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REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL 2019 
para membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e respectivos suplentes da 

Sociedade Ibgeana de Assistência e Seguridade – SIAS 

 

TÍTULO I 

Atribuições da Comissão Eleitoral, Eleitores e Candidatos 

 

CAPÍTULO  I  

OBJETO E NORMAS GERAIS 

Art. 1º Este regulamento objetiva disciplinar o processo eleitoral para preenchimento de 

cargos, titular e suplente, nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, com mandatos de 4 (quatro) 

anos, cujas atribuições e responsabilidades estão definidas neste regulamento, no Estatuto 

da SIAS e na legislação de regência.  

Parágrafo único.  Ao fim do certame eleitoral, serão ocupadas: 

I- No Conselho Deliberativo, 2 (duas) vagas de titular e 2 (duas) de suplente;  

II- No Conselho Fiscal, 1 (uma) vaga de titular e 1 (uma) de suplente. 

 

Art. 2º Para coordenar o processo eleitoral, o Conselho Deliberativo da SIAS constituirá 

uma Comissão Eleitoral composta de 3 (três) membros e nomeará seu presidente. 

Parágrafo único. A Comissão Eleitoral deve ser composta de empregados da SIAS, 

sendo, no mínimo 2/3 (dois terços) de seus membros, também participantes de algum dos 

planos de benefícios administrados pela SIAS. 

 

Art. 3º São atribuições da Comissão Eleitoral: 

I- orientar e coordenar todas as atividades relacionadas à realização da eleição; 
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II- dar amplo conhecimento aos participantes e assistidos do processo eleitoral, 

deste regulamento, do edital de abertura das inscrições e da relação de 

candidatos inscritos; 

III- elaborar e fazer cumprir o cronograma do processo eleitoral, de acordo com o 

previsto neste regulamento e no Estatuto da SIAS; 

IV- publicar edital divulgando a abertura das inscrições dos candidatos, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias da data das inscrições; 

V- preparar e aprovar a documentação a ser utilizada no processo eleitoral; 

VI- aprovar ou rejeitar fundamentadamente os pedidos de inscrição dos candidatos, 

por não atendimento aos requisitos de elegibilidade previstos neste regulamento, 

no Estatuto da SIAS e na legislação; 

VII- julgar qualquer impugnação relativa ao processo eleitoral; 

VIII- analisar as consultas encaminhadas pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal, pela 

Diretoria Executiva da SIAS, pelos candidatos e pelos participantes e assistidos; 

IX- determinar os locais de votação e apuração dos votos; 

X- indicar membros para compor a Comissão Apuradora dos votos, instruindo os 

seus componentes sobre todo o regramento do processo eleitoral; 

XI- promover a apuração e consolidação das votações por meio físico e eletrônico, 

lavrando-se o resultado em ata; 

XII- providenciar a guarda do material da eleição (cédulas, folhas de votação, atas e 

mapas de apuração de votos), sujeito à conferência até a homologação do 

resultado; 

XIII- encaminhar à Diretoria Executiva o material de eleição ao final do processo 

eleitoral, acompanhado de relatório subscrito pela Comissão Eleitoral; 

XIV- homologar o resultado da eleição, após o decurso do prazo de impugnação do 

resultado apurado; 

XV- promover a divulgação dos candidatos eleitos, por delegação do Conselho 

Deliberativo; 
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XVI- acompanhar a aprovação de empresa responsável pela gestão da votação 

eletrônica (votação pela internet). 

Art. 4º Não poderão integrar a Comissão Eleitoral e a Comissão Apuradora o cônjuge, o 

companheiro e o parente consanguíneo ou afim até o segundo grau dos candidatos. 

 

Art. 5º Todos os custos envolvidos no processo eleitoral serão arcados pela SIAS. 

Parágrafo único. É vedado o reembolso de despesa de candidato, exceto as relativas a 

cópias reprográficas de documentos, autenticação de assinaturas, postagem da inscrição, 

taxas e emolumentos para expedição das certidões cartorárias exigidas neste regulamento 

e custos de certificação profissional e remessa postal única do material de propaganda aos 

participantes e assistidos sem e-mail cadastrado na SIAS. 

 

CAPÍTULO  II 

ELEITORES 

Art. 6º São considerados eleitores todos os participantes e assistidos, maiores de 16 

(dezesseis) anos, que estejam regularmente inscritos em algum dos planos de benefícios 

administrados pela SIAS até o dia 31/03/2019 e plenamente adimplentes com as seguintes 

obrigações perante a SIAS: 

I- contribuições para os planos de benefícios; e 

II- parcelas de empréstimo.  

Parágrafo único. O exercício do direito de voto é personalíssimo, vedada qualquer forma 

de representação para tal finalidade. 

 

 

 

 

 



 

Página 4 de 15 
 

Rua do Carmo, 11 - 6º andar        Tel.: (21)  2505.0050 

Centro – CEP 20011-020        Fax: (21)  2505.0060 
R i o  d e  J a n e i r o  –  R J       www.s ias .org.br  

CAPÍTULO  III 

CANDIDATOS 

Art. 7º São elegíveis para compor os Conselhos Deliberativo e Fiscal os participantes e 

assistidos, maiores de 18 (dezoito) anos, que estejam regularmente inscritos, plenamente 

adimplentes e atendam aos seguintes requisitos: 

I- possuir experiência profissional comprovada de, no mínimo, três anos, no 

exercício de atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de 

fiscalização ou de auditoria; 

II- não ter sofrido penalidade administrativa por infração à legislação da seguridade 

social, inclusive da previdência complementar, ou como servidor público; 

III- não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado;  

IV- ter reputação ilibada; 

V- possuir formação de nível superior; 

VI- não ser empregado da SIAS; 

VII- possuir, até a 31/03/2019, a qualidade de participante ou assistido de plano de 

benefícios administrado pela SIAS por, no mínimo, 2 (dois) anos ininterruptos; 

VIII- não ser litigante em processos administrativos ou judiciais que envolvam a SIAS 

ou qualquer um dos patrocinadores ou instituidores dos planos de benefícios 

administrados pela SIAS, ressalvadas as demandas judiciais cujo objeto seja a 

reparação de direito decorrente de seu regime jurídico ou de contrato de trabalho, 

as quais não serão considerados como fato impeditivo para a candidatura;  

IX- possuir, previamente à posse no cargo, certificação técnica emitida por instituição 

autônoma certificadora reconhecida pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (Previc) ou  assumir compromisso de obter a 

certificação no prazo de 1 (um) ano, a contar da posse; 

X- não ter sofrido penalidade administrativa por infração ao Código de Ética da SIAS 

ou Diploma equivalente dos patrocinadores ou instituidores. 
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Parágrafo único. A homologação da candidatura pressupõe a presença dos requisitos de 

elegibilidade elencados, comprovados documentalmente pelo candidato no ato da 

inscrição. 

 

Art. 8º Os participantes e assistidos que são membros de qualquer órgão estatutário da 

SIAS não precisarão se afastar do cargo para participar do processo eleitoral. 

Parágrafo único – Se eleito, é vedada a cumulação de cargos. 

 

TÍTULO II 

Processo Eleitoral 

 

CAPÍTULO  I  

PRAZOS 

Art. 9º Caberá à Comissão Eleitoral divulgar o cronograma eleitoral, respeitados os 

seguintes prazos: 

I- para inscrição dos candidatos: mínimo de 10 (dez) dias úteis;  

II- para publicação do pedido de inscrição e dos currículos dos candidatos: até 5 

(cinco) dias  após o  encerramento das inscrições; 

III- para impugnação de candidaturas: 3 (três) dias, contados da data publicação do 

pedido de inscrição e currículo do candidato;  

IV- para defesa das candidaturas impugnadas: 3 (três) dias, contados da data de 

encerramento do prazo de impugnação; 

V- para divulgação da homologação das inscrições e da lista de candidatos: até 2 

(dois) dias úteis após o prazo de defesa das impugnações; 

VI- para a votação: mínimo de 5 (cinco) dias úteis; 

VII- para retirada das cédulas manuais na caixa postal da SIAS: 5 (cinco) dias úteis 

após o encerramento do processo de votação; 
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VIII- para divulgação do resultado: até 3 (três) dias úteis após a retirada das cédulas 

manuais; 

IX- para impugnação do resultado: 3 (três) dias úteis após a divulgação do resultado; 

X- para divulgação da homologação do resultado: até o 5º (quinto) dia útil depois do 

decurso do prazo para impugnação do resultado. 

Parágrafo único – Na contagem de prazos se excluirá o dia do início e se incluirá o dia do 

final do prazo. 

 

CAPÍTULO  II 

INSCRIÇÕES 

Art. 10. As inscrições serão abertas mediante a publicação de edital no portal da SIAS, 

sem prejuízo de outras formas de divulgação.  

§1º O edital conterá, no mínimo, o objeto, o local e a data de início e de encerramento das 

inscrições. 

§2º O candidato a membro do Conselho Deliberativo ou do Conselho Fiscal deverá, 

obrigatoriamente, apresentar candidato para sua suplência, formando, assim, uma chapa. 

§3º Ambos os candidatos, titular e suplente, estão sujeitos a todas as exigências 

formuladas neste regulamento. 

§4º Não serão aceitas candidaturas isoladas, tanto para titular como para suplente. 

§5º Além de outros documentos que podem ser exigidos pela Comissão Eleitoral para 

comprovação dos requisitos de elegibilidade previstos no art. 7º deste regulamento, o 

candidato a cargo no Conselho Deliberativo ou no Conselho Fiscal deverá apresentar, no 

ato da formulação do pedido de inscrição, no mínimo: 

I- pedido de inscrição subscrito pelo titular e pelo suplente, com firma de ambos 

reconhecida em cartório;  

II- cópia autenticada da carteira de identidade; 

III- cópia autenticada do cartão do CPF; 
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IV- certidão de regularidade de CPF, obtida no site 

https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.

asp; 

V- comprovante de endereço;  

VI- currículo profissional atualizado, em que comprove a experiência profissional 

descrita no art. 7º, I, deste regulamento;  

VII- cópia autenticada dos certificados dos principais cursos mencionados no currículo 

(ex.: graduação, curso de extensão, especialização, MBA, mestrado, doutorado) 

VIII- cópia da documentação que comprove a experiência profissional citada no 

currículo (ex.: carteira de trabalho, portaria de nomeação para cargo público, 

declaração de vínculo empregatício ou estatutário com o patrocinador ou o 

instituidor); 

IX- cópia autenticada do certificado emitido por instituição autônoma certificadora 

reconhecida pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(Previc) ou, caso não possua, declaração do candidato firmando o compromisso 

de obter a mencionada certificação no prazo de 1 (um) ano, a contar da posse; 

X- certidões negativas dos ofícios distribuidores: 

a) no âmbito da Justiça Estadual: 

1- dos feitos cíveis e criminais da comarca do domicílio do candidato; e  

2- dos feitos cíveis e criminais da comarca da capital do Rio de Janeiro (obter 

em http://www.riorapido.com.br as seguintes: i) Assuntos Cíveis: 1º, 2º, 3º 

e 4º Ofícios; ii) Assuntos Criminais: 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios; e iii) Interdições 

e Tutelas: 1º e 2º Ofícios); 

b) no âmbito da Justiça Federal: 

1- dos feitos distribuídos na Justiça Federal da circunscrição do domicilio do 

candidato; 

https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp
http://www.riorapido.com.br/
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2- dos feitos distribuídos na Justiça Federal da 2ª Região (obter da JFRJ - 

http://procweb.jfrj.jus.br/certidao/inicial.asp; e do TRF2 - 

http://portal.trf2.jus.br/certidao/)  

XI- certidão negativa de antecedentes criminais do Departamento de Polícia Federal 

– DPF (http://www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminais); 

XII- 1 (uma) fotografia atual tamanho 5x7 cm. 

XIII- declaração atestando possuir pleno conhecimento das normas constantes deste 

regulamento e do Estatuto da SIAS; 

XIV- declaração atestando a inexistência de penalidade administrativa à legislação da 

seguridade social, inclusive da previdência complementar, ou como servidor 

público; 

XV- declaração atestando não ser litigante em processos administrativos ou judiciais 

que envolvam a SIAS ou qualquer um dos patrocinadores ou instituidores dos 

planos de benefícios administrados pela SIAS, ressalvadas as demandas judiciais 

cujo objeto seja a reparação de direito decorrente de seu regime jurídico ou de 

contrato de trabalho, as quais, embora não sejam consideradas como fato 

impeditivo para a candidatura, devem ser listadas e anexada cópia da petição 

inicial; 

XVI- declaração atestando não ter sofrido penalidade administrativa por infração ao 

Código de Ética da SIAS ou Diploma equivalente dos patrocinadores ou 

instituidores; 

§6º Todas as declarações mencionadas nas alíneas do parágrafo anterior devem ter a 

firma reconhecida em cartório.  

 

Art. 11. O pedido de inscrição será feito mediante requerimento próprio, em 2 (duas) vias, 

dirigido à Comissão Eleitoral, a quem caberá a sua homologação. 

§1º O pedido de inscrição deverá ser entregue lacrado, pessoalmente ou por via postal, na 

sede da SIAS (Rua do Carmo, n. 11, 6º andar, Centro, CEP 20.011-020, Rio de Janeiro - 

RJ) mediante protocolo. 

http://procweb.jfrj.jus.br/certidao/inicial.asp
http://portal.trf2.jus.br/certidao/
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminais
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§2º Apresentado tempestivamente o pedido de inscrição e verificada a ausência de algum 

dos documentos elencados no art. 10, § 5º, a Comissão Eleitoral comunicará o candidato, 

dando-lhe 3 (três) dias úteis, prorrogáveis, para complementação.  

§3º São expressamente vedados o aditamento do pedido de inscrição e a apresentação 

intempestiva de documentos. 

§4º Não serão aceitos protocolos e/ou declarações em substituição aos documentos 

exigidos neste regulamento. 

 

Art. 12. A apresentação dos documentos obrigatórios não acarreta a automática 

homologação preliminar da candidatura pela Comissão Eleitoral. 

Parágrafo único. A Comissão Eleitoral somente poderá indeferir a homologação de 

candidatura na hipótese de não atendimento dos requisitos de elegibilidade previstos no 

art. 7º ou no art. 10, § 5º, deste regulamento. 

 

Art. 13. As homologações de candidatura preliminarmente deferidas pela Comissão 

Eleitoral serão divulgadas, por meio eletrônico, a todos os participantes e assistidos da 

SIAS. 

§ 1º É facultado a qualquer participante ou assistido impugnar as candidaturas mediante 

requerimento assinado em 2 (duas) vias, lacrado e dirigido à Comissão Eleitoral, a quem 

caberá o julgamento. 

 § 2º Se deferida a impugnação, aquele que teve a candidatura impugnada poderá interpor 

recurso para o Conselho Deliberativo.  

 

Art. 14. A homologação definitiva acarreta a aceitação da candidatura. 

Parágrafo único. As candidaturas definitivamente homologadas serão objeto de 

divulgação pela Comissão Eleitoral aos participantes e assistidos da SIAS, juntamente com 

a lista definitiva de candidatos. 
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CAPÍTULO  III 

VOTAÇÃO 

Art. 15. O voto é facultativo e o eleitor poderá votar eletrônica ou manualmente. 

  

Art. 16. Todo eleitor receberá em sua residência um kit de votação composto de instruções 

para votação eletrônica ou manual. 

§ 1º No caso de votação eletrônica, o eleitor poderá votar pela internet no portal da SIAS 

(www.sias.org.br), com a senha previamente fornecida no kit de votação. 

§ 2º No caso de votação manual, o eleitor deve preencher a cédula de votação e depositá-

la presencialmente em urna na sede da SIAS ou remetê-la por via postal (porte pago). 

 

Art. 17. Se extraviado o kit de votação, o eleitor somente poderá votar pela internet, 

obtendo nova senha digital por intermédio da área restrita do portal da SIAS  

(www.sias.org.br). 

 

Art. 18. Não serão aceitos votos ou cédulas encaminhadas por fax ou em envelopes 

diversos daqueles distribuídos pela Comissão Eleitoral para tal finalidade. 

 

Art. 19. O voto será considerado nulo quando: 

I- a cédula contiver qualquer rasura; 

II- a cédula contiver qualquer sinal ou expressão que permita a identificação do 

eleitor; 

III- o eleitor exercer seu direito de voto em duplicidade pela internet e pelo correio.  

Neste caso, o voto enviado pelo correio será invalidado, prevalecendo o feito pela 

internet; 

IV- o eleitor exercer seu direito de voto em duplicidade pelo correio.  Neste caso, será 

considerada a cédula postada com a data mais antiga; 

http://www.xxxxxxxx.com.br/
http://www.sias.org.br/
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V- a cédula não corresponder ao modelo oficial fornecido pela Comissão Eleitoral; 

VI- o eleitor indicar mais de uma chapa de candidatos ou quando não houver clareza 

na sua indicação; 

VII- a data de postagem do voto manual for diversa da data indicada para o início ou 

final do período de votação; 

VIII- apesar da data de postagem do voto manual ser a mesma indicada para o final 

do período de votação, a cédula respectiva não se encontrar devidamente 

depositada na caixa postal da SIAS, na data estipulada para recolhimento; 

IX- a postagem da cédula for endereçada para local diverso da caixa postal da SIAS; 

X- o  envelope carta-resposta enviado pelos correios não estiver regulamente 

identificado no verso, impossibilitando a conferência de eventuais votos em 

duplicidade; 

XI- a identificação do participante ou assistido no verso do envelope carta-resposta 

evidenciar que não se trata de participante ou assistido classificado como eleitor. 

 

Art. 20. O voto será considerado em branco quando não contiver a opção por nenhum dos 

candidatos. 

 

CAPÍTULO  IV 

APURAÇÃO 

Art. 21. Os votos feitos pela internet serão apurados por empresa contratada pela SIAS 

para gestão da votação eletrônica. 

Parágrafo único. A relação dos eleitores votantes e o resultado da apuração da votação 

eletrônica serão encaminhados pela empresa contratada para a Comissão Eleitoral, em 

envelopes distintos, identificados e lacrados, no horário e dia designado para o início da 

apuração dos votos manuais. 
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Art. 22. Os votos manuais serão apurados pela Comissão Apuradora, composta de 1 (um) 

coordenador, 1 (um) secretário e até 3 (três) mesários, todos designados pela Comissão 

Eleitoral. 

 

Art. 23. A apuração dos votos manuais será realizada na sede da SIAS e observará o 

seguinte:  

I- a Comissão Apuradora receberá da Comissão Eleitoral a chave/código da caixa 

postal da SIAS destinada ao recebimento dos votos manuais; 

II- a Comissão Apuradora providenciará o traslado, da agência dos correios para a 

sede da SIAS, dos envelopes contendo as cédulas, sendo que os votos retirados 

da caixa postal deverão ser acondicionados em malotes, que serão lacrados e 

autenticados pela Comissão Apuradora e transportados para o local da apuração; 

III- antes do início da contagem dos votos manuais, a Comissão Apuradora verificará 

se não houve duplicidade de votos, comparando a relação dos votantes aptos 

para o processo com o verso dos envelopes carta-resposta recebidos e com a 

relação dos participantes que votaram pela internet; 

IV- após as conferências antes mencionadas, a Comissão Apuradora procederá à 

abertura dos envelopes carta-resposta, acondicionando os envelopes porta-

cédula em uma urna, e procederá à contagem dos votos contidos nas cédulas 

enviadas pelo correio, elaborando ata indicando o resultado final da votação 

postal; 

V- a contagem dos votos válidos, brancos e nulos será efetuada separadamente. 

 

Art. 24. Encerrada a apuração dos votos manuais, a Comissão Apuradora elaborará ata 

indicando votos brancos e nulos e a votação de cada candidato, descrevendo o resultado 

da votação pelo correio.  

§ 1º Na mesma reunião, a Comissão Apuradora abrirá o envelope com o resultado da 

votação eletrônica, a ser também registrado em ata.  
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§ 2º Consolidados os resultados e registrados em ata, a Comissão Apuradora apresentará 

o resultado final das eleições à Comissão Eleitoral. 

 

Art. 25. Aos patrocinadores, aos instituidores e aos candidatos será permitida a indicação 

de um representante para fiscalização do processo de contagem dos votos. 

 

CAPÍTULO  V 

RESULTADO 

Art. 26. Será considerada vencedora a chapa de candidatos mais votada para o cargo em 

cada um dos Conselhos.  

 

Art. 27. Em caso de empate na contagem final dos votos, serão considerados, com vistas 

à definição da chapa vencedora, os seguintes critérios, pela ordem:  

I- aquela em que o candidato a membro titular do Conselho Deliberativo ou 

Conselho Fiscal detiver o maior tempo de filiação à SIAS; 

II- aquela em que o candidato a membro titular do Conselho Deliberativo ou 

Conselho Fiscal for o mais idoso. 

 

Art. 28. O Conselho Deliberativo proclamará os conselheiros eleitos com base no relatório 

final das eleições e promoverá a divulgação do resultado a todos os participantes e 

assistidos. 

 

CAPÍTULO  VI 

DISPOSIÇOES FINAIS 

Art. 29. Os candidatos somente poderão realizar campanha até o dia anterior ao início do 

período de votação. 
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Parágrafo único. A inobservância dessa regra acarretará inabilitação superveniente da 

chapa. 

  

Art. 30. Será facultado aos candidatos o envio de material de propaganda, em formato e 

no prazo estipulado pela Comissão Eleitoral, para divulgação aos eleitores.  

 

Art. 31. No portal da SIAS será facultado ao candidato apresentar síntese curricular e 

fotografia, de acordo com os parâmetros a serem fixados pela Comissão Eleitoral.   

Parágrafo único. A SIAS não se responsabilizará pelo conteúdo e forma do material de 

propaganda dos candidatos, que deverá ser entregue em data fixada no cronograma 

eleitoral. 

 

Art. 32. Salvo disposição legal posterior em sentido contrário, fica estabelecido o tempo 

mínimo de 4 (quatro) anos para a guarda dos documentos referentes ao processo eleitoral. 

 

Art. 33. Os custos decorrentes do processo eleitoral serão divulgados no portal da SIAS a 

todos os participantes e assistidos. 

 

Art. 34. Qualquer requerimento, impugnação, recurso ou documento dirigido à Comissão 

Eleitoral deverá ser entregue lacrado na sede da SIAS ou por meio postal, mediante 

protocolo, sendo vedada a prévia conferência de documentos ou da regularidade do 

preenchimento do requerimento ou impugnação. 

 

Art. 35. Por delegação do Conselho Deliberativo, os casos omissos a este regulamento 

poderão ser decididos pela Diretoria Executiva. 
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 Art. 36. Das decisões da Comissão Eleitoral cabe recurso ao Conselho Deliberativo da 

SIAS no prazo de 1 (um) dia útil, contado da prática do ato impugnado. 

Parágrafo único. Os recursos poderão ser julgados por uma Comissão ad hoc, nomeada 

pelo Conselho Deliberativo. 

Art. 37 - Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

Aprovado pelo Conselho Deliberativo na Reunião Ordinária n. 1/2019, de 28 e 29/3/2019  

 
 


