
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2019  

 

A Comissão Eleitoral, criada pela Portaria de nº 01/2019, da lavra do 

Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia-

ADPEB/Sindicato, em conformidade com as disposições do artigo 65, § 1º do 

Estatuto Social desta entidade e tendo em vista a ocorrência da eleição para 

os cargos da Assembleia Geral, Conselho Diretor, Conselho Fiscal, Conselho 

de Ética e seus suplentes, para o triênio 2020/2022, devidamente convocada 

para o dia 25 de novembro de 2019, conforme edital publicado no Jornal 

Correio da Bahia, no dia 24 de outubro de 2019, estabelece as seguintes 

regras procedimentais para as seções de votação, onde se instalarão e 

funcionarão a Mesa Eleitoral e Coletoras/Mesas Apuradoras do respectivo 

pleito: 

1- As eleições para os cargos dos órgãos do Sindicato dos Delegados de 

Polícia do Estado da Bahia - ADPEB/Sindicato serão realizadas no dia 25 de 

novembro de 2019. 

2- Os trabalhos eleitorais obedecerão ao quanto disposto no Estatuto 

Social da entidade e, subsidiariamente, a presente instrução normativa. 

3- O voto será direto e pessoal, em escrutínio secreto, e o direito do filiado 

a ele poderá ser exercido em qualquer das mesas de votação relacionadas no 

edital de convocação da eleição.  

4- Terá direito a voto o filiado inscrito no quadro social da entidade até o dia 

25/05/2019, obedecendo ao quanto disposto no Art. 64, I, do Estatuto social.  

5- Caberá ao Presidente da Assembleia Geral presidir a Mesa Eleitoral, 

incumbindo-lhe a direção e a fiscalização das eleições. 

6- O Presidente da Mesa Eleitoral escolherá entre os presentes dois 

mesários para composição final da Mesa Eleitoral instalada na sede do 

Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia-ADPEB/Sindicato, 

situada a Rua Direita da Piedade, nº 11, Barris. 



7- As Mesas Coletoras instaladas nas seções de Barreiras, Juazeiro, 

Vitoria da Conquista, Eunápolis e Seabra serão compostas por Presidente, 

Secretário e um Mesário, previamente escolhidos pela Comissão Eleitoral, 

dentre seus filiados.  

8- Integrada a Mesa Eleitoral pelo seu Presidente, este poderá dar início à 

reunião da Assembleia Geral.  

9- À Comissão Eleitoral, designada pelo Presidente do Sindicato dos 

Delegados do Estado da Bahia-ADPEB/Sindicato em portaria própria e 

devidamente publicada no site da entidade, caberá realizar o treinamento dos 

Presidentes das Mesas Coletoras que funcionarão no interior do estado, bem 

como realizar a entrega de todo material a ser utilizado no dia da votação.  

10- Em razão de uma única chapa concorrente, o Presidente da Mesa 

Eleitoral e os das Mesas Coletoras deverão inquirir dentre os presentes no 

início da votação ou assim que os primeiros eleitores chegarem, quem deseja 

acompanhar a eleição na condição de fiscal ao pleito, por ordem de 

manifestação, concedendo-lhe o devido credenciamento, entregando o crachá 

e fazendo contar seu nome e assinatura na ata. 

11-  Compostas as Mesas, os trabalhos serão iniciados primeiramente com 

a abertura dos envelopes contendo as cédulas de votação, as quais deverão 

ser rubricadas pelos seus membros no momento da entrega ao filiado e, em 

seguida, os membros da Mesa rubricarão também as folhas da lista nominal 

dos sindicalizados, fornecida pela secretaria do Sindicato. 

12-  Havendo necessidade, serão distribuídas senhas numeradas, que serão 

rubricadas, distribuídas e controladas por filiado indicado pelo Presidente da 

Mesa. 

13-  As senhas serão distribuídas até as 16 horas e terão natureza apenas 

organizadora garantindo o voto após o horário final de votação àqueles que as 

portarem, se presentes ao local de votação nesse momento.  

14-  Finalizado o horário de votação, às 16h, os filiados que estiverem 

portando senha e presentes no local de votação, deverão ser alocados pelo 



Presidente da Mesa em lugar em que possam aguardar a ordem de chamada 

para votar.  

15-  Após utilizada, a  senha deverá ser destruída logo que recebida pela 

Mesa Eleitoral. 

16-  No horário previsto no edital para início da votação, às 10 horas, serão 

abertas as seções de votação nele indicadas e iniciada a coleta dos votos de 

forma ininterrupta até as 16 horas.  

17- Excepcionalmente será admitida a suspensão do chamamento de 

senhas, a fim de permitir a entrada prioritária, na sala de votação, de filiado 

habilitado que seja lactante, gestante, idoso ou apresente dificuldade de 

locomoção. 

18- Adentrarão à sala de votação no máximo 02(dois) filiados por vez. 

19- Será considerado habilitado ao sufrágio o Delegado de Polícia que 

estiver inscrito no quadro social há pelo menos 06(seis) meses e em gozo de 

seus direitos sindicais, atendendo ao quanto disposto no Estatuto do Sindicato 

dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia - ADPEB/Sindicato.  

20-  Cada filiado deverá apresentar à Mesa Coletora documento de 

identificação com fotografia, preferencialmente cédula de identidade funcional, 

como condição para assinar a lista nominal de presença e receber a cédula de 

votação. 

21-  A Mesa Coletora deverá colher a assinatura do filiado em lista nominal 

fornecida pelo Setor Financeiro e Administrativo do Sindicato dos Delegados de 

Polícia do Estado da Bahia - ADPEB/Sindicato, a qual indicará seu nome 

completo e sua matrícula funcional, que valerá como registro de presença.  

22-  O local para registro do voto deverá estar separado da Mesa Coletora 

de modo a garantir sua privacidade e a urna para recepção dos votos deverá 

estar junto à Mesa Coletora à vista dos que a integram. 

23-  Votarão em separado os filiados que venham a ser impugnados, nos 

termos artigo 64, incisos I e II, devendo os seus votos serem acondicionados 



em envelope identificado, lacrado e rubricado pelo Presidente da Mesa 

Coletora e demais membros. 

24-  A Mesa Coletora decidirá da impugnação, de tudo fazendo constar da 

ata de trabalho. 

25-  No caso de não constar o nome do filiado votante na lista nominal de 

sindicalizados, a sua filiação deverá ser comprovada mediante consulta à 

secretaria do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia - 

ADPEB/Sindicato, pela mesa coletora, que assinará no final da lista de 

presença, fazendo o Presidente da Mesa constar a informação na ata 

respectiva.  

26-  Encerrada a votação, as Mesas Coletoras passarão à condição de 

Mesas Apuradoras, conservando idênticas regras de composição.  

27-  As cédulas de votação não utilizadas deverão ser acondicionadas em 

envelope identificado, lacrado e rubricado pelo Presidente da Mesa Coletora e 

seus demais membros antes da contagem dos votos. 

28-  Os trabalhos das Mesas Apuradoras começarão pela contagem do 

número de cédulas de votação existentes na urna, que será, em seguida, 

confrontado com o número de filiados que houverem assinado a lista de 

presenças. Se forem iguais ambos os números, far-se-á a apuração. Se a 

quantidade de cédulas for inferior ao número de filiados que houverem 

assinado a lista de presenças, a diferença será desconsiderada para fins de 

apuração.  

29- Se a quantidade de cédulas existentes na urna for superior ao número de 

assinaturas registradas, deverá o Presidente da Mesa Coletora apurar o 

ocorrido e, se identificado qual eleitor não assinou a lista de presença, manter 

como válida a votação, desde que com anuência dos demais componentes da 

Mesa e eventuais fiscais presentes, e proceder à apuração, fazendo de tudo 

constar em ata. 

30-  Não identificado qual eleitor não assinou a lista de presença, o 

Presidente da Mesa Coletora declarará anulada a votação e convocará os 



eleitores cujas assinaturas constem da lista a novo escrutínio, que se realizará 

no dia seguinte, no mesmo horário e local, ante sua Mesa, que manterá sua 

composição, e em conformidade com estas instruções.  

31-  Quando da apuração, verificados vícios em cédulas, deverão estas ser 

acondicionadas em envelope específico, lacrado e rubricado pelo Presidente 

da Mesa de Apuração e seus demais membros e fiscais das chapas, sendo 

considerados como votos nulos. 

32-  Poderá o filiado eleitor formular, perante a Mesa ante a qual votou 

qualquer protesto referente ao trabalho de apuração, verbalmente ou por 

escrito, devendo o primeiro ser ratificado sob a forma escrita até o final dos 

trabalhos, sob pena de não ser conhecido, os quais deverão ser anexados à 

ata dos trabalhos. 

33-  Finalizada a apuração, o Presidente de cada Mesa Apuradora deverá 

preencher o mapa de Votação elaborado pela Comissão Eleitoral contendo o 

resultado da contagem dos votos, devidamente assinado por si e pelos demais 

membros da Mesa e encaminhá-lo acompanhado da ata elaborada durante os 

trabalhos à Mesa Eleitoral, por meio eletrônico. 

34-  Encerrados os trabalhos o Presidente da Mesa Coletora deverá 

entregar tão logo possível, todo o material utilizado para os trabalhos da 

sessão, juntamente com os originais da ata e do formulário de contagem de 

votos e os envelopes contendo as cédulas não utilizadas, as válidas e as 

viciadas, bem como a lista nominal de presença, na sede do Sindicato dos 

Delegados de Polícia do Estado da Bahia - ADPEB/Sindicato, de tudo 

recebendo comprovante de entrega. 

35-  A Mesa Eleitoral, instalada na sede do Sindicato, em Salvador, fará a 

totalização dos votos tão logo receba os Mapas de Votação enviados por cada 

Mesa Apuradora, no dia da eleição. 

36-  Anulada a votação nos termos do item 30 desta Instrução, ficará 

sobrestado o resultado final da eleição até a totalização a ser feita pela Mesa 

Apuradora da seção onde ela ocorreu. No mesmo caso, deverá a Mesa 



Eleitoral reabrir os trabalhos, nos termos do item 30, a fim de proceder à 

totalização da votação. 

37- Finda a apuração em todas as seções de votação, o Presidente da Mesa 

Eleitoral proclamará eleita a chapa que obtiver maior número de votos, o que 

fará constar de ata específica.  

 

Salvador, 11 de novembro de 2019. 

 

 

Janaina Miranda Dore  

Presidente da Comissão Eleitoral 

 

Sava Verbena Silva Longuinhos 

Secretária/Membro da Comissão 

 

Carlos José Habib de Lima 

Membro da Comissão 


