os pedidos de impugnação na forma dos 
artigos 87 e 88 e demais disposições estatutárias; 
 
VI – nomear mesas coletoras e apuradoras na forma dos artigos 91 e 99, 
supervisionar seus trabalhos e julgar casos remetidos pelos membros destas; 
 
VII – abrir e encerrar os trabalhos de votação, disponibilizar o material eleitoral 
(cédulas, canetas, cabines, urnas, atas, itinerários, lista de votantes), 
orientando os membros das mesas coletoras para que seja garantido a 
aplicação das determinações dos artigos 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 97; 
 
VIII – credenciar um fiscal indicado de cada chapa para cada mesa coletora e 
apuradora na forma dos artigos 91 e 99; 
 
IX – apurar e declarar o resultado das eleições no local que esta se realizar, 
observando as determinações dos artigos 98, 99, 100, 101, 102 e 103; 
 
X – Homologar e disponibilizar a lista de votantes até dia 24/10/2021, como 
determina art. 84, observados ainda os artigos 6, 7 e 9 do mesmo estatuto. 
 



 

 

Parágrafo único: Cabe, também, à Comissão Eleitoral, solucionar os casos 
omissos, em matéria eleitoral, surgidas no decorrer do pleito, sempre 
observando o estatuto social da entidade. 
 
Art. 5° - Para a inscrição de uma chapa os interessados deverão apresentar 
candidatos para todos os cargos e suplentes da Diretoria Colegiada que tratam 
os artigos Art. 20 e 21 do estatuto social da entidade, podendo candidatar-se 
todo filiado que preencher os requisitos estabelecidos no Art. 85. 
 
Art. 6° – A ficha de qualificação que trata o §1° do Art. 78 é a constante no 
Anexo I deste regimento. 
 
Art. 7º. As eleições ocorrerão nos dias 26 e 27 de outubro de 2021 no horário 
das 08h (oito horas) às 20h (vinte horas) no primeiro dia de votação, e das 08h 
(oito horas) às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos) no segundo dia de 
votação, podendo ser antecipado quando todos os eleitores da relação de 
votantes já tiverem exercido o seu dever. 
 
§1º - Caso o município adote horário especial nas repartições, anterior aos dias 
26 e 27 de outubro 2021, as eleições serão realizadas nos seguintes horários: 
 
a) Administração direta, Autarquias e Fundações que possuírem 2 (dois) turnos, 
o horário no primeiro dia de votação será das 8h (oito horas) às 20:00 (vinte 
horas) e das 8:00 (oito horas) às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos) no 
segundo dia de votação. 
 
b) Administração direta, Autarquias e Fundações que adotarem turno único de 
trabalho das 7h (sete horas) às 13h (treze horas), o horário de votação será das 
7h30min (sete horas e trinta minutos) às 13h30min (treze horas e trinta 
minutos) nos dois dias de votação. 
 
Art. 8° - O calendário eleitoral é o constante no anexo II. 
 
Art. 9º - Este regimento juntamente, com todas as peças do processo eleitoral, 
deverá ser afixado no mural do sindicato, publicado no site oficial do 
SINTRASEB e arquivados por um período de 5 (cinco) anos. 
 
Art. 10. O SINTRASEB deverá encaminhar com antecedência as Secretarias, 
Autarquias e Fundações, solicitação de dispensa dos servidores integrantes da 



 

 

Comissão eleitoral, bem como dos por ela nomeados para trabalhar no 
processo eleitoral, nos dias 26 e 27 de outubro de 2021. 
 
Art. 11 - Findo processo eleitoral, este regimento e a Comissão Eleitoral serão 
extintos. 
 
Art. 12 - As despesas decorrentes deste regimento serão custeadas pelo Fundo 
Eleitoral previsto no art. 104 e no Parágrafo único das disposições estatutárias 
do SINTRASEB. 
 
 

Blumenau 27 de agosto de 2021. 
 
 
 
 

Sandro Luiz Cifuentes 
Presidente da Comissão Eleitoral 

 
  



 

 

 
 

Anexo I – Ficha de Qualificação dos Candidatos: 
 
 
 
Nome:......................................................................................................................... 

Data de Nascimento:......................................................................................................... 

N° - RG: .................................CPF......................................PIS/PASP.................................. 

Cargo que ocupa no Serviço Público Municipal de Blumenau: ......................................... 

Local de Trabalho: .............................................................................................................. 

Data de Ingresso: ........................................ Data de Sindicalização:................................. 

Endereço: Rua: ....................................................................................................N°..........,  

Apto................. Bairro:................................................ CEP: .............................................. 

Telefones: ................................................................................................................... 

Emails: ................................................................................................................................ 

 

 

Anexar fotocópias: 

I – Carteira de Identidade; 
II – CPF se não constar na Carteira de Identidade; 
III - PIS/PASP; 
IV – Ficha Funcional 

 



 

 

 
 

Anexo II - Calendário eleitoral 
 

30/08/2021 Publicação do Edital de convocação da eleição. 

03/09/2021 Primeiro dia para inscrição de chapa (s), com início às 8 horas, na 
sede do SINTRASEB, em cumprimento ao Art. 78 do Estatuto 
Social. Horário de funcionamento da Sede é das 8 às 17h, de 
segunda a sexta-feira. 

17/09/2021 Prazo final para inscrição de chapa (s) na sede do SINTRASEB, até 
às 17h, de acordo com o Art. 78 do Estatuto Social. 

20/09/2021 Publicação da relação nominal da (s) chapa (s) inscrita (s), em 
cumprimento ao Art 79, parágrafo primeiro do Estatuto Social. 

21/09/2021 Primeiro dia útil para pedido de impugnação da (s) chapa (s), em 
cumprimento ao Art 79 e seguirá os critérios de acordo com Art. 
87 e Art. 88, do Estatuto Social. 

27/09/2021 Último dia útil para pedido de impugnação da (s) chapa (s) em 
cumprimento ao Art. 79 do Estatuto Social. 

21/09/2021 Homologação da (s) chapa (s). Na sede do SINTRASEB até às 17h. 
com início de campanha a (s) chapa (s) que não obter empecilho. 

21/10/2021 Prazo final para indicação de nomes de mesários para mesas 
coletoras que deverão ser protocolada, até às 17h na sede do 
SINTRASEB. 

26 e 27/10/2021 Votação. 

27/10/2021 Apuração dos votos – a partir da chegada da última urna. 

23 e 24/11/2021 Nova Eleição – caso não tenha Chapa inscrita seguirá os critérios 
do Estatuto Social do SINTRASEB. 

 


