
REGULAMENTO ELEITORAL  QUINQUÊNIO 2021/2026 
 

SIGMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DE 
CURITIBA. 

 
 
 
O Presidente do Sindicato, na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 25 do Estatuto da 
entidade, baixa o presente Regulamento Eleitoral, mediante os seguintes artigos: 
 
Composição, Formação e Duração da Comissão Eleitoral 
 
Artigo 1o - O processo eleitoral será conduzido por uma Comissão Eleitoral composta por 
02 (dois) membros indicados pelo Presidente, podendo ou não pertencer a categoria 
representada pelo Sindicato.  
 
Parágrafo Primeiro - A Comissão Eleitoral designará dentre os seus membros um 
presidente. 
 
Parágrafo Segundo - Os associados que forem candidatos para qualquer cargo nas eleições 
em disputa, não poderão integrar a Comissão Eleitoral. 
 
Parágrafo Terceiro - As decisões da Comissão Eleitoral serão tomadas por maioria simples 
de votos dos membros presentes na reunião. 
 
Parágrafo Quarto - Ocorrendo empate de votação e na ausência de outra forma de solução, 
a Comissão Eleitoral poderá submeter a questão à apreciação da Assembleia Geral. 
 
Parágrafo Quinto – Após a homologação, cada chapa registrada poderá indicar, no prazo 
de 24 horas, um representante para acompanhar os trabalhos da Comissão Eleitoral. 
 
Parágrafo Sexto – Para fins de indicação previsto no parágrafo anterior, o membro indicado 
pelas chapas deverá cumprir os mesmos requisitos exigidos para os candidatos da chapa.  
 
Artigo 2o - O mandato da Comissão Eleitoral extinguir-se-á com a posse dos eleitos. 
 
Artigo 3o – São atribuições da Comissão Eleitoral: 
 
1. Coordenar, organizar e conduzir o Processo Eleitoral; 
2. Deliberar com a presença da maioria de seus membros sobre todos os atos necessários 

ao bom andamento do processo eleitoral, bem como, sobre eventuais omissões deste 
Regulamento; 

3. Nomear mesários e escrutinadores; 
4. Desconstituir e nomear substituto de mesários ou escrutinadores, quando ficar 

caracterizado prejuízo ao bom andamento do Processo Eleitoral; 
5. Definir e garantir meios de transporte para mesários, fiscais e urnas, quando necessário; 



6. Julgar as impugnações de candidatura apresentadas no prazo legal; 
7. Zelar e proceder ao arquivamento de todas as peças do processo eleitoral; 
8. Deliberar sobre os casos omissos deste regulamento. 

 
Votar e ser votado 
 
Art. 4o – Para votar e ser votado é preciso ser associado há mais de 06 (seis) meses da data 
do pleito e estar quites com as obrigações sociais. 
 
Material Eleitoral 
 
Artigo 5o - A Comissão Eleitoral incumbe zelar para que se mantenha organizado o processo 
eleitoral, em duas vias, constituída a primeira dos documentos originais. São peças essenciais 
do processo eleitoral: 
 
1. Edital publicado de convocação da eleição; 
2. Cópias dos requerimentos dos registros de chapas e as respectivas fichas de qualificação 

individual dos candidatos; 
3.  Cópias dos expedientes relativos à composição das mesas eleitorais; 
4.  Relação dos associados em condição de votar; 
5.  Listas de votação; 
6.  Atas das Seções eleitorais de votação e de apuração dos votos; 
7.  Exemplar da cédula única de votação; 
8.  Cópias das impugnações e dos recursos e respectivas contra-razões; 
9.  Comunicação oficial das decisões exaradas pela Comissão Eleitoral; 
10. Ata de posse dos eleitos e distribuição de cargos de direção. 
 

Parágrafo Único: Não interposto recurso, o processo eleitoral será arquivado na Secretaria 
Geral do Sindicato, podendo ser fornecidas cópias para qualquer associado mediante 
requerimento. 
 
Da Inscrição e do registro de chapas 
 
Artigo 6o - O prazo para inscrição para registro de chapas será de 05 (Cinco) dias corridos, 
contados a partir da publicação do Edital de Convocação das Eleições, em horário de 
expediente da Secretaria da Entidade ( das 8 às 12 horas, e das 13h30 às 18 horas). 
Parágrafo Primeiro – A inscrição para registro de chapas far-se-á junto à Comissão 
Eleitoral, que fornecerá no ato, recibo da documentação apresentada. 

 
Parágrafo Segundo - Para efeito do disposto neste artigo, a Comissão Eleitoral manterá 
uma Secretaria durante o período dedicado a inscrição para registro de chapas, com 
expediente das 8 às 12 horas, e das 13h30 às 18 horas. 
 
Parágrafo Terceiro - A pessoa cedida pelo Sindicato para a Secretaria da Comissão 
Eleitoral deverá ser habilitada para atender aos interessados, prestar informações 
concernentes ao processo eleitoral, receber documentação, fornecer recibos. 



 
Artigo 7o - O requerimento de inscrição para registro de chapas, deverá ser assinado por 
todos os membros que comporão a chapa requerente e será endereçado à Comissão Eleitoral, 
em duas vias, instruído com os seguintes documentos: 
  

1) Ficha de qualificação do candidato, assinada e preenchida pelo próprio candidato, de 
acordo com modelo fornecido pela Comissão Eleitoral em duas vias; 

2) Cópia da Carteira de Identidade, CNH, CPF ou Identidade Funcional; 
3) O requerimento deverá fazer menção dos cargos de cada candidato e será numerada 
as chapas a partir do número 1 (um) de acordo com a ordem de inscrição para registro. 
4) Cópia dos últimos 6 (seis) contracheques visando comprovar a regularidade das 
contribuições sindicais. 
 

 
Artigo 8o - Verificando-se irregularidades na documentação apresentada, ou quanto a 
inelegibilidade de qualquer membro da Chapa candidata ao registro e número total de 
candidatos (titulares e suplentes) à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal, a Comissão 
Eleitoral não homologará o registro. 
 
Artigo 9º - No prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis a contar da inscrição para registro da 
chapa, a Comissão Eleitoral fornecerá aos candidatos, individualmente, comprovante de 
candidatura. 
 
Artigo 10º - No encerramento do prazo para inscrição para registro de chapas, a Comissão 
Eleitoral providenciará a imediata lavratura da ata correspondente, consignando, em ordem 
numérica de inscrição, todas as chapas inscritas e o nome dos candidatos, entregando cópia 
aos requerentes. 
 
Artigo 11 - Até 02 (dois) dias úteis, a contar do encerramento do prazo de inscrição para  
registro de chapas, a Comissão Eleitoral fará publicar a relação nominal das chapas 
registradas.  
 
Parágrafo Primeiro – A relação nominal conterá a decisão da Comissão Eleitoral indicando 
a regularidade para a homologação do registro.  
 
Parágrafo Segundo – A decisão da Comissão Eleitoral prevista no parágrafo anterior deverá 
ser publicada no sitio eletrônico do sindicato www.sigmuc.org.br e constará o prazo de 05 
(cinco) dias para impugnação de chapas ou apresentação de pedido de reconsideração da 
decisão colegiada. 
 
Artigo 12 - Encerrado o prazo sem que tenha havido registro de chapa, o Presidente da 
Comissão Eleitoral em conjunto com o Presidente do Sindicato, dentro de 48 (quarenta e 
oito) horas providenciará nova convocação de eleição. 
 
 
 



Impugnação das Candidaturas 
 
Artigo 13 - O prazo de impugnação de candidaturas é de 05 (cinco) dias contados da 
publicação da relação nominal das chapas registradas. 
 
Parágrafo Primeiro - A impugnação, que somente poderá versar sobre as causas de 
inelegibilidade previstas no Regulamento Eleitoral, Estatuto da entidade, será proposta 
através de requerimento fundamentado, dirigido à Comissão Eleitoral e entregue, contra-
recibo na Secretaria da Comissão Eleitoral, por associado em dia com suas obrigações 
sindicais. 

 
Parágrafo Segundo - No encerramento do prazo de impugnação lavrar-se-á o competente 
termo de encerramento em que serão consignadas as impugnações propostas, destacando-se 
nominalmente os impugnantes e as chapas impugnadas. 

 
Parágrafo Terceiro - Cientificado oficialmente, em 48 (quarenta e oito) horas, a chapa 
impugnada terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para apresentar suas contra-razões. 

 
Parágrafo Quarto - Instruído o processo, a Comissão Eleitoral decidirá sobre a procedência 
ou não da impugnação em até 48 (quarenta e oito) horas. 

 
Parágrafo Quinto - Decidindo pelo acolhimento da impugnação, a Comissão Eleitoral 
providenciará, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas: 
 

a) A afixação da decisão no sitio eletrônico do sindicato www.sigmuc.org.br, para 
conhecimento de todos os interessados; 

b) Notificação ao representante da chapa à qual integra o impugnado, ou 
c) Notificação ao candidato impugnado. 

 
 
Voto Secreto 
 
Artigo 14 - O sigilo do voto será assegurado mediante as seguintes providências: 
 
a) Uso de Cédula Única contendo todas as chapas registradas; 
b) Isolamento do eleitor em cabina indevassável para o ato de votar; 
c) Verificação da autenticidade da cédula única à vista das rubricas dos membros da mesa 

coletora; 
d) Emprego de urna que assegure inviolabilidade do voto. 

 
Parágrafo Único - As chapas registradas deverão ser numeradas seguidamente, a partir do 
número 01 (um) obedecendo a ordem de registro e a cédula conterá o nome da chapa e o 
nome do respectivo candidato a presidente. 
 
 
 



Composição de Mesas Coletoras 
 
Artigo 15 – As mesas coletoras de votos funcionarão sob a exclusiva responsabilidade de 
um coordenador e mesários designados pela Comissão Eleitoral, até 02 (dois) dias antes da 
eleição. 
 
Parágrafo Primeiro - Haverá mesa coletora de votos na sede do Sindicato, e duas urnas 
itinerantes que funcionarão de acordo com procedimento a ser definido pela comissão 
eleitoral. 

 
Parágrafo Segundo - Os trabalhos de cada mesa coletora, inclusive das urnas itinerantes, 
poderão ser acompanhados por fiscal designado pelas chapas concorrentes, na proporção 01 
(um) fiscal por chapa registrada para cada urna. 
 
Artigo 16 - Não poderão ser nomeados membros das mesas coletoras: 
 
a) Os candidatos, seus cônjuges e parentes, ainda que por afinidade até segundo grau 

inclusive; 
b) Os membros da Diretoria do Sindicato. 

 
Artigo 17 - Os mesários poderão substituir o Coordenador da mesa coletora de modo que 
haja sempre quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral. 
 
Parágrafo Primeiro - Todos os membros da mesa coletora deverão estar presentes no ato 
de abertura, durante e no encerramento da votação, salvo por motivo de força maior. 

 
Parágrafo Segundo - Não comparecendo o Coordenador da mesa coletora até 15 (quinze) 
minutos antes da hora determinada para o início da votação, assumirá a coordenação o 
primeiro mesário e, na falta ou impedimento, o segundo mesário e assim sucessivamente. 

 
Parágrafo Terceiro - As chapas concorrentes poderão designar, ad hoc, dentre as pessoas 
presentes, observados os impedimentos do artigo anterior, os membros que forem 
necessários para completar a mesa, sendo que a designação deverá prevalecer a indicação da 
maioria.  
 
Coleta de Votos 
 
Artigo 18 – A Mesa coletora, composta por um coordenador e mesários compete:  

 
 
a) Receber da comissão eleitoral, mediante recibo, todo material inerente à votação 

(urna, cédulas etc.). 
b) Assinar (todos os membros) as cédulas somente no ato da votação. 
c) Cumprir rigorosamente os horários da votação. 



d) Permitir a presença de até 01 (um) fiscal de cada chapa, previamente indicado 
pela respectiva chapa, no local de votação, que deverá obrigatoriamente usar 
crachá. 

e) Coibir rigorosamente a prática da propaganda “boca de urna” numa distância 
mínima de 50 metros do local de votação. 

f) Encerrada a votação, na presença dos fiscais das chapas, lacrar as urnas e 
reconduzir as mesmas até a sede do sindicato, onde será realizada a apuração 
dos votos.  

g) Conhecido o resultado, lavrar a ata da eleição que deverá constar todos os fatos 
relevantes ocorridos durante a votação, bem como os votos válidos de cada 
chapa, brancos e nulos. 

h) Será considerado nulo o voto cuja cédula apresentar dois ou mais quadros 
assinalados, rasuras ou outras escritas. 

i) A ata de eleição e mapa de apuração deverão ser assinados pelos membros da 
mesa, e poderão ser rubricadas pelos fiscais representantes das chapas 
concorrentes. 

j) Todo o material utilizado na votação deverá ser recolocado na urna, novamente 
lacrado e entregue à comissão eleitoral. 

k) Fornecer, mediante requerimento, a um representante de cada chapa, uma cópia 
da ata eleitoral e mapa de apuração mediante recibo. 

 
Artigo 19 - Somente poderão permanecer no recinto da mesa coletora os seus membros, os 
fiscais designados e, durante o tempo necessário à votação, o eleitor. 
 
Parágrafo Único: Nenhuma pessoa estranha à direção da mesa coletora poderá intervir no 
seu funcionamento durante os trabalhos de votação. 
 
Artigo 20 - Os trabalhos eleitorais da mesa coletora terão a duração mínima de 06 (seis) 
horas contínuas, observadas sempre as horas de início e de encerramento previstos no Edital 
de Convocação. 
 
Parágrafo Único - Os trabalhos de votação só poderão ser encerrados antecipadamente se 
já tiverem votado todos os eleitores constantes da folha de votação. 

 
Artigo 21 - Iniciada a votação, cada eleitor, pela ordem de apresentação à mesa, depois de 
identificado, assinará a folha de votantes, receberá a cédula única rubricada pelo 
Coordenador e mesários e na cabina indevassável, após assinalar sua preferência, a dobrará, 
depositando-a em seguida, na urna colocada na mesa coletora. 
 
Artigo 22 - São documentos válidos para identificação do eleitor: 
 
1) Carteira de Associado do Sindicato, acompanhado de Cédula de Identidade; 
2) Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação; 
3) Carteira Funcional da Guarda Municipal de Curitiba. 

 
Artigo 23 - À hora determinada no Edital para encerramento da votação, havendo no recinto 



eleitores para votar, serão convidados em voz alta a fazerem entrega aos mesários da mesa 
coletora do documento de identificação prosseguindo os trabalhos até que vote o último 
eleitor. Caso não haja mais eleitor a votar, serão imediatamente encerrados os trabalhos. 
 
Apuração dos Votos 
 
Artigo 24 - A Seção Eleitoral de apuração será instalada na sede do Sindicato,  
imediatamente após o encerramento da votação e sob a coordenação de pessoa designada 
pela Comissão Eleitoral, que receberá as atas de instalação e encerramento das mesas 
coletoras de votos, o mapa de apuração da urna, as listas de votantes e as urnas devidamente 
lacradas e rubricadas pelos mesários e fiscais. 
 
Parágrafo Primeiro - A mesa apuradora de votos será composta de escrutinadores 
indicados pela Comissão Eleitoral, ficando assegurado o acompanhamento dos trabalhos 
pelos fiscais designados na proporção de até 01 (um) por chapa para cada mesa. 
 
Parágrafo Segundo - A mesa apuradora receberá os mapas de apuração das urnas, com as 
respectivas urnas lacradas, onde fará a conferência dos votos finais de cada urna e finalização 
da contagem. 
 
Artigo 25 -  Finda a apuração, o Presidente da Comissão Eleitoral proclamará a chapa eleita 
e fará com que seja lavrada a ata. 

 
Parágrafo Primeiro - A ata mencionará obrigatoriamente: 

 
a) Dia e hora da abertura e do encerramento dos trabalhos; 
b) Local ou locais em que funcionaram as mesas coletoras, com nome dos respectivos 

componentes; 
c) Resultado de cada urna apurada, especificando-se o número de votantes, votos em 

separado, cédulas apuradas, votos atribuídos a cada chapa registrada, votos em branco 
e votos nulos; 

d) Número total de eleitores que votaram; 
e) Resultado geral da apuração; 
f) Proclamação dos eleitos. 

 
Parágrafo Segundo - A ata geral de apuração será assinada pelos componentes da mesa 
apuradora e pela Comissão Eleitoral. 
 
Artigo 26 - Em caso de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-ão novas eleições 
convocadas pelo presidente do Sindicato em até 15 dias, limitada a eleição às duas chapas 
em questão. 
 
Artigo 27 - A fim de assegurar eventual recontagem de votos, as cédulas permanecerão sob 
a guarda do Presidente da Comissão Eleitoral até a proclamação final do resultado da eleição. 
 
Artigo 28 - A Comissão Eleitoral deverá   comunicar, por  escrito, à Administração 



Municipal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o término da apuração dos votos, a 
eleição e a data da posse e término do mandato do servidor. 
 
Da Anulação e da Nulidade do Processo Eleitoral 
 
Artigo 29 - Será anulada a eleição quando, mediante recurso formalizado nos termos deste 
Regimento, ficar comprovado: 
 
a) Que foi realizada em dia, hora e local diversos dos designados no edital de convocação, 

ou encerrada a coleta de votos antes da hora determinada; 
b) Que foi preterida qualquer das formalidades essenciais estabelecidas no Estatuto e neste 

Regulamento; 
c) Ocorrência de vício ou fraude que comprometa sua legitimidade, importando prejuízo a 

qualquer candidato ou chapa concorrente. 
 
Parágrafo Único: A anulação do voto não implicará na anulação da urna em que a 
ocorrência se verificar. De igual forma a anulação da urna não importará na anulação da 
eleição, salvo se o número de votos anulados for igual ou superior ao da diferença final entre 
as duas chapas mais votadas. 
 
Artigo 31 - Não poderá a nulidade ser invocada por quem lhe tenha dado causa e nem 
aproveitará ao seu responsável. 
 
Artigo 32 - Anuladas as eleições no Sindicato, outras serão convocadas no prazo 
mencionado no artigo 26 deste regulamento. 
 
Dos Prazos para Recursos 
 
Artigo 33 - O prazo para interposição de recursos será de 05 (cinco) dias, contados da data 
final da realização do pleito. 
 
Parágrafo Primeiro - Os recursos poderão ser propostos por qualquer associado em dia 
com suas obrigações sindicais. 

 
Parágrafo Segundo - O recurso e os documentos de prova que lhe forem anexados serão 
apresentados em duas vias, contra recibo, na Secretaria da Comissão Eleitoral e juntados os 
originais à primeira via do processo eleitoral. A segunda via do recurso e dos documentos 
que o acompanham serão entregues, também contra recibo, em 24 (vinte e quatro) horas, ao 
recorrido que terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para oferecer contra razões. 

 
Parágrafo Terceiro - Findo o prazo estipulado, recebidas ou não as contra razões do 
recorrido, a Comissão Eleitoral encaminhará para a Assembléia Geral para decisão, sem 
efeito suspensivo, que decidirá antes do término do mandato vigente. 
 
Artigo 34 - O recurso não suspenderá a posse dos eleitos, salvo se provido e comunicado a 
diretoria do Sindicato antes da posse. 



 
Artigo 35 - Ficam nomeados para compor a comissão eleitoral, nos termos do estatuto da 
entidade e do artigo 1º deste regulamento, os senhores: Alisson Francisco de Matos e Patrick 
Roberto de Jesus França. 
Artigo 36 - Este regulamento entra em vigor a partir nesta data e finda-se com o término das 
eleições e posse da diretoria eleita. 
 

 
Curitiba, 01 de março de 2021. 

 
 
 
 

Luiz Vecchi da Silva 
Presidente do SIGMUC 

 
 


