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REGIMENTO ELEITORAL

Art. 1° - As eleições para o Conselho Deliberativo, Diretoria e Conselho Fiscal da Associação dos
Servidores da Comissão Nacional de Energia Nuclear em Minas Gerais - ASSEC/MG,
serão realizadas em Assembléia Geral devidamente convocada para esse fim, de acordo
com o disposto no Artigo 8°, alínea c do seu Estatuto, e obedecerão ao princípio de voto
direto e secreto.

§1° - Terão direito de votar e de serem votados os associados com mais de 60 (sessenta)
dias de fíliação à Associação, que não estejam impedidos e que estejam em dia com
suas obrigações estatutárias.

§2° - As eleições dar-se-ão em um único dia, com início às 9:00 e encerramento às 17:00
horas, na sede da ASSEC/MG ou em local previamente estabelecido.

§3° - As eleições serão realizadas dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias e mínimo
de 30 (trinta) dias antecedentes ao término dos mandatos vigentes.

§4° - O Edital de Convocação das eleições será divulgado pela Diretoria da ASSECIMG no
prazo mínimo de 15(quinze) dias antes do encerramento das inscrições de candidatos
e chapas.

§5° - Não será permitido o voto por procuração.

Art. 2° - As inscrições de chapas e candidatos para a Diretoria e os Conselhos Deliberativo e Fiscal
deverão ser feitas até 20 (vinte) dias antes da data marcada para a realização das
eleições, mediante requerimento ao Diretor Presidente da Associação.

§1° - Os candidatos a membro da Diretoria inscreverão sua chapa completa, indicando os
nomes dos titulares e suplentes aos cargos eletivos e suas respectivas assinaturas.

§2° - Os candidatos a membro dos Conselhos Deliberativo e Fiscal inscrever-se-ão
individualmente.

,
Art. 3° - A Comissão Eleitoral, que coordenará os trabalhos das eleições e respectivas apurações,

será criada 20 (vinte) dias antes da data das eleições, e suas atividades serão encerradas
após a ata final de homologação dos resultados. t

.;!
§1° - Farão parte da Comissão Eleitoral 5 (cinco) sócios efeti os indicados pelo Conselho

Deliberativo. . J

§2° - Não poderá integrar a referida Comissão qualquer candidato a cargo eletivo, bem
como integrante de órgão da ASSEelMG com mandato em vigor.

Art. 4° - A Comissão Eleitoral analisará se os candidatos inscritos preenchem as condições
estatutárias e regimentais para serem votados.
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§1° - Se algum candidato for impugnado, a referida Comissão o notificará em até 3 (três)
dias, a partir do encerramento das inscrições de candidatos e chapas. Em se tratando
de candidato à Diretoria, o candidato a Diretor Presidente será também notificado. O
candidato impugnado terá até 2 (dois) dias úteis para recorrer à Comissão Eleitoral,
que deliberará em até 2 (dois) dias úteis.

§2° - Mantida a impugnação do candidato à Diretoria, titular ou suplente, ele deverá ser
substituído em até 3 (três) dias úteis, a partir da data de sua notificação, mantendo-se
inalterado o restante dos nomes e respectivos cargos.

§3° - Mantida a impugnação do candidato ao Conselho Deliberativo ou Fiscal, ele ainda
poderá participar das eleições corno eleitor, desde que atenda ao citado no Artigo 1°,
parágrafo 10.

§4° - A Diretoria da ASSECIMG divulgará em Edital, até 10(dez) dias antes das eleições,
os nomes dos candidatos e a composição das chapas homologadas pela Comissão
Eleitoral.

Art. 5° -Será instalada no mínimo urna Seção Eleitoral, cabendo à Comissão Eleitoral a indicação de
03 (três) sócios efetivos responsáveis pela Seção e a definição das atribuições destes.

§1° - Não poderão fazer parte da Seção candidatos a qualquer cargo eletivo, bem corno
nenhum integrante de órgão da ASSECIMG com mandato em vigor,

§2° - No caso de chapa, é facultada a indicação de um fiscal por Seção, para acompanhar
os trabalhos de votação, sendo este identificado pela Comissão Eleitoral.

Art. 6° - Caberá à Comissão Eleitoral providenciar a montagem do kit eleitoral composto de:

- urna modelo TRE;
- cédulas eleitorais;
- identificação das Seções Eleitorais;
- relação dos votantes para assinatura;
- relação nominal das chapas e candidatos;
- lista de localização de todas as urnas;
- orientação para as Seções;
- cópia do Regimento Eleitoral vigente e
- lista de todo o material (para conferência),

Art. 7° - As cédulas deverão ser rubricadas por 02 (dois) responsáveis pela respectiva Seção.

Art. 8° - As urnas deverão ser vistoriadas pelos responsáveis da Seção Eleitoral antes do início da
votação e devidamente lacradas e rubricadas pelos mesmos, ao término da votação.

Parágrafo único: Cada urna deverá conter os votos de aproximadamente 50 (cinqüenta)
eleitores.
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Art. 9° - No dia das eleições, o associado comparecerá à Seção Eleitoral, apresentará o crachá ou
outro documento de identidade, assinará a relação de votantes, indicará na cédula .~~óas p~$$o

eleitoral, de modo convencionado e no quadro apropriado, o(s) candidato(s) e chapa de g BHTE"MG ~
sua preferência e depositará seu voto na urna. .oe 3 l-

9t')'

§1° - Não serão permitidos material ou indicação de propaganda e trabalho de "boca de
urna" nas imediações do local de votação. Ficará a critério da Comissão Eleitoral a
determinação dos limites dessa área neutra.

§2° - A cabine de votação deverá ser instalada em local apropriado, determinado pela
Comissão Eleitoral.

§3° - A cédula só será entregue ao associado após assinatura na relação de votantes,
devidamente conferida com a assinatura do crachá ou outro documento de
identidade.

Art. 10° - Cada associado poderá votar em no máximo 04 (quatro) candidatos para o Conselho
Deliberativo e em 01 (um) candidato para o Conselho Fiscal da Associação.

Art.l1 o - Haverá uma Junta Apuradora constituída de 01 (um) membro da Comissão Eleitoral e
mais 02 (dois) outros sócios efetivos indicados por essa Comissão.

§1° - Não poderá fazer parte da Junta Apuradora candidato a qualquer cargo eletivo, bem
como nenhum integrante de órgão da ASSECIMG com mandato em vigor.

§2° - Cada chapa concorrente poderá indicar um fiscal para acompanhar a apuração. Esse
fiscal será identificado pela Comissão Eleitoral e poderá acusar eventuais
irregularidades, formalizar e pedir providências à Junta Apuradora e aos órgãos da
Associação, sem, contudo, prejudicar o andamento regular e normal dos trabalhos.

Art. 12° - As urnas, as relações de votantes, a identificação da seção, a lista de assinaturas, bem
como as cédulas não utilizadas deverão ser encaminhadas à Junta Apuradora, em
volume lacrado e rubricado pelos responsáveis pela Seção Eleitoral, logo após
encerramento da votação.

§10 - A apuração das eleições será iniciada logo após o encerramento da votação.

§2° - Aberta cada urna, serão conferidas todas as cédulas contidas na mesma.

a) Caso o número de cédulas seja superior ou inferior ao número de eleitores cujas
assinaturas constem da relação de votantes, a urna será impugnada.

§3° - Cada urna terá um mapa de apuração correspondente, que deverá conter as
assinaturas dos membros da Junta Apuradora. O conjunto dos mapas será o resultado
da apuração na Seção Eleitoral, chamado resultado parcial.

Art. 13° - A consolidação dos resultados parciais e sua divulgação serão feitas pela Comissão
Eleitoral, dentro do prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.
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Parágrafo único: Após a divulgação dos resultados, os candidatos terão até 2 (dois) dias
úteis para recorrer à Comissão Eleitoral, que deliberará em até 2 (dois)
dias úteis.

Art. 14° - Serão considerados eleitos membros do Conselho Deliberativo da Associação os
candidatos que, em ordem decrescente, obtiverem maior número de votos, observado o
total de 09 (nove) membros, de acordo com o Capítulo IV, artigo 16°, parágrafo
primeiro do Estatuto da ASSECIMG.

Parágrafo único: Em caso de empate, será considerado eleito o servidor com maior tempo
(em meses) de Associação. Persistindo o empate, será considerado eleito
o servidor mais idoso.

Art. 15° - Serão considerados eleitos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal da
r-, Associação os candidatos que, em ordem decrescente, obtiverem maior número de

votos, observado o total de 06 (seis) membros, de acordo com o Capítulo VI, artigo 35
do Estatuto da ASSECIMG.

§1° - Serão membros titulares os 03 (três) candidatos mais votados e suplentes os 03 (três)
seguintes.

§2° - Em caso de empate, aplicar-se-á o previsto no parágrafo único do artigo 14 deste
Regimento.

Art. 16° - A eleição dos membros titulares e suplentes da Diretoria obedecerá aos parágrafos
seguintes.

§1° - Caso concorram mais de 02 (duas) chapas, será considerada eleita aquela que obtiver
50% (cinqüenta por cento) mais O1 (um) dos votos válidos (total de votos
descontando-se os nulos e brancos). Se isto não ocorrer em primeira votação, será
realizada, em prazo de até 15 (quinze) dias, uma segunda votação, na qual
concorrerão as 02 (duas) chapas mais votadas. Será considerada vencedora na
segunda votação a chapa que obtiver qualquer número de votos de vantagem sobre a
outra.

§2° - Caso concorram apenas 02 (duas) chapas, será considerada eleita aquela que obtiver
qualquer número de votos de vantagem sobre a outra. Em caso de empate haverá
uma segunda votação em prazo de até 15 (quinze) dias.

§3° - Havendo empate na segunda votação prevista nos parágrafos anteriores, será
convocada nova eleição, que deverá ser realizada no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, sendo permitida a inscrição de novas chapas.

§4° - No caso de chapa única, esta será considerada eleita se obtiver qualquer número de
votos de vantagem sobre a soma dos votos nulos e brancos. Se isso não ocorrer, será
convocada nova eleição no mesmo prazo e condições do parágrafo anterior.
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§5° - Caso o número de votos nulos e brancos, somados, seja maior que 50% (cinqüenta
por cento) do total de votantes, em qualquer das situações previstas nos parágrafos
anteriores, a eleição ficará anulada e uma outra será convocada no mesmo prazo e
condições do parágrafo 3° deste artigo.

Art. 17° - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

Art. 18° - O presente Regimento entra em vigor a partir desta data, aprovado pelo
Deliberativo.

Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2005.
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u Palmieri

An ônio Fioravante Neto
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Jaçqueline Rosária Pinto

tônia Margareth F. M. Ata11a

Kátia da Silva Peixoto Perrv __ .
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