
SOCIEDADE BRASILEIRA DE HANSENOLOGIA

Comissão Eleitoral

REGIMENTO ELEITORAL

Capítulo I
Das Informações Gerais

Artigo 1° - O presente Regimento Eleitoral estabelece as regras e normas para a
realização do processo eleitoral para a eleição da Diretoria Executiva para o triênio 2018-
20 com atuação entre o dia 01 de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2020, conforme
estabelecido no §1° do Artigo 35 do Estatuto Social.

.
Artigo 2° - O prazo para a inscrição das Chapas é de 60 dias (sessenta dias) na

forma do §2° do Art. 35 do Estatuto Social para os interessados em concorrer a eleição dos
cargos da Diretoria Executiva.

Artigo 3° - A Eleição ocorrerá na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no 14°
Congresso Brasileiro de Hansenologia que ocorrerá no Hangar Centro de Convenções
e Feiras da Amazônia, localizado a Avenida Dr. Freitas s/n - Marco - Belém/PA no período
de 08 a 11 de Novembro de 2017.

Artigo 4° - O pleito será conduzido por uma Comissão Eleitoral que será designada
pela atual Diretoria Executiva da Sociedade Brasileira de Hansenologia e será presidida por
um ex-presidente da SBH e mais dois membros sendo um deles o secretário, todos na
forma do §2° "in fine" do Art. 35 do Estatuto Social.

Capítulo 11
Das inscrições, condições de elegibilidade e divulgação

Artigo 5° - O calendário eleitoral teve início no dia 01 de setembro de 2017 com a
abertura para a inscrição da(s) chapa(s) concorrente(s) para os cargos a Diretoria Executiva
para a Gestão 2018-20. O prazo limite para as inscrições foi 24hOOmin do dia 10 de
setembro de 2017, conforme comunicado expedido em 01/09/17 e publicado no site da
SBH.

Artigo 6° - Para eleição dos membros aos cargos da Diretoria Executiva, podem
concorrer ao pleito chapas devidamente constituída, não sendo permitido o registro de
candidaturas avulsas e/ou individuais. As chapas serão constituídas em formulário próprio
disponível no site da SBH, onde deverá constar a indicação do cargo com nome e o estado
de origem de cada candidato, observada as especificidades de cada cargo.

Artigo 7° - A Diretoria Executiva é construída dos seguintes cargos: Presidente,
Vice-Presidente, Secretário Geral, 1° Secretário, 2° Segundo Secretário, Tesoureiro Geral,
1° Tesoureiro, 2° Tesoureiro, Diretor Científico e Diretor de Ensino, conforme estabelecido
pelo Art. 35 e nas condições do Art. 49 do Estatuto Social.



Artigo 8° - Os Membros da Diretoria Executiva serão eleitos pelo voto direto, secreto
e individual dos associados para um mandato de 03(três) anos na forma do §1° do Art. 35
do Estatuto Social.

Artigo 9° - São condições de elegibilidade:
a)- ser associado titular, afiliado, contribuinte e honorário, em pleno gozo de
seus direitos, na forma do § 1° e § 3° do Art. 19 do Estatuto Social;
b)- ser associado titular com título de Especialista ou Certificado de Área de
Atuação em Hanseníase e ter no mínimo 01(um) ano de atividade associativa
na SBH na forma do Art. 35 do Estatuto Social;
c)- estar em dia com as obrigações sociais e não ter sido punido, com
qualquer tipo de pena estabelecida pelo Estatuto Social.

Artigo 10 - As Chapas concorrentes poderão desenvolver livremente suas
campanhas através de qualquer tipo de mídia, desde que sejam mantidos elevados padrões
de ética e moral.

§ 1° - A chapa concorrente que utilizar qualquer modo de divulgação para declarar
ofensas ou inverdades sobre outras chapas ou sobre a própria SBH, a critério da Comissão
Eleitoral, poderá ser punida ou ter impugnada a sua candidatura.

§ 2° - As campanhas eleitorais somente poderão ser iniciadas a partir da
homologação das chapas pela Diretoria Executiva.

Capítulo 111
Da Assembleia Geral e da Votação

Artigo'11 - A Assembleia Geral Ordinária será realizada das 18 às 20 horas do dia
10 de novembro de 2017 no 14° Congresso Brasileiro de Hansenologia que ocorrerá no
Hangar Centro de Convenções e Feira da Amazônia, localizado na Avenida Dr. Freitas s/n
na cidade de Belém no Estado do Para.

Artigo 12 - Todos os associados Titulares, Afiliados, Contribuintes e Honorários,
poderão votar desde que estejam em pleno gozo de seus direitos associativos e quites com
suas obrigações sociais na forma do § 3° do Art. 19 e § 1° do Art. 35 ambos do Estatuto
Social.

§ Único - O associado que deseje regularizar suas anuidades pendentes, poderá
fazê-to até as 12hOOmin do dia da realização da assembleia, tornando-se habilitado a
exercer o seus direitos sociais.

Artigo 13 - Os Associados somente poderão votar pessoalmente, sendo
intransferível devendo se expressar de modo direto e presente, sendo vetado o voto por
procuração e/ou representação na forma do § 4° do Art. 19 do Estatuto Social.

Artigo 14 - A cédula única contendo todas as chapas registradas deverá ser
confeccionada em papel branco e opaco e será rubricada no verso pelo Presidente e
Secretário da Comissão Eleitoral

§Único - A impressão dos nomes das chapas na cédula eleitoral será colocada pela
ordem de inscrição.

Artigo 15 - Os votos serão coletados/depositados em uma urna que será lacrada na
presença da Assembleia Geral Ordinária e somente aberta pelos escrutinadores após o
término da votação.



Artigo 16 - A Secretaria da Diretoria Executiva providenciará uma lista nominal em
ordem alfabética dos associados regularmente inscritos na SBH - Sociedade Brasileira de
Hansenologia, destacando qual o seu tipo de afiliação, ou seja, titular, afiliado, contribuinte
ou honorário.

§ 1°_ O associado se dirigirá até a mesa da Presidência da Comissão Eleitoral,
assinará a lista de presença, receberá a cédula devidamente rubricada, emitirá o seu voto
e em seguida depositará o voto na urna, findando o seu processo de votação.

§ 2° - Cada associado poderá votar apenas uma única vez.

Capitulo IV
Da apuração

Artigo 17 - A Apuração será realizada imediatamente após o término do período de
votação realizado na Assembleia Geral Ordinária por 03(três) Escrutinadores, associados
presentes á votação e escolhidos pelo Presidente da Comissão Eleitoral, e que estejam em
pleno gozo de seus direitos sociais.

Artigo 18 - O Presidente de cada uma das Chapas concorrentes indicará até as
12hOOmindo dia da realização do pleito, por escrito para o Presidente da Comissão Eleitoral
o nome de 01 (um) Fiscal que poderá acompanhar todas as atividades e processos da
realização da votação e apuração na Assembleia Geral Ordinária.

Artigo 19 - Na apuração havendo cédula com qualquer sinal, rasura ou dizer
suscetível de identificar o eleitor, ou tendo assinalado duas ou mais opções de chapa, o
voto será ANULADO.

Artigo 20 - Finda a apuração será o resultado informado ao Presidente da Comissão
Eleitoral que proclamará e declarará eleita a Chapa que obtiver o maior número de votos
válidos.

§ Único - Em caso de empate, será declarada vencedora a chapa cujo Presidente
for o mais idoso.

Capitulo V
Da Comissão Eleitoral

Artigo 21 - Compete á Comissão Eleitoral, designada pela Diretoria Executiva,
conduzir e realizar todos os procedimentos do processo eleitoral.

Artigo 22 - A Comissão Eleitoral será constituída por 03 (três) membros sendo,
obrigatoriamente o seu presidente um dos Ex-presidentes da Sociedade Brasileira de
Hansenolog ia.

Artigo 23 - Caberá a Comissão Eleitoral dirimir quaisquer controvérsias não
resolvidas à luz do Estatuto Social da SBH - Sociedade Brasileira de Hansenologia ou
desse regimento.

Artigo 24 - A Posse da Diretoria Executiva eleita ocorrerá automaticamente, no
primeiro dia do ano para a qual foi eleita.



Este Regimento Eleitoral foi elaborado pela Comissão Eleitoral para a realização da
eleição' da Diretoria Executiva - Gestão 2018-20 que será realizada no 140 Congresso
Brasileiro de Hansenologia visando a melhor condução dos procedimentos para aquele
pleito, e entrará em vigor após aprovação pela Diretoria Execu iva a Sociedáde Brasileira
de Hansenologia.

Bauru, 20 de setembro de 2017.

~lL'.~
Marcos da Cunha Lopes Virmond
Presidente da Comissão Eleitoral

2017

~c~
Marcos Cesar Floriano

Secretário

- ~." I

orma Tirabo chi Fo s
Membro


