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Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística 
do Estado do Maranhão 

 
 

REGIMENTO ELEITORAL DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS E LOGÍSTICA DO 
ESTADO DO MARANHÃO - SETCEMA 

 
A Diretoria do SETCEMA, no uso de suas 
atribuições e de acordo com o Art. 12 do 
Estatuto da Entidade, aprova o seguinte 
Regimento para eleição dos membros da 
Diretoria, do Conselho Fiscal e 
representantes juntos à Federação. 
 
 
 

Capítulo I 
Disposições Preliminares 

 
Art. 1. – Os membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e representantes juntos à Federação serão 

eleitos na forma prevista no Estatuto do SETCEMA e segundo as regras previstas neste regimento, para 
um mandato de 04 (quatro) anos. 

 
 

Capítulo II 
Da Convocação 

 
 
Art. 2. - O edital deverá ser divulgado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data da 

realização da Assembleia Geral Ordinária de Eleição, convocada para este fim eleitoral, mediante 
divulgação na sede do sindicato, além de edital resumido publicado em jornal de grande circulação no 
Estado do Maranhão, no qual constarão: 

 
a) Dia, hora e local estabelecidos para realização das eleições; 

b) Prazo estabelecido para o registro de chapa(s) e sua composição; 

c) Local e horário de recebimento do(s) requerimento(s) de registro de chapa(s); 

d) O prazo fixado para impugnação de candidatos. 

 
 

Capítulo III 
Elegibilidade e Impedimento 

 
Art. 3. – - São elegíveis os titulares, sócios, diretores e gerentes das empresas 

filiadas, previamente habilitadas, que preencham os requisitos do presente Estatuto. 

 
Art. 4. – Será inelegível o eleitor: 

 
a) que tiver desaprovadas, pela Assembleia Geral, as suas contas de exercício 

de cargos de administração; 
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b) que houver lesado o patrimônio de qualquer entidade sindical; 
c) que não estiver, desde 01 (um) ano antes, pelo menos, no exercício efetivo 

da atividade dentro da base territorial do Sindicato e filiado há mais de 6 (seis) meses na 

entidade, ressalvada a eleição de gerentes, a qual exige o exercício efetivo do cargo, há pelo 
menos 02 (dois) anos; 

d) que tiver sido condenado por crime doloso enquanto persistirem os efeitos 
da pena; 

e) que não esteja em pleno gozo de seus direitos sociais; 
f) de má conduta comprovada; 

 
 

Capítulo IV 
Da Comissão Eleitoral 

 
Art. 5 – A Comissão Eleitoral, nomeada pela Diretoria, será composta por 03 (três) membros 

escolhidos entre pessoas de reputação ilibada, pertencentes ou não à categoria. 
 
§ 1.º - As decisões da comissão serão tomadas por maioria simples. 

              § 2.º - Findo o processo eleitoral e empossados os eleitos, a comissão se dissolverá. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os membros da Comissão Eleitoral não poderão ser candidatos para os 

cargos da referida eleição. 
 

Art. 6 – São atribuições da Comissão Eleitoral: 
 
a) Divulgar as normas eleitorais contidas neste Regimento; 
b) Decidir sobre a homologação dos candidatos/chapas, baseado neste Regimento e no Estatuto; 
c) Divulgar os nomes dos candidatos/chapas homologados; 
d) Julgar os recursos interpostos; 
e) Proceder a coleta e apuração dos votos; 
f) Proclamar eleita a chapa vencedora. 
 
 

Capítulo V 
Do Registro de Chapas 

 
 

Art. 7 – A data para registro de chapas será até o 5º dia útil, a contar da data da publicação do 
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária de Eleição. 

 
§ 1º O registro das chapas far-se-á exclusivamente na sede do SETCEMA, na Estrada de Ribamar, 

1785, Km 02, Sala 01 – Planalto Anil, das 08h às 12h e de 14h às 17h;  
§ 2º Os registros das chapas serão feitos mediante Requerimento de Registro de Chapa(s), 

assinado por um dos encabeçadores da chapa, acompanhado dos seguintes documentos: 
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a. Composição da chapa; 

b. Ficha de qualificação pessoal dos candidatos; 

c. Fotocópia da Carteira de Identidade (todos os candidatos); 

d. Fotocópia do CPF (todos os candidatos); 

e. Comprovante de endereço do candidato (conta de luz, telefone, água, etc.); 

f. Comprovante das exigências prevista no Art. 14 e 15 do Estatuto do SETCEMA. 
 
 § 3º Encerrado o prazo de registro, a Comissão Eleitoral fará a publicação das candidaturas 

homologadas, mandando afixá-la na sede do SETCEMA, no dia útil subsequente ao último dia de 
inscrição das chapas e declarará aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para impugnação de candidaturas, 
a contar da data posterior da publicação.  

 
 

Capítulo VI 
Da Impugnação de Candidaturas 

 
Art. 8 - As impugnações versarão somente sobre as causas de inelegibilidade previstas na 

Legislação vigente e no Estatuto Social. 
 
§ 1º A impugnação será proposta através de requerimento fundamentado dirigido ao Presidente 

da Comissão Eleitoral; 
 
§ 2º A Comissão terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para responder ao requerimento de 

impugnação. Uma vez confirmada a impugnação, a chapa de que fizer parte o candidato impugnado terá 
que substituir o mesmo até 02 (dois) dia antes da eleição para dar ciência da composição da nova chapa 
aos eleitores. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: As decisões da comissão serão tomadas por maioria simples. 
 

 
Capítulo VII 

Quorum 
 

Art. 09 – Nas eleições para cargos de diretoria e do conselho fiscal serão considerados eleitos os 
candidatos que obtiverem maioria absoluta de votos em relação ao total dos associados eleitores. 
 

Art. 10 – Não concorrendo à primeira convocação maioria absoluta de eleitores, ou não obtendo 
nenhum dos candidatos essa maioria, serão então considerados eleitos os candidatos que obtiverem 
maioria dos eleitores presentes. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Em atenção ao disposto do art. 531 § 2º da CLT, se houver somente uma 

chapa registrada para as eleições, poderá a assembleia em última convocação ser realizada duas horas 
após a primeira convocação. 

 
 
 

Capítulo VIII 



  

Estrada de Ribamar, Km 02 Nº 1785 – Planalto Anil São Luís – MA Cep: 65060-540 
CNPJ: 12.559.522/0001-07 Fone/Fax: (98) 3258-9451 

E-mail: setcema@gmail.com.br 
 

Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística 
do Estado do Maranhão 

Das Disposições Gerais 
 

 
Art. 11 – Os casos omissos no presente Regimento serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 
 

 
 

São Luís, 15 de outubro de 2021. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


