
 
REGIMENTO ELEITORAL DA ASSOCIAÇÃO DE ARQUIVISTAS DO 
ESTADO DO CEARÁ – ARQUIVE-CE PARA MANDATO 2021-2023 

 
I.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º. Este Regimento Eleitoral estabelece normas a serem observadas na eleição 
para a Diretoria e o Conselho Fiscal da Associação de Arquivistas do Estado do Ceará 
– Arquive-CE. 

 
Art. 2º. A eleição realizar-se-á em Assembleia Geral Ordinária online por meio de 
plataforma digital. 
 
Art. 3º. Os cargos eletivos serão exercidos pelo período de 02 (dois) anos, não sendo 
permitida não será permitida a reeleição para o mesmo cargo, podendo, no entanto, 
cada membro da Diretoria ser reeleito para outro cargo.   
 
Art. 4º. A Assembleia Geral Ordinária será convocada pela Comissão Eleitoral, por 
meio de edital divulgado por qualquer meio de comunicação acessível à comunidade 
arquivística. 
 
Parágrafo único: No edital de convocação para Assembleia Geral Ordinária de eleição 
deverá constar a data, o horário, o canal de votação e calendário do processo eleitoral. 
 
Art. 5º. São condições para participar da Assembleia Geral Ordinária: 
 
 I - estar no gozo de seus direitos sociais; 
II – estar associado no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o lançamento do edital 
da eleição; 
III - estar em dia com sua contribuição financeira para com a entidade. 
 
Art. 6º. Cada chapa concorrente poderá indicar até dois fiscais para acompanharem a 
votação e a apuração. 

 
II.DO PROCESSO ELEITORAL 

 
Art. 7º. O processo eleitoral será dirigido por uma Comissão Eleitoral composta por 03 
(três) membros cujos nomes foram aprovados em Assembleia Geral Ordinária para 
este fim. 
 
Art. 8º. O requerimento de registro das chapas para a Diretoria deverá ser dirigido à 
Comissão eleitoral, podendo ser assinado por qualquer dos candidatos que a integram. 
 
§1º Para a Diretoria são os seguintes os cargos em disputa: Presidente, Vice-
Presidente, Secretário-Geral, Diretor Administrativo-Financeiro, Diretor de 
Comunicação, Diretor de Projetos, Diretor de Políticas Arquivísticas. 
 
§2º - No requerimento de registro de chapa deverá constar o nome, qualificação, 
endereço e declaração assinada pelo representante da chapa, informando que todos 
os componentes da chapa pertencem ao quadro de sócios da ARQUIVE-CE, que 
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estão em dia com as contribuições estatutárias e em pleno gozo de seus direitos e 
deveres sociais. 
 
§2° - Os números das chapas serão indicados por sorteio, sendo que estas poderão 
utilizar, além deste número, designação e/ou nome indicado no requerimento de 
registro. 
 
§3° - Somente serão admitidos os registros de chapa que contenham tantos 
candidatos quantos forem os cargos a serem preenchidos. 
 
§4° O não atendimento de quaisquer das informações solicitadas no estatuto e no 
presente no regimento eleitoral, pode implicar a impugnação da chapa, cabendo 
decisão da Comissão Eleitoral. 
 
§5° No caso de recusa de registro de chapas, cabe ao interessado recorrer dentro de 
02 (dois) dias úteis para a Comissão Eleitoral, que deverá se pronunciar dentro de 03 
(três) dias. 
 
Art. 9° - Os membros do Conselho Fiscal serão escolhidos pela Assembleia Geral a 
partir de sugestões dos presentes ou de autoindicações.  
 
§1º - O Presidente da Comissão Eleitoral conduzirá a votação aberta para o Conselho 
Fiscal que deve ter 03 (três) membros titulares e 01 um suplente. 
 
Art. 10 - Encerrado o prazo para registro de chapas, a Comissão Eleitoral providenciará 
a imediata lavratura da ata que será assinada por um ou mais representante(s) da 
Comissão Eleitoral, e, pelo menos, por um candidato de cada chapa, mencionando-se 
as chapas registradas, de acordo com sua ordem numérica. 
 
Parágrafo único. A ata informando as chapas registradas será enviada por e-mail aos 
associados e publicada nas redes sociais da Arquive-CE. 
 
Art. 11 - A Comissão Eleitoral deverá ter acesso a lista atualizada dos associados com 
antecedência mínima de 10 dias da Assembleia Geral Ordinária. 
 
Art. 12. Qualquer associado poderá apresentar chapa completa, não sendo 
necessárias assinaturas de apoio. 
 
Art. 13. Não é permitida a inclusão de um mesmo nome em mais de uma chapa, seja 
para o mesmo cargo ou para cargo diverso. 
 
Parágrafo único. Havendo a indicação de um mesmo nome em mais de uma chapa, 
será negado o registro da chapa subsequente, facultada a substituição do nome em 
cinco dias. 
 
Art. 14 - A impugnação de candidaturas pode ser proposta no prazo de 05 (cinco) dias, 
a contar da publicação da relação das chapas registradas, por qualquer associado com 
direito a votar e ser votado nas eleições de que trata o presente regimento eleitoral. 
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Parágrafo Único: A proposta de impugnação, expostos os fundamentos que a 
justificam, será dirigida à Comissão Eleitoral. 
 
Art. 15 - A Comissão Eleitoral julgará a procedência das acusações e, se apresentar 
concordância, cientificará, em 02 (dois) dias úteis e o candidato impugnado terá o 
prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar contrarrazões. 
 
§1 ° - Instruído o processo em 48 (quarenta e oito) horas, caberá a Comissão Eleitoral 
decidir sobre a impugnação proposta. 
 
§2° - Julgada a impugnação improcedente ou não comunicada ao Presidente da chapa 
até 03 (três) dias antes das eleições, o candidato impugnado concorrerá a eleição, 
ressalvado aos impugnadores o direito de recorrer. 
 
§3° - Conhecida, em tempo hábil, a decisão final que julgou procedente a impugnação, 
a Comissão Eleitoral deverá comunicar na mesma data ao Presidente da chapa. 
 
§4° - A chapa de que fizerem parte o(s) candidato(s) impugnado(s) poderá concorrer 
desde que os demais candidatos o substituam no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
 

III.DA VOTAÇÃO 
 
Art. 16 - Os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária serão abertos pelo Presidente da 
Comissão Eleitoral, na hora prevista pelo edital. 
 
Art. 17 - O Presidente da Comissão Eleitoral dará ciência ao Plenário das chapas para 
Diretoria e das candidaturas para Conselho Fiscal registradas. 
 
§ 1º - Se apenas uma chapa estiver registrada para a Diretoria, a Assembleia poderá 
optar pelo sistema de aclamação para a eleição. 
 
§ 2º Recusado o sistema de aclamação ou havendo mais de uma chapa registrada, o 
Presidente da Comissão Eleitoral iniciará o processo de votação. 
 
§ 3º - A votação para todos os cargos da Diretoria ocorrerá no mesmo momento por 
meio de cédula única contendo todas as chapas, identificadas por seu nome, bem 
como o nome dos candidatos a cada cargo de Diretoria. 
 
§ 4º - Mesmo havendo apenas 05 (cinco) candidatos inscritos para o Conselho Fiscal, 
o Presidente da Comissão Eleitoral deverá proceder a votação para ranquear os 03 
(três) mais votados como titulares e o menos votados como suplente. 
 
§ 5º - A votação para os candidatos ao Conselho Fiscal ocorrerá no mesmo momento 
por meio de cédula única contendo o nome de todos os candidatos, permitindo o voto 
em apenas um candidato. 
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§ 6º - A votação ocorrerá por meio de formulário eletrônico incluindo além dos nomes 
das chapas de Diretoria e dos candidatos ao Conselho Fiscal, a opção de BRANCO e 
NULO. 
 
§ 7º - O Presidente da Comissão Eleitoral deverá divulgar o link para o formulário 
eletrônico durante a Assembleia Geral Ordinária, estipulando prazo de até 10 (dez) 
minutos para a votação. 
 

IV.  DA APURAÇÃO 
 

Art. 18 - A apuração será realizada durante a mesma Assembleia Geral Ordinária, após 
o término do prazo estipulado para a votação por meio de contagem dos votos 
indicados no formulário eletrônico. 
 
Art. 19 - Assiste ao eleitor o direito de formular, perante a mesa, qualquer protesto 
referente à apuração. 
 
Art. 20 - Em caso de empate entre as chapas mais votadas ou entre os candidatos ao 
Conselho Fiscal será realizado 2º turno na mesma Assembleia Geral Ordinária para 
as chapas de Diretoria e candidatos aos Conselho Fiscal que empataram. 
 
Art. 22 - Finda a apuração a Comissão Eleitoral proclamará eleita a chapa da Diretoria 
que obtiver maioria simples dos votos apurados e anunciará os 03 (três) titulares e 01 
(um) suplente do Conselho Fiscal. 
 
Art. 21 – O Secretário da Comissão Eleitoral deverá emitir Ata de Eleição e Posse 
mencionando obrigatoriamente: 
 
a) dia e hora de abertura e encerramento dos trabalhos: 
c) resultado apurado especificando-se o número de votantes, votos atribuídos a cada 
chapa registrada, votos em branco, votos nulos e abstenções; 
d) número total de eleitores inscritos e votantes; 
e) resultado geral da apuração; 
f) apresentação ou não de protestos, fazendo-se, em caso afirmativo, resumo de cada 
protesto formulado perante a mesa; 
g) todas as demais ocorrências relacionadas com a apuração;  
h) assinatura dos membros da Comissão Eleitoral e fiscais, esclarecendo-se o motivo 
da eventual falta de qualquer assinatura. 
 

V.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 22. Após proclamar o resultado, o Presidente da Comissão Eleitoral fará a 
declaração de que os eleitos exercerão o mandato a partir do dia seguinte à realização 
de Assembleia Geral Ordinária. 
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Art. 23. O plenário da Assembleia Geral Ordinária designará no mínimo três 
associados para, juntamente ao Presidente e ao Secretário da Comissão Eleitoral, 
assinarem a Ata de Eleição e Posse.  
 
Art. 24. Este Regimento Interno Eleitoral entra em vigor de imediato. 
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