
REGULAMENTO PARA ELEIÇÃO DE DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E BENEFÍCIOS E 

DOS CONSELHOS (DELIBERATIVO E FISCAL) DA FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE 

SOCIAL – FACEPI (Parte integrante do Edital das Eleições, datado de 09 de janeiro de 2013). 

 

 

1. DAS  VAGAS  E  DURAÇÃO  DO MANDATO 

 

a)  -  01 (uma) vaga para Diretor de Administração e Benefícios, com mandato de 02 (dois) anos; 

b) -  01 (uma) vaga para o Conselho Deliberativo e respectivo suplente, com mandado de 04 (quatro) 

anos;  

c) – 01 (uma) vaga para o Conselho Fiscal e respectivo suplente, com mandato de 04 (quatro) anos. 

 

2. DA COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO ELEITORAL 

 

a) - O Processo Eleitoral será conduzido por uma Comissão constituída por empregados da 

ELETROBRÁS Distribuição Piauí (CEPISA), representantes do Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias Urbanas do Estado do Piauí - SINTEPI e da Associação dos Aposentados e Pensionistas da 

CEPISA - AAPCE, ratificada pela Patrocinadora por intermédio da Portaria nº 007/2013-DG, de 

07.01.2013, da Diretoria de Gestão da mesma; 

 

b) – A composição da Comissão Eleitoral será a seguinte: Representante da ELETROBRÁS 

Distribuição Piauí (CEPISA): Aluísio de Sousa Martins (Presidente da Comissão Eleitoral), Henrique 

Samuel R. de Carvalho, José Edilson Carvalho da Rocha, Maria do Perpétuo Socorro Pinheiro e Carlos 

Petrônio de Araújo Miranda; Pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do 

Piauí - SINTEPI: Edilton Mourão Silva  e Maria Helena do Rego Monteiro Sena; Pela Associação dos 

Aposentados e Pensionistas da CEPISA – AAPCE: Olavo Veras de Araújo e Antonio Batista de 

Vasconcelos; 

                         

c) - As decisões sobre o processo eleitoral, objeto deste Edital, serão tomadas por maioria simples de 

votos dos membros da Comissão, registradas em atas próprias;  

 

d) - A Comissão Eleitoral terá a responsabilidade de coordenar todas as ações administrativas do 

processo eleitoral, disciplinando critérios de propagandas nos quadros de avisos e intranet da 

Patrocinadora (CEPISA), realização de debates entre os candidatos, homologação de registro de 

candidatos e composição das urnas receptoras e apuradoras dos votos. 

 

3. DO  ELEITOR 

 

a) - São eleitores todos os PARTICIPANTES e ASSISTIDOS, regularmente inscritos e em pleno gozo 

de suas prerrogativas, com o mínimo de 03 (três) meses de contribuição junto à FACEPI, anteriores ao 

mês de realização destas eleições.  

 

Obs.: No caso de BENEFICIÁRIOS, votarão apenas os assistidos titulares de recebimento de pensão. 

 

 



4.  DOS  CANDIDATOS 

 

a) - Só poderão registrar-se como candidatos aos cargos objeto destas eleições os PARTICIPANTES e 

ASSISTIDOS com o mínimo de 05 (cinco) anos de contribuição perante a FACEPI, e que estejam em 

dia com as mesmas. No caso de BENEFICIÁRIOS, poderão se candidatar apenas os assistidos titulares 

de recebimento pensão. 

 

b) - Os Conselheiros, membros da Diretoria Executiva, e os ocupantes de cargo comissionado na 

FACEPI, que pretendam candidatar-se, deverão afastar-se dos cargos ocupados, a partir da data do 

deferimento do registro da sua candidatura até o resultado final das eleições, sem prejuízo de suas 

remunerações. 

 

4.1. OUTRAS  CONDIÇÕES  PARA  INSCRIÇÃO  DE  CANDIDATO 

 

a) -  Apresentar documento que comprove experiência no exercício de atividades nas áreas financeira, 

ou administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria, anexando as 

correspondentes comprovações; 

 

b) - Declarar, sob as penalidades da lei, que não tenha sofrido condenação criminal transitada em 

julgado, penalidade administrativa ou infração da Legislação da Seguridade Social, inclusive da 

Previdência Complementar ou como Servidor Público;  

 

c)  -  Comprovação de formação de Nível Superior, de curso devidamente reconhecido pelo Ministério 

da Educação; 

 

d)  -  Atender aos demais requisitos da Legislação vigente. 

 

5.    DO  REGISTRO  DOS  CANDIDATOS 

 

a) - A solicitação será feita, mediante requerimento formal assinado, dirigido ao Presidente da 

Comissão Eleitoral, devendo constar, obrigatoriamente, os nomes do Titular e do respectivo Suplente, 

quando for o caso, conforme item V deste Edital.  

 

6.    DOS  PRAZOS 

  

a) - O Edital das eleições será publicado nas dependências da ELETROBRÁS Distribuição Piauí 

(CEPISA), envolvendo capital e cidades do interior do Estado (adiante discriminadas), bem como na 

sede do SINTEPI (Teresina) e FACEPI, compreendendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos entre a 

sua divulgação e consequente data de realização das eleições; 

 

b) - O recebimento de requerimento para o registro de candidatos aos cargos objeto das presentes 

eleições será iniciado a partir do dia da publicação do Edital (09.01.2013) e se prolongará até às 17:00 

h o dia 24 de janeiro de 2013; 

 

c) - A relação dos candidatos, cujos registros tenham sido homologados, nos termos deste 

Regulamento, será publicada nos mesmos locais de divulgação do Edital, em até 48 (quarenta e oito) 

horas depois da homologação;  



 

d) - Ao candidato cujo registro não tenha sido homologado, poderá recorrer junto à Comissão 

Eleitoral, tendo até 02 (dois) dias úteis para tanto, contados a partir da data do respectivo 

indeferimento, cabendo à Comissão manifestar-se em igual prazo. 

 

e) - As eleições serão realizadas no dia 30 (trinta) de janeiro de 2013. 

 

f) - O prazo para recebimento de recursos, pela Comissão Coordenadora das Eleições, relativo à 

impugnação de votos, será até 02 (dois) dias úteis após o resultado do pleito.  A Comissão Eleitoral 

disporá de igual prazo para se pronunciar. 

 

g) - O resultado final das eleições será anunciado até o dia  05 (cinco) de fevereiro de 2013. 

 

 

7. DA  FORMA  DE  VOTAÇÃO 

 

a) - A votação será através de processo manual (cédulas de papel), impresso com os nomes dos 

candidatos devidamente inscritos e homologados pela Comissão Eleitoral, cabendo a esta definir e 

apresentar o modelo de cédula de votação; 

 

b) - As cédulas de votação serão confeccionadas e distribuídas exclusivamente pela Comissão 

Eleitoral, devidamente rubricadas (no verso) pelos membros de cada mesa receptora de votos (capital e 

interior do Estado); 

 

c) - O número correspondente às chapas dos candidatos homologados para as eleições deve figurar por 

ordem de inscrição definitiva, na presença dos candidatos, ou de seus respectivos representantes; 

 

8. DA  VOTAÇÃO 

 

a) - Às 09:00 (nove) horas do dia 30 (trinta) de janeiro de 2013, verificada a ordem do local, o 

Presidente da Mesa receptora de votos dará início aos trabalhos de colheita de votos, procedendo a 

votação que começará pelos componentes da Mesa, com término estabelecido para as 17:00 

(dezessete) horas do mesmo dia;  

 

b) – Terão preferência para votar: candidatos, maiores de 60 anos, lactantes, gestantes, deficientes 

físicos e demais eleitores abrangidos por legislação específica; 

  

c) - Os componentes das Mesas Receptoras de votos (fixa e itinerantes), na capital e interior do Estado, 

serão nomeados pela Comissão Eleitoral, em número de 03 (três): sendo 01 (um) Presidente, 01 (um) 

Mesário e 01 (um) Secretário. Em caso extraordinário, poderá uma mesa receptora de votos funcionar 

com  02 (dois) membros. 

 

Não podem ser designados Presidentes, Mesários ou Secretários: 

 

a)  - Candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive o cônjuge; 

 



b)  - De preferência, serão designados os que possuírem escolaridade mínima equivalente ao Ensino 

Médio completo; 

 

c)  - Nas unidades descentralizadas da ELETROBRÁS Distribuição Piauí (CEPISA), no interior do 

Estado, nas seguintes sedes e/ou sub-sedes das localidades: Parnaíba, Picos, Floriano e Bom Jesus, 

bem como na Capital, haverá  seção de votação na sede da empresa e urnas itinerantes, abrangendo os 

seguintes locais: Dirceu Arcoverde,  Parque Piauí, Usina Diesel, Espaço Cidadania, Shopping da 

Cidade, Riverside Shopping,  Almoxarifado, Subestações e nos municípios de Altos, José de Freitas, 

União, Esperantina, Campo Maior, Piripiri, Valença, São Raimundo Nonato, São João do Piauí, 

Corrente. 

 

d) - As listagens contendo os nomes dos eleitores, aptos a votar, serão emitidas pela FACEPI 

(Participantes ativos e assistidos), com o mínimo de 03 (três) meses de contribuição junto à FACEPI, 

anteriores ao mês de realização destas eleições.. 

 

e) - No momento do voto, na presença dos membros da Mesa receptora, além das assinaturas em 

listagem de votação, será exigida a apresentação de documento de identificação do eleitor (RG, CPF, 

Carteira de Habilitação ou de Conselho de Classe: OAB, CREA, CRM, CRO etc); 

 

f) - Os candidatos poderão nomear um fiscal, dentre os eleitores aptos a votar, para cada seção de 

votação, o qual deverá ser credenciado junto à Mesa receptora de votos, antes do início da votação; 

 

g) - Ao eleitor em trânsito ou cujo nome não conste na listagem de votação, será assegurado o direito 

ao voto manual em separado, desde que comprovada a sua identificação. 

 

9. DO ATO DE VOTAR 

 

a) - Não havendo dúvida sobre a identificação do eleitor, este será convidado a assinar a listagem e 

votará de forma imediata e normalmente; 

 

b) - O eleitor, na cabine de votação, indicará no quadrilátero correspondente a sua livre e democrática 

escolha, de modo claro, depositando a cédula na urna, na presença dos componentes da Mesa, mas de 

forma a preservar o sigilo do seu voto; 

 

c) - Só será admitido como válido o voto em cédula fornecida pela Mesa, devidamente rubricada pelos 

membros da mesa receptora de votos; 

 

d) - A impugnação à identidade do eleitor, formulada pelos membros da Mesa, Fiscais ou mesmo por 

terceiros, será apresentada verbalmente ou por escrito, antes do mesmo ser admitido a votar. 

 

e)  - Se persistir a dúvida ou for mantida a impugnação, a Mesa tomará as seguintes providências: 

 

1.  Escreverá num envelope “IMPUGNADO POR (...)”, identificando o nome, matrícula e lotação do 

eleitor; em se tratando de aposentado, identificar o nome, RG e/ou CPF; 

 

2.  Entregará ao eleitor o envelope para que ele, na presença da Mesa, nele (o envelope) coloque a 

cédula que assinalou o seu voto; 



 

3. Determinará ao eleitor que lacre o envelope e o deposite numa urna, sendo o procedimento anotado 

pela Mesa para constatação em ata. 

 

4. Os participantes em trânsito, ou cujos nomes não constem na listagem de votação, votarão em 

separado, e assinarão a listagem de votação apropriada para esse fim. 

 

5. O voto em separado será tomado em envelope lacrado, no qual o Presidente da Mesa fará constar o 

motivo do mesmo, que será apreciado pela Comissão Eleitoral. 

 

6. No envelope, além do motivo registrado pelo Presidente da Mesa, deverá constar nome, matrícula e 

lotação do eleitor e a rubrica dos membros da Mesa Receptora. 

 

10. DO  ENCERRAMENTO  DA  VOTAÇÃO 

 

a) - O presidente da Mesa declarará o encerramento das eleições às 17:00 horas do dia 30 (trinta) de 

janeiro de 2013 e vedará a ‘fenda‘ da introdução das cédulas na urna, de modo a cobrí-la inteiramente 

com  tira de papel, que será rubricada pelos componentes da Mesa, e de forma facultada, pelos fiscais 

presentes; 

 

b) - O presidente da Mesa, com sua assinatura, encerrará a folha de votação, que poderá ser também 

assinada pelos fiscais; 

 

O presidente da Mesa mandará lavrar a Ata da eleição, contendo: 

 

Nome dos membros da Mesa que participaram dos trabalhos; 

 

Substituições  de  membros porventura ocorridas; 

 

Nomes dos fiscais que efetivamente acompanharam os trabalhos de votação; 

 

Número, por extenso, dos eleitores que compareceram e votaram, de acordo com a listagem de 

votação; 

 

Motivo que impediu a votação dos eleitores que compareceram; 

 

Número, por extenso, dos eleitores que votaram em separado; 

Protestos, impugnações e decisões sobre eles; 

 

Outros fatos ocorridos, que forem oportunos de registro; 

 

O Presidente da Mesa assinará a Ata juntamente com os demais membros e fiscais que o desejarem. 

 

 

11. DA APURAÇÃO 

 

a) - As Mesas Receptoras dos votos transformar-se-ão, de forma automática e ao final da votação, em 

Mesas Apuradoras de votos; 



 

b) - Caso existam votos em separados, estes não serão apurados no local, sendo enviados à Comissão 

Coordenadora do Processo Eleitoral para a apuração; 

 

c) - Iniciada a apuração da urna, não deverá a mesma ser interrompida (em caso de interrupção, por 

motivo de força maior, as cédulas e a listagem serão recolhidas à urna, que será fechada e lacrada, 

devendo constar em Ata o motivo da interrupção); 

 

Aberta a urna, a Mesa verificará se o número de cédulas corresponde ao de votantes, devendo ser 

considerado os seguintes aspectos: 

 

a)  - a não coincidência entre o número de votantes e o de cédulas encontradas na urna não constitui 

motivo de nulidade da votação, desde que não resulte de fraude comprovada; 

 

b)  - se a Mesa Apuradora de Votos entender que a  irregularidade resulta de fraude, não realizará a 

apuração. Anotará a ocorrência em ata e enviará a urna lacrada, juntamente com o material da eleição, 

para a Comissão do Processo Eleitoral, que decidirá sobre a apuração da mesma; 

 

c)  - À medida que os votos forem sendo apurados, poderão os candidatos, ou seus delegados, 

apresentar impugnação, que será decidida, no ato, pela Mesa, por maioria de votos. No caso de empate, 

a decisão caberá à Comissão Eleitoral; 

 

d)  Não será admitido recurso contra a apuração, se não tiver havido impugnação perante a Mesa, no 

ato da apuração; 

 

e)   Após concluídos os trabalhos de apuração, a Mesa encaminhará a urna apurada, os envelopes de 

votos em separado e o Mapa de Apuração, no prazo máximo de 24:00 horas, para a Comissão 

Eleitoral. 

 

12. DA  CONTAGEM  DOS  VOTOS 

 

a)  - A  medida que as cédulas forem sendo abertas, serão examinadas e lidas, em voz alta, por um dos 

componentes da Mesa; 

 

b)  - Os votos em branco e os nulos serão assinalados com as expressões “em branco” ou “nulo”, além 

da rubrica dos componentes da Mesa. 

 

SERÃO  NULAS  AS CÉDULAS  

 

1: que não corresponderem ao modelo fornecido pela mesa; 

2: que não estiverem devidamente rubricadas pelos componentes da mesa; 

3: que contiverem expressões, frases ou sinais, que possam identificar o voto; 

 

SERÃO NULOS VOTOS 

 

1. dados a candidatos não inscritos 



2. quando assinalados mais de 01 (um) nome para os cargos de Diretor de Benefícios, bem como para 

o Conselho Deliberativo ou para a Conselho Fiscal. 

 

VOTO  VÁLIDO 

 

1. será considerado válido o voto que permita a exata identificação do candidato sufragado. 

 

2. caso ocorra empate, na contagem final da votação, entre dois ou mais candidatos aos cargos objeto 

da presente eleição, será considerado e proclamado eleito o candidato, mediante a ordem dos seguintes 

critérios: 

 

a) -  mais antigo como filiado à FACEPI; 

b) -  o de maior idade de nascimento. 

 

CONCLUÍDA  A  CONTAGEM  DOS  VOTOS 

 

a) - a mesa receptora de votos transcreverá, no mapa referente à urna a votação apurada, o resultado da 

votação, destacando também eventuais impugnações; 

 

b) - após a lavratura da ata, que será assinada pelos membros da Mesa Receptora de votos e fiscais que 

o desejarem, as cédulas e os envelopes de voto em separado serão recolhidos à urna, sendo esta 

fechada, lacrada e encaminhada à Comissão do Processo Eleitoral. 

 

13. DA  COMISSÃO  ELEITORAL 

 

a) -  No que se refere à apuração, a Comissão Eleitoral terá as seguintes atribuições: 

 

1. receber as urnas contendo os votos, as atas e demais documentos encaminhados pelas Mesas 

Apuradoras; 

 

2. se necessário, efetivar a contagem e/ou recontagem de votos; 

 

3. verificada sua validade, apurar os votos em separado; 

 

4. rever os mapas parciais de votação e preparar os mapas gerais de  apuração. 

 

b)    Elaborar ata contendo o resultado final da votação, destacando: 

 

1. número de votos válidos, brancos e nulos em cada local da votação; 

 

2. as mesas receptoras de votos onde, porventura, não tenha havido eleição, destacando os motivos; 

 

3. as  impugnações apresentadas às Mesas receptoras de votos, e como foram resolvidas, bem como os 

recursos porventura interpostos; 

 

4. a  votação de cada candidato. 

 

 



14. DO RESULTADO DA ELEIÇÃO 

 

a) - O resultado da Eleição apurado pela Mesa Receptora e Apuradora será enviado à Comissão 

Eleitoral para homologação. 

 

b) - Será considerado apto, finalmente, para o cargo de Diretor Administrativo/Beneficio, Conselho 

Deliberativo e Conselho Fiscal da FACEPI, o candidato mais votado, e em caso de empate, o mais 

antigo com filiação à FACEPI, ou em última instância, o de maior idade de nascimento. 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Eleitoral. 

 

                                        Teresina (PI), 09 de janeiro de 2013. 

 

 

 

Representante da ELETROBRÁS Distribuição Piauí (CEPISA): 

 

 

ALUÍSIO  DE  SOUSA MARTINS 

Presidente da Comissão do Processo Eleitoral 

 

 

Henrique Samuel R. de Carvalho                                           José Edilson Carvalho da Rocha 

Maria do Perpétuo Socorro Pinheiro                                    Carlos Petrônio de Araújo Miranda 

 

Pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Piauí - SINTEPI:  

 

             Edilton Mourão Silva                                       Maria Helena do Rego Monteiro Sena 

 

Pela Associação dos Aposentados e Pensionistas da CEPISA – AAPCE: 

 

                   Olavo Veras de Araújo                                          Antonio Batista de Vasconcelos      

 

 


