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Artigos 55 a 99



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO

A Comissão Eleitoral Central no uso de suas atribuições legais e

estatutárias, vem a público convocar todos(as) os(as) sindicalizados(as),

ativos(as) e aposentados(as), em dias com suas obrigações estatutárias,

para a realização das eleições para as diretorias Central, Regionais

Sindicais e Zonais de Goiânia, para o quadriênio 2017/2021, do SINTEGO,

a serem realizadas nos dias 31/05/2017, 01/06/2017 e 02/06/2017, em

todo o Estado e Municípios de Goiás, conforme dispõe o Estatuto do

SINTEGO, nos artigos 55 a 99, far-se-á:



Art. 1º - A eleição dar-se-á por votação secreta a ser realizada nos locais de

trabalho do(a) eleitor(a), por urnas fixas e itinerantes; iniciar-se-á às 08:00

horas e encerrar-se-á às 21:00 horas, nos dias definidos no presente Edital.

§ 1º - Obrigatoriamente as urnas fixas estarão disponíveis na sede Central do

SINTEGO, na Hospedagem e nas sedes das Regionais do Sindicato.

§ 2º - O local que contar com número inferior a 05(cinco) filiados(as), estes

poderão votar nas sedes das Regionais Sindicais, na Sede Central ou na

Hospedagem do SINTEGO, conforme o Parágrafo Único do Art. 81 do Estatuto.

§ 3º - A Comissão Eleitoral Central fixará os horários das urnas itinerantes em

cada local de votação.



Art. 2º - A chapa que desejar concorrer ao pleito eleitoral deverá requerer a sua

inscrição até o dia 01/05/2017, como é feriado, o prazo ficará prorrogado para o

primeiro dia útil após, ou seja, 02/05/2017, até as 18:00 horas, junto às

secretarias das sedes Central e Regionais Sindicais.

Parágrafo Único: A Comissão Eleitoral receberá a inscrição das chapas nos locais

indicados no período de 17/04/2017 a 02/05/2017.

Art. 3º - As Secretarias da Central e das Regionais Sindicais do SINTEGO estarão

abertas para o recebimento da inscrição das chapas, no horário das 08:00 às

12:00 e das 14:00 às 18:00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.



Art. 4º - O requerimento para inscrição e registro de chapa deverá, sob pena de indeferimento, ser endereçado às

Comissões Eleitorais Central ou Regional, em 02(duas) vias até o prazo do Art. 2º, vir acompanhado dos

documentos e conter: a) nome completo de todos(as) os(as) concorrentes e seus respectivos cargos, número de

identidade e órgão expedidor, número de CPF, número do PIS/PASEP e nome da unidade de trabalho de cada um

dos integrantes, bem como seus endereços; b) Cópia de um documento de identidade (CNH, RG e Carteira

Profissional), cópia de contracheque do mês anterior à data da inscrição, cópia de cartão ou outro documento

com o número do PIS/PASEP e comprovante de endereço atualizado de todos os concorrentes.

§ 1º - As chapas que desejarem concorrer ao pleito deverão obrigatoriamente preencher todos os 25 cargos que

compõem a Diretoria Central, no mínimo, e, nas Regionais Sindicais, o mínimo de 7(sete) cargos, conforme

previsão dos Artigos 75 e 76 do Estatuto.

Art. 5º - Em caso de empate entre duas ou mais chapas, nenhuma vencedora, será realizada nova eleição, qual

realizar-se-á nas datas de 16 e 17 de junho de 2017, nas mesmas condições previstas no Estatuto e nesse Edital.

Goiânia-GO, Sexta-feira, 31 de Março de 2017.

COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL
ESTELA MARES STIVAL - presidente

VICENTE GONÇALVES RIBEIRO - secretário
EDMILSON RAMOS CAMARGOS - vogal



REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO 
ELEITORAL DO SINTEGO - ELEIÇÕES 
PARA O QUADRIÊNIO 2017/2021

A Comissão Eleitoral Central, usando das atribuições que lhe

foram conferidas pelo Estatuto, RESOLVE aprovar e promover

seu REGIMENTO INTERNO para regulamentar as eleições do

SINTEGO, que serão realizadas nos dias 31/05/2017,

01/06/2017 e 02/06/2017.



CAPÍTULO PRIMEIRO –
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Este Regimento deverá ser publicado no site

www.sintego.org.br e afixado nas sedes Central, Regionais

Sindicais e Hospedagem do Sindicato.

Art. 2º - O processo eleitoral será coordenado por uma

Comissão Eleitoral Central, auxiliada por Comissões

Eleitorais Regionais, cujas competências serão

determinadas por esse Regimento Eleitoral.



CAPÍTULO SEGUNDO - DA COMPOSIÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 3º - A Comissão Eleitoral Central será́ composta por: ESTELA MARES STIVAL,
presidente; VICENTE GOMÇALVES RIBEIRO, secretário; e EDMILSON RAMOS
CAMARGOS, vogal, todos eleitos na Plenária Sindical, ocorrida nos dias 17 e 18 de
março do corrente ano.

Parágrafo único - As Comissões Regionais Eleitorais são eleitas em Reunião Ampliada
da Diretoria Regional, em número não superior a 03(três) membros.

Art. 4º - A Comissão Eleitoral Central funcionará com a presença da maioria de seus
membros e deliberará pelo voto da maioria dos presentes.

Art. 5º - Os membros da Comissão Eleitoral não poderão ser candidatos a nenhum
cargo no processo eleitoral em andamento.

Art. 6º - É vedado aos membros da Comissão Eleitoral manifestar-se a favor ou contra
os candidatos durante o processo eleitoral, sob pena de seu afastamento.



CAPÍTULO TERCEIRO - DAS COMPETÊNCIAS

Art. 7º - A Comissão Eleitoral Central tem competência definida pelos artigos
63 e 64 do Estatuto, em especial:

I. editar Resoluções Normativas para coordenar o processo eleitoral.

II. estabelecer o Calendário Eleitoral.

III. divulgar a listagem dos eleitores.

IV. coordenar e supervisionar todo o processo eleitoral durante seu curso.

V. elaborar Cronograma Especial e Orientações Normativas das Eleições.

VI. apreciar impugnações e recursos porventura interpostos.

VII. tornar público os resultados.



VIII. resolver possíveis casos omissos.

IX. divulgar amplamente datas, horários, formas e locais de inscrições de

candidaturas, de votação e de apuração dos resultados.

X. receber requerimentos de inscrição de Chapas e Candidatos, analisar as

condições de elegibilidade e divulgar as inscrições.

XI. receber e apreciar pedidos de impugnação, em única e última

instância, de inscrições de Candidatos e Chapas.

XII. designar o presidente e o secretário das mesas coletoras de votos

(fixas e itinerantes) e os escrutinadores dos votos.

XIII. proclamar os Candidatos eleitos, e publicar no Sindicato o resultado

das eleições.

XIV. dar posse aos eleitos.



CAPÍTULO QUARTO - DAS DELIBERAÇÕES 

DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 8º - As reuniões da Comissão Eleitoral serão registradas em atas, e suas deliberações
serão tomadas por maioria de votos.

Art. 9º - Cada um dos membros da Comissão Eleitoral terá direito a voto.

Art. 10 - O primeiro voto é do(a) secretário(a), seguido pelo(a) vogal e, após, o(a)
presidente.

Art. 11 - O representante indicado pela chapa junto à Comissão Eleitoral, desde que este
preencha as condições do Estatuto, terá apenas direito a voz.

Art. 12 - É facultado ao representante de chapa fazer a defesa oral, caso houver pedido, da
impugnação de candidatura pelo prazo de 10(dez) minutos cronometrados.

Art. 13 - A Comissão se reunirá na sala de reunião da Diretoria Central, situada na Sede
Central do SINTEGO, Rua 236, Nº 230, Setor Coimbra, Goiânia, Goiás, Brasil. CEP 74.535-030.



CAPÍTULO QUINTO –
DA INSCRIÇÃO DE CHAPAS

Art. 14 - A inscrição deverá obedecer rigorosamente aos artigos 67 ao 80 do
Estatuto.

Art. 15 - A Secretaria fornecerá às chapas e aos candidatos formulários de
requerimentos para o registro da inscrição.

§ 1º Desde que preencham os requisitos do Estatuto, os requerimentos feitos
fora do formulário serão recebidos e analisados.

§ 2º Os requerimentos deverão ser recebidos pela Secretaria, que depois de
verificadas as condições de elegibilidade dos candidatos, certificará e
encaminhará imediatamente à Comissão Eleitoral para deliberar sobre o registro.



CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO –
DA HOMOLOGAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURAS

Art. 16 - Após o prazo da inscrição, as chapas serão

homologadas e publicadas com a relação das mesmas no site

do SINTEGO e nas sedes Central e Regionais Sindicais e

Hospedagem.

Art. 17 - O prazo para impugnação iniciará após a publicação.



CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO –
DA IMPUGNAÇÃO

Art. 18 - Impugnação de candidaturas deverá ser apresentada à Comissão Eleitoral

por qualquer eleitor, no prazo de 3(três) dias, após a homologação das chapas,

conforme o Estatuto.

Art. 19 - A Comissão Eleitoral receberá a impugnação e notificará o candidato

impugnado ou o Presidente da Chapa ou o representante da Chapa na Comissão

Eleitoral, para, no prazo de 48 horas, apresentar defesa.

Parágrafo Único - A notificação será realizada pessoalmente, ou por meio

eletrônico, e deverá ser certificada pela Secretaria.

Art. 20 - A defesa poderá ser oral ou escrita, sendo oral deverá ser apresentada na

forma do artigo 12 desse Regimento.



CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO –
DA MESA COLETORA DE VOTOS

Art. 21 - A mesa coletora de votos será designada pela Comissão Eleitoral e será
responsável por coletar votos, conferir a documentação e listagem dos eleitores.

Art. 22 - Será composta por um Presidente e um Secretário, a quem competirão,
a abertura da votação, o encerramento com o lacre das urnas e o envio das
mesmas à Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único - Poderá, a critério de insuficiência de pessoal, a Comissão
Eleitoral designar apenas um componente de mesa, sem a figura do secretário.

Art. 23 - Nas mesas coletoras será permitido apenas um (01) fiscal por chapa que
será identificado com crachá fornecido pela Comissão Eleitoral.

Art. 24 - Não poderão participar das mesas coletoras o candidato à Eleição.



CAPÍTULO DÉCIMO OITAVO - DO RESULTADO E 
DA SUA DIVULGAÇÃO

Art. 25 - A Comissão Eleitoral, depois de contados os votos, divulgará o resultado e
o publicará, após os recursos, se houver, na forma estabelecida pelo inciso IX, do
art. 63.

Art. 26 - Após a publicação do Resultado das Eleições e o ato de posse, encerrados
estão os trabalhos da Comissão Eleitoral.

Goiânia, Goiás, 31 de Março de 2017.

ESTELA MARES STIVAL
presidente

EDMILSON RAMOS CAMARGOS
vogal

VICENTE GONÇALVES RIBEIRO
secretário



CRONOGRAMA ESPECIAL E 

ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES 

DO SINTEGO (Art. 63, Inciso IV)

1. Data de publicação do Edital de Convocação de Eleição: 31/03/2017, SEXTA-FEIRA,

NOS CLASSIFICADOS DO JORNAL 'O POPULAR', PÁGINA 07.

2. Período para eleger as Comissões Eleitorais Regionais: ELEGER E ENCAMINHAR, ATÉ O

DIA 05/04/17, QUARTA-FEIRA, AS COMISSÕES ELEITORAIS REGIONAIS, NOS TERMOS

DO ART. 64 DO ESTATUTO DO SINTEGO.

3. Prazo para inscrição de chapa: 17/04/2017 A 02/05/2017, NOS HORÁRIOS DAS 08:00

ÀS 12:00 E DAS 14:00 ÀS 18:00 HORAS, NAS SEDES CENTRAL E REGIONAIS SINDICAIS,

NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO.

4. Data de encerramento da Campanha Eleitoral: (VINTE E QUATRO) HORAS ANTES DO

INÍCIO DA ELEIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 65 DO ESTATUTO DO SINTEGO.



5. Período de realização da eleição: 31/05/2017, 01/06/2017 e 02/06/2017.

6. Em caso de empate: NOVA ELEIÇÃO ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 17 DE

JUNHO DE 2017.

7. Podem candidatar: SINDICALIZADOS ATÉ 360 (TREZENTOS E SESSENTA)

DIAS ANTES DA ELEIÇÃO, OU SEJA, 26/06/2016, NOS TERMOS DO

ESTATUTO DO SINTEGO, ART. 58.

8. Podem votar: SINDICALIZADOS(AS) ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS ANTES DA

ELEIÇÃO, OU SEJA, 1º/04/2017, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO

SINTEGO, ART. 61.

9. A(S) CHAPA(S) DAS DIRETORIAS REGIONAIS SINDICAIS DEVE(DEVEM) SER

INSCRITA(S) NAS REGIONAIS SINDICAIS.

10. Data da Posse das Diretorias Eleitas: 09 DE JUNHO DE 2017.


