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ELEIÇÕES GERAIS - GESTÃO 2021-2024 
 

RESOLUÇÃO Nº 03/2021 
 

DETERMINAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA VOTAÇÃO ATRAVÉS DE CÉDULAS 
 

A Comissão Eleitoral do SINDIPÚBLICOS-ES, no uso de suas atribuições estatutárias, e em conformidade com as 
normas do processo eleitoral em curso, objetivando a eleição para a gestão 2021/2024, torna público as 
determinações e procedimentos para votação através de cédulas. 
 
A votação através de cédulas, (voto em separado), é uma OPÇÃO estatutária (Parágrafo 1º do Art. 49) e Art.12 do 
Regimento Eleitoral, visando assegurar o exercício de direito ao voto aos sindicalizados que tiverem dificuldades 
de acesso a votação online. 
 
Em cumprimento aos mesmos dispositivos estatutários  e regimentais supramencionados, o voto em cédulas 
também poderá ser feito por correspondência, através de material e orientações encaminhadas previamente pelo 
sindicato a cada sindicalizado residente no município com menos de 15 (quinze) votantes. 

 
I – INSTALAÇÃO DAS MESAS COLETORAS  

 
1) As mesas coletoras funcionarão sob exclusiva responsabilidade de um coordenador e um mesário, designados 

pela Comissão Eleitoral, nos municípios com mais de quinze sindicalizados; 
 

2) O processo dar-se-á conforme Quadro de Votação, que será divulgado até 1º de setembro de 2021, contendo 
os municípios, locais, datas e horários de instalação das urnas; 

 
3) É de responsabilidade de cada chapa concorrente designar o seu respectivo fiscal durante o período de 

votação; 
 

4) No local de votação, o eleitor, mesários e fiscais, não poderão abordar pessoas pedindo voto ou se manifestar 
portando camisetas ou outros meios de propaganda das chapas concorrentes; 

 
5) Em cada local de votação, será disponibilizado o seguinte material:  
 

a) Relação nominal dos eleitores na respectiva urna, a qual deverá ter espaço específico para 
assinatura do votante, comprovando o exercício do voto;  

 
b) Relação das chapas concorrentes com os nomes dos candidatos e respectivos cargos pleiteados;  

 
c) Cédulas de votação (Diretoria Executiva e Conselho Fiscal); 

 
d) Formulário de ata padronizado;  

 
e) Urna que assegure a inviolabilidade do voto. 

 
f) Envelopes padronizados para colocar as cédulas com voto; 

 
g) Relação geral dos sindicalizados; 
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h) Fita adesiva, cola e canetas; 
 

i) Cópia do presente documento; 
 

j) Álcool em gel 
 

II - DOS PROCEDIMENTOS 
 
6) O sigilo do voto será assegurado mediante as seguintes providências: 

 
a) Espaço reservado para que o eleitor exercite o direito de voto; 

 
b) Uso de cédulas distintas, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, contendo os números de identificação de 

cada chapa, sendo obrigatórias as rubricas dos mesários no verso; 
 

III - DA COLETA DE VOTOS 
 

7) Os trabalhos das mesas coletoras terão duração conforme Quadro de Votação, podendo ser encerrados 
antecipadamente se tiverem votado todos os eleitores constantes da lista de votação; 
 

8) Todo sindicalizado deverá se apresentar ao local de votação, munido de identidade funcional ou qualquer 
documento de identificação com foto; 

 
9) Os mesários farão a conferência à vista da relação de sindicalizados; 

 
10) Confirmado o direito de exercício de voto, será solicitado ao eleitor que assine a lista e, em seguida, serão 

fornecidas as cédulas; 
 

11) Antes de depositar a cédula no envelope apropriado, o eleitor deverá exibir a parte rubricada à mesa e aos 
fiscais, para verificarem, sem a tocar, se é a mesma que lhe foi entregue. Caso afirmativo o voto será lacrado 
no envelope, o qual será colocado dentro de outro envelope, este com a identificação do eleitor, e colocado 
na urna; 

 
11.1 - Se a cédula não for a mesma, o eleitor será convidado a voltar ao local reservado e trazer o seu voto na 
cédula que recebeu. Se o eleitor não proceder conforme determinado, não poderá votar, anotando-se a 
ocorrência na ata; 

 
11.1 - Por ocasião das apurações, será considerado NULO o voto que não expressar claramente a opção 
do eleitor bem como, aquele que constar de rasuras, emendas ou quaisquer outras manifestações alheias 
ao pleito; 
 

12) Ao término dos trabalhos de cada dia, será procedido o fechamento da urna, lacrando-a com fita adesiva, 
sendo estas rubricadas pelos membros da mesa e fiscais, fazendo lavrar ata, com menção expressa do número 
de votantes, que será assinada pelos presentes; 
    

13) A reabertura da urna no dia seguinte será feita, verificado que a mesma permaneceu inviolada. Caso haja 
violação, a urna será impugnada, devendo ser providenciada outra urna, para prosseguir a coleta de votos nos 
municípios seguintes, devendo contar em ata os fatos ocorridos; 
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14) A ausência de fiscais não inviabiliza a condução dos trabalhos, quer seja na abertura ou no fechamento da 
urna; 

 
15) É assegurado o exercício do direito de voto ao eleitor cujo nome não constar na listagem de votantes daquela 

urna, devendo este comprovar que é sindicalizado, através de desconto em contracheque, sendo o fato será 
registrado em Ata de votação. 

 
16) É vedado ao sindicalizado votar mais de uma vez, ou seja: via cédula e internet. Neste caso, quando da 

apuração, a nulidade dos votos será decidida conforme a disposições estatutárias e Regimento Eleitoral;  
 

17)  Os casos omissos nos Estatutos do Sindicato, no Regulamento ou nas demais normas que tratam do processo 
eleitoral, serão dirimidos pela Comissão Eleitoral e representantes das chapas inscritas. 

 
 

Vitória-ES, 19 de agosto de 2021 
 
 
 
 

Haylson de Oliveira                             Marcilene Guimarães                           Edegar Formentini  
Presidente                                                       Membro                                               Membro 
 
 

Gerson Maia de Carvalho,                                           José Ricardo da Silva Santos. 
Representante da chapa 01                                              Representante da chapa 02 
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