REGIMENTO ELEITORAL
CoN§ELHO GESTORDO rUNDO MUNICIPAL DE HABmAÇÃO DE TNTERESSE SOCTAL DE
MARITUBA/PA- CGFMHISM

A Comissão Dleitoral, no uso das atribuições que lhes conÍêre a Portaria n'010/2019, de 02 de setembro de
2019. enr conformidade com o que dispõe na Lei Municipal n" 21112019. Lei Municipal n" 235/2010, e
Decreto no 36312019, regulamenta o processo eleitoral para composição dos rrembros do Conselho Cestor
do F'undo Municipal de Habitação l)e Interesse Social de Marituba,/PA - CGFMIIISM" para o triênio dc
2019-2022, representantes da sociedade civil organizada por meio presente Ilegimento Eleitoral.

TÍTULO I
CAPÍTULO I
DÁS DTSPOSTÇÔES CSRATS

Art. l" - O Clonselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação dc lnteresse Social de Marituba/P.,\ CGFMHISM tem caráter deliberativo. tendo como objeto a lbrmulação. o estabelecimento. o
acompanhamento, o controle e a avaliação da Politica Municipal de Habitação de lfferesse Social. composto
paritariamente por 08 Oito) membros titulares e 08 (oito) suplentes. sendo 04 (quatro) membros
represer.ltantes do Poder Executivo e 04 (quatro) membros represenlantes da Sociedade Civil Organizada.

Parágrafo único: Os represeúantes clo Poder Executivo serâo designados mediante Dccreto do Prefeito
Municipal, e os representantes da Sociedade Civil Organizada serão escolhidos mediante assembleia de
cleição.

Art. 2'- O mandato dos membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
de MaritubrPA -- CGFMIIISM será exercido gratuitamente. hcando expressamente proibido qualquer tipo
de remuneração, vantagem ou benefício de natureza pecuniária.

Art.
de

30 O mandato dos membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal de IJabitação de Interesse Social
será de 03 (três) anos" sendo permitida uma reeleição consecutiva.

Maritubre.?A CGFMHISM

Parágrafo Unico: O início do mandato de membro do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitaçãcr
de lnteresse Social de Marituba/PA CGFMHISM dar-se-á a parlir da posse.
CAPÍTULO II
DACOMISSÀO ELEITORA.L

Art. 4" - A Comissão Eleitoral terá por Íunção coordenar o processo de eleição dos membros da sociedade
civil, beni como didmir quaisquer questões relacionadas ao processo eleitoral. sendo composta por 03 (trôs)
integrantes: Presidente, Secletário e Mesário.

Art. 5" - São atribuigões

da Comissão Eleitoral:

â) Adotar os procedimentos, ritos. necessários à lisura e democracia eleitoral:
b) Apurar, divulgar e publicar os resultados da eleição:
c) Constituir a mesa de votação e apuração, designando e credenciando seus membros;
d) Credenciar os fiscais das entidades que serão identif,rcados pol orachás;
e) Decidir sobre os recursos:
1) Dirimir imediatamente todas as dillculdades ou dúvidas que ocorreren.r durante o processo eleitoral:
s) f)ivulgar a relação das entidades candidatas;
h) Divulgar, ent tempo hábil e em local público, o edital de convocação para o processo de escolha dos
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membros representantes da sociedade civil e demais atos pertinentes à realização do pleito;
i) Elaborar. divulgar, presidir. todos os atos necessários para a eleição democrática;
j) Expedir edital, segilndo a legislação vigente. estaLrelccendo: I-ocal. data e horário de inscrição das
entidades e da eleição: Vagas a serem preenchidas; e Requisitos para inscrição das er.rtidades
interessadas:
k) Proceder à recepção e ao escmtíuio dos votos e declarar os eleitos;
j) Providenciar mecanismos pala votação:
m) Receber as irnpugnações dos candidatos e decidir sobre elas.
n) Recepcionar. analisar e validar as insorições:
o) Dirigir os trabalhos durante o do processo de eleição. até a apuração e homologação do resultaclol

CAPÍTULOIII
DAS CONDIÇÕES DE ELECIBILIDADE

Art.

6o - Para concorrer à eleição. o candidalo deverá ser indicado poÍ cntidades comunitárias. organizações
não govemamentais. ou organizações de sociedade civil de interesse público e movimentos populares,

prcferencialmente ligados à área habitacional. desde que tenham:

a) Ata de Fundação da Instituição (registrada) ou E,statuto Social ou Regimento Intemo (registrado);
b) Ata atualizada da ültima eleição do Conselho Deliberativo (registrada);
c) Olicio da lnstituiçào informando o representante legal e seu respeclivo suplente, oontendo: nome

d)
e)

Í)

g)

h)

conrpleto, caÍgo ou funçào, número da cédula de identidade - RG, número do cadastro de Pessoa
Física - CPF-, cndereço. tclelbne de contato e e-mail:
Cópia simples dos seguürtes documentos:
Cédula de identidadc - RG:
Cadastro de Pessoa Fisica - CPF;
Ter cornprovante de endereço em seu nome. na falta deste. tlcclaração de residônoia e cópia de
comprôvante do endereço declarado.
Cópia simples do Claclastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ.

Art.7o- Os candidatos designados pelas entidades (titular e suplenre) deverâo:

a) Ser altabetizados;
b) Ser maior de 18 (dezoito) anos;
c) Não ser membro da Comissào Eleitoral;
d) Nào pode ser candidato o representante da sooiedade cir,il que já

ocupou mandato no Conselh<r

N4unicipal de Flabitação de Marituba, por duas vezes consecutivas;

Art.

80 - O

titular

e o suplente, só poderão representar apenas urna institrLição.

CAPiTULO Iv
DAS INSCRtÇoES

Art.

90 - O credenciamento para as candidaturas deverão ser Í-eitas por meio de enúega de envelope pardo.
opaoo e lacrado, que impeça a identiÍicação do seu conteúdo, contendo todos os clocumentos citaclos no
aÍtigo 60 deste regimento, que serão protocolados, constando data e horário da entrega. bem como o
responsável pela entrega receberá uma via do protocolo.
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10 - As inscrições serão recebidas pela Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB, de segunda à
sexta-feira, entre 8h00 e 14h00, e posteriomente encaminhadas à Clomissão de Eleição. para análise
documental e posterior divulgação, conforme dalas estabelecidas ern eclital.

Art.

Parágrafo único: Até a data da divulgação das entidades habilitadas. serão aceitas retiÍicações ou
substituições de membros.

Art. 11 - Encenatlo o prazo de credenciamento definido em edital, a Comissão

Eleitoral divulgará

as

insctições das entidades habilitadas que tenham preenchido os requisitos estabelecidos nesse itegimento e
em edital convocatório.
ser dirigidos, por escrito. à Cornissão Eleitoral. no prazo de 02 (dois) dias
publicação
do ato, que deverão ser decididos em 02 (dois) dias úteis.
úteis contados da

Art. 12 - Os reqursos deverão

Parágrafo único, A Comissão Eleitoral deliberará pelo voto da maioria simples de

seus mernbros presentes.

CAPÍTUI-O V
DOS FISCAIS

Art.

13 - As entidades, no ato da inscrição, poderão indicar

0l (um) fiscal de eleição.

Art. 14 - O liscal que obstar o bom

andamento das eleições poderá ser retirado c1a sala do Presidente do
local de votação, que registraú no Relattirio de Ocorrências e recolherá o crachá de ideutificação.

Paragrafo único: Clonstituem condutas que ensejam

a)
b)
c)

a retirada do

tiscal da sala:

Aproximar-se das cabines eleitorais durante a votação do eleitor ou interÍ'erir de qualquer maneira na
votação:
lntervir inj ustiÍlcadamente nas atividades que competem à organização;
Não se identillcar à mesa <luando de sua chegada ou dcixar de apresentar clocumento de identilicaçào
e crachá:

d)
e)

i)

g)
h)
Art.

Porlar e/ou distribuir material de campanha nos locais de votação. bem como em quaisquer'
clepen<lências do prédio onde de realiza a volação:
Portar qrnlquer tipo de arma e/ou usar de violência;
Praticar qualquer ato de coerção na indicação de voto jrmto ao cleitor.
Tratar desrespeitosamente qualquer pessoa presente na sala de votaçào ou nas proximidades desla;
Tumultuar. obstar, retardar ou dil'icultar os trabalhos da mesa;

15

- É vedada a circulaçâo

de candidatos elou fiscais porlando qualquer tipo de identificação de

candidatos e./ou seu número.

CAPíTULO VI
DOS ELETTORES

Art. 16 -

Poderá votar o eleitor que esteia devidamente Habilitado. munido de documento oflcial de
identificação, con.r floto, apondo sua assinatura na lolha de votação.

§

1'O

eleitor assinará o livro de ata ou lista de presença da eleição e receberá a cédula rubricada pelos
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membros da mesa de Yotação.
§

2'O eleitor que não apresentar documento oÍicial

Art.

de identidade com foto não votará.

-

São considerados não aptos a votar os eleitores cujos documentos não foram aprovados peia
Comissão Eleitoral.
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CÂPÍTULOVT
DA PLENÁRIÀ ELEITORAL

Art. 18 - A

eleição dos representantes da Sociedade Civil dar-se-á no dia e hora designado em Edital, que
ocorrerá em Plenária Específica.

Art. 19 - A

Plenriria tem por finalidade garantil a legitimidade, formalidade e eleição dos candidatos a
conselheiros. titulares e suplentes. pzra representar a sociedade civil no Conselho Gestor do Ftrndo
Municipal de Habitação de Interesse Social de Marituba/PA - CGFMIIISM.

Art. 20 - A plenária será conduzida por uma

mesa diretora. constituída por um Presidente. um Secretário e

um Mesário. rnembros da Comissão Eleitoral.

Art.

2l - Será de responsabilidade do Presidente da Mesa a coordenação

da PleniiLria, bem como.

a

conferência de presença dos representantes lomalmente designados pelas entidades habilitadas. conforme
lista entregue pela Comissão Eleitoral.

Art.22 - Será

de responsabilidade do Secretiírio da mesa a contecçâo da ata de reunião da plenária.

Art.23 - O cológio eleitoral será formado por toclas as entidades previamente habilitadas. que estejam
devidamente representadas na plenária, confonne a sistemática prevista nos itens anteriores do presente
Regulamenlo.
Art.24 - O Presidente da Mesa apresentará aos representantes das entidades ou liscais a Urna de Eieição, na
ausôncia destes, serão chamadas. de forma aleatória, duas pessoas qne estejarn pÍesentc.

CAPITULO VIII
DOS VOTOS E DA ÂPURAÇÃO

Art. 25 - A

votação será realizada em cédulas, onde serão escritos em espaço destinado. o nome das

entidades a serem escolhida pelo eleitor.

Art.26

-

Art. 27

Cada representante podeÍá votar no máximo em até 04 (quatro) entidades habilitadas.

- A cédula de votação

que tiveÍ mais de 04 (quatro) enlidades indiçadas pelo eleitor.

será

considerada voto nulo. não sendo contabilizando nenhum voto.
28 * Havendo rasura na cédula de votação. o representante da entidade poderá solicitar a mesa diretora
nova cédula de votação. devolvendo a cédula rasurada a mesa tliretora.

Art.

AtÍ.29

Ao termino da votação

a mestr diretora transÍbrmar-se-á imediatamente em Mesa Apuradora c fará
4
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a contagem dos votos tornando

público o resultado da eleição.

Art. 30 - A

apuração dos votos será realizada pela Mesa Apuração, podendo os participanles acompanhar a
apuração de srn representação em seus devidos lugares.

Parágrafo único: Inioiada

Art.

a apruação dos votos, só será

3l - Serão eleitos conselheiros 04 (quatro)

interrompida a após a promulgaçào dos resultados.

titulares e 04 (quatro) suplerÍes os representantes das

entidades que obtiverem maior número de votos simples e válidos.

TÍTULo Tu
CAPiTULO I
DAS DTSPOSTÇOSS

rINarS

Art,32 - Os representantes das entidades habilitadas deverão comparecer ao local designado para realização
da eleição. na data e horário fixado para seu início. contbrme Edital.
Àrt. 33 - A homologação do resultado geral desse

processo será feita na Plenária da illeição, por intermédio

da Comissão Eleitoral.
3.1 - O resultado ot-rcial será publicado no endereço eletrônico da Prefeitura de Marituba
Oficial do Estado do Pará. conforme data designada em edital.

Art.

Art.35 - Os casos omissos

e Diário

e/ou dúvidas acerca da interpretagão dos dispositivos deste regulamento

serãcr

apreciados e deliberados pela Comissão Eleitoral.

Art.36 - O presente

Regulamento Eleitoral entrará ern vigor na data de sua publicação" revogadas as

disposições anteriores.

Marituba-PA.02 de setembro dc 2019.
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ADRIANO PACHECO DE CARVALHO
PRE,SIDENTE DA COMISSÀO ELEIl'ORAI, CONSELHO GESTOR DO
FLINDO MUNICIPAL DE HABII'AÇÀO DE INTERESSE SOCIAI, DE
MARITI.JBA/PA.

