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REGULAMENTO ELEITORAL 

A D E S B A M  

(Aprovado na reunião do Conselho Deliberativo de 25-03-2021) 

 
 

 

DOS PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS 

 

Art. 1º - A instauração do processo eleitoral para renovação da Diretoria 

Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, a cada triênio,  

dar-se-á com a publicação de Edital Convocatório das Eleições, a ser 

procedido pelo Conselho Deliberativo. 

 

Parágrafo Único - O Edital Convocatório, na forma prevista no Estatuto 

Social, além de comunicar aos associados a abertura do processo 

eleitoral, deverá conter o seguinte:  

a- prazo, horário e local para inscrição de chapas; 

b- data, horários e local(is) de votação; 

c)- nominata da Comissão Eleitoral.  

 

Art. 2º – O pleito será coordenado por uma Comissão Eleitoral, escolhida 

pelo Conselho Deliberativo, e sua indicação deverá recair sobre 

cidadãs(aos) com reconhecido conhecimento sobre eleições de entidades 

associativas, sejam eles associados ou não.  

 

Art. 3º – Compete à comissão eleitoral: 

 

a) receber a inscrição das chapas, verificando o preenchimento de todos 

os pré-requisitos, com poderes para recusar eventuais candidaturas que 
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não estejam de acordo com este Regulamento ou com o Estatuto da 

entidade; 

b) garantir a presença dos representantes de todas as chapas, a partir do 

seu efetivo registro, na sua composição final; 

c) escolher e credenciar os mesários cuidando no treinamento e instrução 

sobre os procedimentos eleitorais; 

d) encarregar-se da confecção da lista de votantes, confecção de cédulas, 

urnas e cabine de votação [inclusive quanto a viabilização dos votos 

virtuais] e divulgação das eleições junto aos associados, tendo poderes 

para atuar em qualquer aspecto da questão eleitoral; 

e) credenciar os fiscais das chapas, garantindo sua presença junto às 

mesas coletoras de votos; 

f) definir os espaços e prazos de realização de propaganda, instruindo aos 

mesários para que não permitam aos fiscais a realização de propaganda 

no local onde a urna estiver instalada; 

g) abrir e encerrar o processo eleitoral, responsabilizando-se pela guarda 

e segurança dos bancos de dados com o conteúdo dos votos registrados; 

h) instaurar o processo de apuração, compor as mesas apuradoras e 

garantir a presença de fiscais de todas as chapas (que assim desejarem) 

em cada mesa apuradora; 

i) dirimir as dúvidas e problemas que possam surgir durante o processo, 

resolvendo situações não previstas neste Regimento; e 

j) requisitar empregados e profissionais especializados para auxiliá-la. 

 

Art. 4º – Os candidatos serão inscritos através de chapas que conterão os 

nomes para todos os cargos, efetivos e suplentes, para a Diretoria 

Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. 
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Art. 5º – Não poderá se candidatar o associado que: 

 

a) houver lesado o patrimônio de qualquer entidade associativa; 

b) contar menos de 5 (cinco) anos de inscrição no quadro social da 

ADESBAM, na data da divulgação das eleições; 

c) não estiver no gozo dos direitos sociais conferidos pelo Estatuto da 

Entidade; 

d) tiver definitivamente rejeitadas suas contas em administração de 

qualquer associação civil; 

e) não estiver quites com a tesouraria da ADESBAM, considerado como 

tal a quitação de todos os débitos vencidos até o mês anterior ao da 

convocação da eleição. 

 

Art. 6º – Cópias das relações de votantes deverão ser entregues a todas 

as chapas concorrentes, sob recibo, até 10(dez) dias antes do pleito, sob 

pena de nulidade das eleições.  

 

DO REGISTRO DE CHAPAS 

 

Art. 7º – O prazo para registro de chapas será de, 05 (cinco) dias, a partir 

da data especificada no Edital Convocatório, excluindo o primeiro e 

incluindo-se o último dia, prorrogando-se para o primeiro dia útil 

subsequente se o início ou vencimento cair em sábado, domingo ou 

feriado. 

Parágrafo único – A divulgação do Edital Convocatório se dará, através da 

página da ADESBAM na internet e da publicação no jornal da entidade e 

divulgação nos escritórios e centro de Lazer da Adesbam. 
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Art. 8º – O requerimento de registro de chapa, endereçado à Comissão 

Eleitoral, será acompanhado da qualificação de todos os demais 

candidatos (nome completo, CPF e endereço) e será enviado, por 

qualquer dos candidatos que a integram, para o seguinte endereço de 

correio eletrônico: eleicoes@adesbam.com.br. 

 

Parágrafo único - Somente serão aceitas as chapas que apresentarem a 

nominata completa dos membros efetivos, além de três suplentes para a 

Diretoria Executiva, dois suplentes para o Conselho Fiscal e cinco 

suplentes para o Conselho Deliberativo. 

 

Art. 9º – As chapas deverão ser numeradas seguidamente a partir do 

número 01(um), obedecendo a ordem do registro ou sorteio. Havendo 

impasse quanto ao critério mais adequado, a Comissão Eleitoral decide. 

 

Art. 10 – Será recusado, pela Comissão Eleitoral, o registro da chapa que 

não contenha candidatos em número suficiente. 

 

Parágrafo único – Verificando-se irregularidade, a Comissão Eleitoral 

notificará o interessado para que promova a correção no prazo de 02 

(dois) dias, sob pena do registro não se efetivar. 

 

DO VOTO SECRETO 

 

Art. 11 – O exercício do direito ao voto será na modalidade virtual, sendo 

que as telas de computador no sítio eletrônico onde será realizada a 

eleição apresentarão todas as chapas e incluirão também as opções de 

voto branco e nulo. 
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Art. 12 – Será disponibilizado um terminal de computador para coleta de 

votos na sede da Adesbam. 

 

Parágrafo único – A votação no terminal disponibilizado na sede da 

Adesbam poderá ser acompanhada por fiscais designados pelas chapas 

concorrentes, na proporção de um fiscal por chapa registrada. 

 
 

 

DO VOTO VIRTUAL (ONLINE) 

 

 

Art. 13 – Em razão da Pandemia de Covid-19, as eleições serão 

realizadas de forma eletrônica, com votação através do sítio eletrônico da 

Adesbam. 

Parágrafo único – Para as/os associadas/os que não possuem acesso à 

internet, o exercício do voto previsto no caput será assegurado através de 

terminal de computador exclusivamente destinado a este fim que ficará 

disponível na sede da Associação e observará rigorosamente a data e o 

horário da votação definidos pelo Edital de convocação da eleição. 

 

Art. 14 – Durante os cinco dias que antecedem a data das eleições a 

Adebam divulgará para todas/os as/os associadas/os o linque para a 

plataforma de votação. O referido linque será disponibilizado através de 

todos os meios virtuais tais como: sítio virtual da Adesbam, e-mail, 

whatsapp, telegram e sms, dentre outros. 

 

Parágrafo único – Para registar seu voto a/o associada/o acessará a 

plataforma de votação através do linque disponibilizado no sítio virtual da 

Adesbam e divulgado pelos demais meios virtuais mencionados no caput, 

observando a data e o horário de votação definidos, validará sua 
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identidade inserindo número de CPF e data de nascimento e registrará 

sua opção. 

 

Art. 15 – A coleta e a conferência dos votos eletrônicos ficará sob a inteira 

responsabilidade da Comissão Eleitoral, ou de quem ela designar.  

 

Art. 16 – No dia previsto para a realização das eleições gerais, às 17:00 

(dezessete horas), será encerrada a coleta de votos, sendo lavrada a 

respectiva ata de encerramento dos trabalhos. 

 
 

DO VOTO EM SEPARADO 

 

Art. 17 – Os eleitores cujos votos foram impugnados e os associados 

cujos nomes não constem no sistema, votarão em separado. 

 

Parágrafo Único - O voto em separado será tomado em campo próprio no 

sítio eletrônico destinado à votação, através do preenchimento de um 

formulário, do CPF, da data de nascimento e da opção (voto) do 

associado. 

 

DA APURAÇÃO 

 

Art. 18 – Logo após o término do prazo estipulado para a votação, instalar-

se-á em assembleia eleitoral e permanente, a mesa apuradora, para a 

qual será(ao) enviada(s) imediatamente o relatório dos votos registrados. 

 

Parágrafo único – O envio dos votos registrados ficará sob 

responsabilidade da comissão eleitoral que, através de empresa 

contratada para realizar o processo eleitoral, encaminhará o respectivo 

relatório dos votos. 
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Art. 19 – A mesa apuradora, constituída de um (01) presidente e três (03) 

auxiliares, será designada pela Comissão Eleitoral até cinco (05) dias 

antes da eleição, não podendo tal designação recair sobre cidadãos 

inabilitados para compor mesa coletora de votos.   

 

Art. 20 – Conferidos os relatórios, o presidente verificará se o número de 

corresponde ao número de votantes habilitados ao exercício do voto. 

 

Parágrafo primeiro - Se o número de votos for igual ou inferior ao de 

votantes habilitados, far-se-á a apuração. 

 

Parágrafo segundo - A admissão ou rejeição dos votos colhidos em 

separado será decidida pelo presidente da mesa. 

 

Art. 21 – Sempre que houver protesto fundado em contagem errônea de 

votos, vícios de voto em duplicidade, ou fraude na utilização de dados dos 

associados para efeito de votação, deverão os relatórios e registros de 

votos ser conservados em suporte magnético, que acompanhará o 

processo eleitoral até decisão final. 

 

Parágrafo Único - Haja ou não protestos, conservar-se-ão os relatórios 

sob guarda do presidente da mesa apuradora, até proclamação final do 

resultado, a fim de assegurar eventual recontagem de votos. 

 

Art. 22 – Assiste ao fiscal o direito de formular, perante a mesa, qualquer 

protesto referente à apuração. 

 

Parágrafo primeiro - O protesto poderá ser verbal ou por escrito, devendo 

neste último caso, ser anexado à ata de apuração. 
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Parágrafo segundo - Não sendo o protesto verbal ratificado no curso dos 

trabalhos de apuração, sob forma escrita, dele não se tomará 

conhecimento.  

 

Art. 23 – Finda a apuração será proclamado o resultado e lavrada ata dos 

trabalhos, que mencionará obrigatoriamente: 

 

a) dia e hora da abertura e do encerramento dos trabalhos; 

b) local ou locais em que funcionaram os terminais de computador para 

eleição; 

c) resultado da votação, especificando-se o número de votantes, votos em 

duplicidade, votos apurados, votos atribuídos a cada chapa registrada, 

votos em branco e votos nulos; 

d) o número total de eleitores que votaram; 

e) proclamação do resultado geral da apuração; 

f) apresentação ou não de protestos, fazendo-se, em caso afirmativo, 

resumo de cada protesto formulado perante a mesa; 

 

Parágrafo único- A ata será assinada pelo presidente, demais membros da 

mesa e fiscais, esclarecendo-se o motivo da eventual falta de qualquer 

assinatura. 

 

DA ESCOLHA DOS CARGOS EM DISPUTA 

 

Art. 24 – Os cargos efetivos e suplentes da Diretoria Executiva serão 

preenchidos pelos candidatos da chapa que obtiver maior votação. 

 

Art. 25 – O preenchimento das vagas (efetivas e suplentes) para Conselho 

Deliberativo e para o Conselho Fiscal se dará respeitando a 
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proporcionalidade de votos conseguidos por cada uma das chapas 

concorrentes que obtiverem votação não inferior a 20% dos associados 

que efetivamente exerceram seu direito de voto.  

 

Art. 26 – Definido o número de cargos que cada chapa terá direito a 

ocupar no Conselho Deliberativo e no Conselho  Fiscal, pelo critério da 

proporcionalidade, as chapas escolherão, de comum acordo, quais cargos 

lhes são mais convenientes. 

 

Parágrafo único – Caso não haja consenso entre as chapas, para a 

escolha dos cargos, estes serão preenchidos pelo critério da 

proporcionalidade qualificada, em que cada chapa [a iniciar pela que 

obtiver maior votação] escolhe um cargo e deduz dos votos obtidos o 

número correspondente à escolha feita, e assim sucessivamente, sempre 

procedendo a escolha a chapa que, no momento, tenha maior “crédito” de 

votação.  

 

Art. 27 – Na hipótese de uma das chapas concorrentes obter mais de 50% 

dos votos em disputa terá assegurado o direito de indicar, no mínimo, a 

maioria dos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. 

 

DOS RECURSOS 

 

Art. 28 – Qualquer associado poderá interpor recurso, fundamentado,  

contra o resultado do processo eleitoral, no prazo de 03 (três) dias, a 

contar do término da eleição, para a Comissão Eleitoral, estabelecendo-se 

o mesmo prazo para defesa do recorrido. 
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Art. 29 – O recurso será dirigido à comissão eleitoral e entregue, em duas 

vias contra recibo, na secretaria da ADESBAM,  no horário normal de 

funcionamento. 

 

Art. 30 – Findo o prazo estipulado para a defesa do recorrido, e estando 

devidamente instruído o processo, a comissão deverá proferir sua 

decisão, sempre fundamentada, no prazo de 03 (três) dias. 

 

Art. 31 – O recurso não suspenderá a posse dos eleitos, salvo se provido 

e comunicado oficialmente à ADESBAM antes da posse. 

 

Art. 32 – Anuladas as eleições pela comissão, outras serão realizadas 90 

(noventa) dias após a decisão anulatória. 

 

Parágrafo primeiro - Nessa hipótese a Diretoria Executiva permanecerá 

em exercício até a posse dos eleitos, salvo se qualquer dos seus 

membros for responsabilizado pela anulação, caso em que o Conselho 

Deliberativo [mesmo que com mandato vencido] escolherá uma Comissão 

para gerir a entidade até a realização de nova eleição. 

 

Parágrafo segundo - Aquele que der causa à anulação das eleições, por 

má fé, será responsabilizado civilmente por perdas e danos, ficando à 

ADESBAM, dentro de 30 (trinta) dias após a decisão anulatória, a 

incumbência de providenciar a propositura da respectiva ação judicial. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 33 – Havendo empate entre as chapas mais votadas, será realizada 

nova eleição no prazo de trinta dias. Persistindo o empate será 



 1
1 

proclamada eleita a chapa integrada pelo candidato a presidente há mais 

tempo na categoria. 

 

Art. 34 – Ocorrendo desistência ou falecimento de candidato, até dez dias 

antes da eleição, poderá haver substituição. Após este prazo sem que 

tenha havido substituição a vaga do desistente ou falecido será 

preenchida pelo seu suplente.  

 

Art. 35 – O Conselho Deliberativo poderá nomear uma Comissão de Ética, 

com o objetivo de apreciar e deliberar sobre eventuais condutas 

moralmente inconvenientes praticadas por associados durante as 

eleições. 

 

Art. 36 – O presente Regulamento Eleitoral terá início de vigência dia 25 

de Março de 2021, data de sua aprovação pelo Conselho Deliberativo da 

ADESBAM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


