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ArtigozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O processo eleitoral se inicia com a criação da Comissão Eleitoral pelo Conselho Superior, no 

ano eleitoral, e se encerra no mês de janeiro do ano do mandato, com a posse dos eleitos. 

ArtigozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T. O Presidente da Diretoria da SBACV-Nacional solicitará, no primeiro semestre do ano eleitoral, 

ao Conselho Superior, que componha a Comissão Eleitoral. 

§ 1**: A Comissão Eleitoral será considerada criada a partir do envio da informação, pelo Conselho 

Superior para o Presidente da Diretoria Nacional, dos membros que a compõem. 

§ 2°: A Comissão Eleitoral se extinguirá automaticamente ao final do processo eleitoral. 

§ 3°: Na eventualidade de invalidade da eleição, por quaisquer motivos, a Comissão Eleitoral composta 

para acompanhar o processo eleitoral original será mantida e acompanhará o novo processo, até a posse 

dos eleitos. 

Artigo 3^ A Comissão Eleitoral é o grupo de trabalho transitório e com finalidade específica, com 

quantidade de membros definida pelo Conselho Superior a cada eleição, escolhidos e com as funções 

descritas no Estatuto Social. 

§ Único: A partir da criação da Comissão Eleitoral, todos os documentos de candidatos, requerimentos e 

informações relacionados à campanha serão encaminhados ao Coordenador da Comissão Eleitoral, em 

atenção à sua função fiscalizatória. 

Artigo 4°. A Comissão Eleitoral receberá o apoio operacional do quadro de colaboradores da SBACV, 

sob a orientação operacional do Presidente e Secretário da Diretoria Nacional. 

§ Único: A Comissão Eleitoral, de comum acordo com o Presidente da SBACV, poderá designar e 

determinar funções específicas, estabelecendo uma comissão executiva do processo eleitoral, se for o caso, 

composta por colaboradores e membros indicados pela Diretoria Nacional da SBACV. 

Artigo 5°. É vedada, aos órgãos da SBACV-Nacional e ás Regionais da SBACV a distinção de tratamento 

entre os candidatos e as Chapas. 

§ Único: A SBACV-Nacional e as Regionais zelarão para que os eventuais espaços de 

publicidade/divulgação/mídia sejam equivalentes a todos os candidatos em campanha, evitando 

favorecer/prejudicar a candidatura de qualquer um deles. 

Artigo 6°. A realização do processo eleitoral, exceto no que tange aos custos de campanha, nos termos 

deste artigo, correrá sob responsabilidade financeira da SBACV, desde que respeitadas as regras 

estabelecidas no Estatuto Social e neste instrumento. 

§ 1°: As despesas a que se refere este artigo são aquelas necessárias ao correto andamento do 

processo eleitoral, e serão previamente autorizadas nos termos do Estatuto Social, e vinculadas a 

apresentação dos respectivos comprovantes. 

§ 2**: São consideradas despesas de campanha, para fins deste artigo, e, portanto, não custeadas pela 

SBACV, o transporte e estadia de candidatos, fiscais e representantes, publicidade e mídia, bem como 

quaisquer despesas que interessem exclusivamente aos candidatos e Chapas concorrentes. 
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Artigo 7°.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA É finalidade da Comissão Eleitoral conduzir operacionalmente o processo eleitoral com 

transparência, podendo, para tanto, fazer deliberações operacionais, responder questionamentos e 

impugnações, fiscalizar e deliberar a respeito da regularidade do processo eleitoral, inclusive de oficio, 

desde que não contrarie o Estatuto Social e as demais normas da SBACV. 

§ l**: A Comissão Eleitoral orientará os interessados e candidatos sobre as questões por eles 

apresentadas, a fim de assegurar a legitimidade e a moralidade do processo eleitoral, a isonomia entre os 

candidatos, o cumprimento das normas eleitorais, do Estatuto Social e demais regras da SBACV, 

conhecendo e apurando as infrações, podendo desclassificar candidatos, mediante apresentação objetiva 

das razões aos candidatos e, se for o caso, encaminhar os infratores á Comissão de Ética da SBACV. 

Artigo 8°. As decisões da Comissão Eleitoral serão tomadas por maioria simples de votos, competindo ao 

Coordenador o voto de qualidade. 

§ Único: Compete ao Coordenador da Comissão Eleitoral entrar em contato com os demais membros, 

se for o caso, e servir de porta voz das deliberações da Comissão Eleitoral, podendo, se desejar, solicitar 

auxilio operacional da secretaria da SBACV-Nacional. 

Artigo 9°. Instaurada a Comissão Eleitoral, esta elaborará, junto com o Presidente e Secretário da 

Diretoria Nacional, o calendário da eleição, zelando pelo cumprimento dos prazos relativos às diversas 

fases do processo eleitoral. 

Artigo 10. É facultado á Comissão Eleitoral, a qualquer tempo, solicitar esclarecimentos aos órgãos e 

assessoria técnica da SBACV. 

§ Único: A Comissão Eleitoral divulgará as regras eleitorais e de campanha e orientações de 

elegibilidade dos candidatos. 

Artigo 11. A Secretaria da SBACV responderá consultas dos candidatos acerca da situação de 

elegibilidade perante a SBACV. As consultas podem ser feitas até o 3° dia útil anterior á data de Registro, 

conforme Edital. A SBACV responderá a consulta em até 72 horas. A SBACV não se responsabiliza pela 

consulta de adimplència do candidato perante a AMB. 

§1° : São critérios de elegibilidade para a candidatura dos seus integrantes associados, contidas nos 

artigos 46, 47, 48 do Estatuto Social, bem como da condição de pleno gozo dos direitos e deveres dos 

membros da possível chapa, nos termos do artigo 14 § 1°, qual seja, quite com suas obrigações perante a 

SBACV e AMB, sem prejuízo da verificação e adequação dos dispositivos estatutários. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 2°: Ao Participar do Processo eleitoral o candidato declara estar ciente das regras deste Regimento e 

do Estatuto e que a responsabilidade pela adequação aos critérios de elegibilidade é de responsabilidade 

do Candidato a Presidente da Chapa. 

Artigo 12. O Registro/Inscrição das Chapas e dos candidatos ao Conselho Fiscal deverá obedecer aos 

formulários, modelos anexos a este Regimento. 

§ Único: As Inscrições de Chapas concorrentes à Diretoria Nacional e as candidaturas ao Conselho 

Fiscal devem ser feitas pessoalmente na sede da SBACV-Nacional, por qualquer candidato ou seu 

representante, mediante o protocolo de recebimento em 2^ via ou cópia oferecida pelo candidato, 

competindo ao candidato à Presidente de cada Chapa comprovar a entrega no prazo, se for o caso. . 
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Artigo 13.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ao ser Inscrita/Registrada, cada Chapa receberá número de ordem sequencial, a partir do 

número 1 (um) que, daí em diante, será seu número identificador. Exemplo: Chapa 1. Chapa 2, Chapa 3 e 

assim sucessivamente. 

§ Único: É facultada às Chapas a escolha de 1 (um) nome distintivo, que, se existir, constará da Cédula 

Eleitoral. Esta escolha, se houver, também deverá constar do formulário oficial protocolado. 

Artigo 14. Com o "Registro/Inscrição", no formulário oficial, a Chapa será considerada final para todos os 

efeitos, e será avaliada pela Comissão Eleitoral como definitiva, devendo cumprir todos os quesitos 

estatutários de candidatura no momento de Registro/Inscrição. Caso a possível Chapa Inscrita oficialmente 

não esteja completa no momento de Registro, com todos os candidatos aptos, esta será considerada não 

válida e não poderá concorrer ao processo eleitoral. 

§ 1°: O "Registro/Inscrição" oficiais das Chapas será avaliado pela Comissão Eleitoral somente no prazo 

estatuário. 

§2° : Apenas as Chapas que se apresentarem completas e regulares no "Registro/Inscrição" serão 

consideradas aptas a participarem do processo eleitoral, e divulgadas no Prazo oficial, pela Comissão 

Eleitoral. 

§ 3°: As Chapas registradas antes do final do prazo de registro, fixado no Edital, que desejarem alterar 

qualquer de seus candidatos deverão retirar a candidatura integra! da Chapa e reapresentá-la, até o prazo 

limite fixado no Edital da Assembleia Geral, perdendo, neste caso, a preferência de ordem de registro para 

efeitos de cédula, recebendo novo número identificador. 

Artigo 15. As Chapas à Diretoha devem ser apresentadas completas e corretas e até o prazo final de 

Inscrição/Registro, constante do Edital de Convocação da Assembleia Geral. Somente Chapas completas e 

Registradas/Inscritas adequadamente, com todos os candidatos válidos, serão consideradas Regularmente 

inscritas, e concorrerão á eleição. 

§ 1**: Somente após a divulgação Oficial das Chapas válidas, pela Comissão Eleitoral no prazo estatutário 

do Edital, é que as Chapas válidas que estiverem concorrendo à eleição poderão fazer substituição de 

candidato, por candidato também válido, nos termos do Estatuto Social. 

§ 2°: No caso de Chapa válida e concorrente, nos termos do item retro, a substituição de candidato por 

pessoa que não preenche os quesitos de candidatura, invalida a Chapa por inteiro, que passará a não estar 

completa e será inelegível. 

Artigo 16. A partir da entrega do formulário de registro de cada Chapa, o candidato à Presidência será 

considerado representante dos demais candidatos na relação entre a Chapa e a SBACV/Comissão Eleitoral. 

§ Único: A partir da entrega do formulário de registro de cada Chapa, é facultado à Comissão Eleitoral 

solicitar esclarecimentos à Chapa, a qualquer tempo. 

Artigo 17: A Comissão Eleitoral se reunirá até o 3° (terceiro) dia subsequente ao final de período de 

Registro de Chapas, para avaliar a adequação das Chapas inscritas e candidatos ao Conselho Fiscal e sua 

regularidade, encaminhando as Chapas regulares e candidatos ao Conselho Fiscal concorrentes para a 

publicação no prazo estatutário. 
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Artigo 18.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Comissão Eleitoral e o Presidente da Diretoria Nacional da SBACV divulgarão, no prazo 

estabelecido no Estatuto Social, a relação das Chapas inscritas, seus componentes e seus respectivos 

números no site da SBACV, bem como encaminhará essas informações por e-mail, nos termos do Estatuto 

Social. 

Artigo 19: Após a divulgação oficial da Chapa, portanto somente para as Chapas apresentadas 

completas, válidas e aprovadas nos termos do Estatuto Social e deste regimento, em caso de alteração por 

"desistência/substituição", a solicitação de alteração deverá ser encaminhada à Comissão Eleitoral e o novo 

membro será avaliado pela Comissão Eleitoral e, se aprovado, a informação será disponibilizada em até 5 

(cinco) dias no site da SBACV, respeitados os prazos do Estatuto Social. 

§ Único: Caso o novo nome não seja aprovado, e não seja possível ou opção do candidato anterior em 

manter a candidatura, a Chapa será considerada incompleta e não poderá participar do processo eleitoral. 

Artigo 20. A Chapa que não preencher os cargos de candidatos "desistentes/substituídos" no prazo 

estatutário, deixará de participar do processo eleitoral. 

Artigo 21. A Divulgação das Chapas, nos termos, forma e prazo do Estatuto Social, abre o prazo para o 

registro de Fiscais de Chapa, impugnações e campanha eleitoral oficial. 

§1° : Compete à Comissão Eleitoral credenciar, permitir e regular o acesso e manter informados os 

Fiscais das Chapas, indicado nos termos do Estatuto Social, para acompanhar o processo eleitoral. 

§ 2^: É assegurado a cada Chapa indicar à Comissão Eleitoral até 3 (três) Fiscais de Chapa, nos termos 

do Estatuto Social, que exercerão suas funções até o final da apuração, sendo proibida a substituição de 

Fiscal de Chapa no dia na Assembleia Geral de Eleição. 

§ 3°: Os Fiscais de Chapa serão associados não componentes das Chapas, indicados pelo candidato à 

Presidência, mediante solicitação escrita á Comissão Eleitoral. 

Artigo 22. A Comissão Eleitoral orientará os Fiscais sobre a forma de exercerem suas funções. 

§ 1°: É facultado aos Fiscais acompanhar a retirada da caixa postal, bem como o processo de verificação 

de regularidade dos eleitores, verificar a urna antes do início da votação, acompanhar o procedimento de 

separação dos votos e apuração dos votos, bem como solicitar á Comissão Eleitoral a averiguação de 

possíveis irregularidades. 

§ 2°: Durante a Assembleia Geral destinada á Eleição e até o final da apuração dos votos, os Fiscais 

deverão estar identificados, de forma visível, com crachás contendo a expressão: FISCAL ELEITORAL -

CHAPA <seguido do número da Chapa que o indicou>, conforme modelo disponibilizado pela Comissão 

Eleitoral. 

Artigo 23. O processo eleitoral será realizado independentemente da presença de Fiscais. 

Artigo 24. A partir da divulgação das Chapas as impugnações dos associados às candidaturas, nos 

termos do Estatuto Social, serão encaminhadas à secretaria da Diretoria Nacional que enviará ao 

Coordenador da Comissão Eleitoral, para deliberação, mediante apresentação escrita dos motivos da 

impugnação, assinada e com firma reconhecida. 
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§ 1°:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Comissão Eleitoral avaliará as impugnações com base nas regras internas da SBACV, 

deliberando sobre elas, manifestando-se e zelando pela regularidade da eleição, ainda que a Candidatura 

tenha sido considerada regular na avaliação inicial, podendo, se for o caso de entender pertinente a 

impugnação, encaminhar ao Conselho Superior para avaliação. 

§ 2°: Acaso acolhida, pelo Conselho Supehor, eventual impugnação sobre condições de elegibilidade, de 

qualquer candidato, a Chapa respectiva será considerada incompleta acarretando a impossibilidade de 

participação no pleito por ter sido Registrada irregular. 

Artigo 25. A partir das 18h00min do dia imediatamente anterior á Assembleia Geral eventuais 

impugnações somente poderão ser apresentadas pelo Fiscais de Chapa. 

§ Único: As impugnações, no caso deste artigo, serão avaliadas na abertura da Assembleia Geral 

destinada à Eleição, ou, se for o caso, durante a Assembleia Geral destinada à Eleição, na medida que 

acontecerem. 

Artigo 26. Durante a Assembleia Geral destinada para a Eleição, a Comissão Eleitoral zelará pelo 

cumprimento das regras institucionais. 

§ 1°: Qualquer manifestação relativa à regularidade dos eleitores e, quando for o caso, aos votos, 

somente poderá ser feita antes da leitura do caso seguinte. 

§ 2°: A invalidade de votos será decidida pela Comissão Eleitoral, no momento, caso a caso. 

Artigo 27. Recebida denúncia ou impugnação, a Comissão Eleitoral deliberará sobre o fato, bem como 

avaliará provas e gravidade, e, sendo o caso de entender pertinente encaminhará ao Conselho Superior. 

Caso o Conselho Superior decida a favor da impugnação, comunicará o candidato á Presidência do 

resultado de seu julgamento, para que acate as punições, suspensões, direito de resposta e/ou até 

cancelamento da candidatura. 

Artigo 28. Os prazos e as regras do processo eleitoral são ininterruptos e não serão suspensos por 

impugnações, alterações de Chapa ou qualquer outro motivo, uma vez que são vinculadas à Chapa e não 

aos candidatos pessoalmente. 

Artigo 29. É facultado às Chapas e aos candidatos ao Conselho Fiscal realizar campanha eleitoral, 

devendo zelar pela imagem da SBACV e das Regionais durante a campanha. 

§ 1°: Qualquer publicidade que fira o Estatuto Social, o Regimento Interno, o Código de Ética Médica ou 

quaisquer normas morais e éticas, ou que cause danos à imagem da associação, aos integrantes das 

Chapas concorrentes e/ou a terceiros, poderá ser avaliada pela Comissão Eleitoral e encaminhada ao 

Conselho Superior para avaliação da gravidade e consequências nos termos do Estatuto Social, podendo 

levar à exclusão do candidato e/ou da Chapa no processo eleitoral. 

§ 2°: Os candidatos são responsáveis pelas matérias que veicularem e arcarão com eventuais perdas e 

danos que causarem. 

§ 3°: No caso de infração às normas deste artigo, segundo a avaliação da Comissão Eleitoral, está 

deverá outorgar à Chapa prejudicada o direito de defesa, estipulando a forma mais adequada. 
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Artigo 30.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Durante a campanha eleitoral oficial, ou seja após o Registro/Inscrição e divulgação das 

chapas, a secretaria da SBACV divulgará aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mail list dos associados da SBACV, até 5 (cinco) e-mails 

marketing de campanha para cada Chapa, e até 3 (três) e-mail marketing de campanha para cada 

candidato ao Conselho Fiscal, respeitada as regras e limites deste regulamento. 

§ 1°: As Regionais da SBACV, caso abram espaço á campanha, deverão fazê-lo de forma equitativa e 

igualitária para com todas as Chapas e candidatos, zelando para que suas ferramentas não sejam utilizadas 

de forma a promover e/ou prejudicar nenhum candidato em detrimento de outro. 

§ 2°: No caso de uso abusivo de ferramentas de campanha eleitoral e/ou manifestações de apoio/rejeição 

das Regionais, a Comissão Eleitoral poderá exigir que a Regional faça a contrapartida para as demais 

Chapas e, se entender necessário encaminhar o caso para da Comissão de Ética. 

§ 3°: A SBACV não fornecerá, em nenhuma hipótese, seu cadastro de e-mails, inclusive às Chapas ou 

candidatos concorrentes, sendo que nos e-mails com finalidade exclusiva de campanha será ressaltada 

essa finalidade no campo "Assunto" do e-mail e identificação da Chapa. 

§4° : O envio de e-mail de divulgação eleitoral, até o limite estabelecido no caput deste artigo, é 

facultativo e compete aos candidatos à Presidente das Chapas, cujo conteúdo é de sua inteira 

responsabilidade. O envio de solicitação e material para e-mails de divulgação eleitoral, e o conteúdo será 

de responsabilidade exclusiva da Chapa. Caso a Chapa não envie material para divulgação, fica 

resguardado o direito das demais Chapas enviarem. 

§ 5°: A frequência do envio de e-mail de divulgação eleitoral de Campanha, será definido pela Comissão 

Eleitoral, respeitada a ordem de solicitação, no entanto fica assegurado o limite de no máximo 1 (uma) 

publicação na mesma semana por Chapa concorrente, até atingir o limite estabelecido no caput, não 

existindo limite mínimo. 

Artigo 31. Considerando que o banco de dados da SBACV é patrimônio imaterial da associação, não 

serão fornecidos os dados pessoais, e-mail, endereços e telefones da coletividade dos associados 

diretamente ás Chapas candidatas, aos seus membros, aos Fiscais ou aos candidatos ao Conselho Fiscal, 

em nenhuma hipótese. 

§ 1°: A SBACV não produzirá, avaliará e nem organizará material para a Campanha de nenhuma Chapa, 

devendo recebe-lo pronto. 

§ 2°: A Chapa/Candidato encaminhará os "arquivos de campanha" por e-mail para a secretaria da 

SBACV. 

Artigo 32. Os arquivos de campanha para envio de e-mails de divulgação de campanha deverão ser 

enviados pelo candidato a Presidente, ou candidato ao Conselho Fiscal, para a secretaria da SBACV que 

em até 3 (três) dias úteis após a solicitação, serão encaminhados para os associados no ^° (pnmeiro) dia 

útil subsequente à aprovação. 

§ 1**: Em que pese não haver fiscalização prévia do conteúdo de campanha, se na eventualidade de no 

decorrer do processo de divulgação dos arquivos de campanha for verificado, pela equipe técnica, a 

existência de conteúdo inadequado ou impróprio em relação às normas eleitorais, o arquivo poderá ser 

enviado para a avaliação da Comissão Eleitoral, podendo solicitar a retirada de qualquer conteúdo bem 

como exigir que a Chapa dê o direito de resposta, sem que isso cesse ou diminua, de qualquer forma, a 

responsabilidade doXandidato à Presidente pelo conteúdo encaminhado ou eventualmente divulgado. 
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§ 2°:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Compete ao remetente avaliar o melhor formato do arquivo e sua extensão ficando claro que a 

SBACV não se responsabiliza pelo não recebimento em função de bloqueadores de extensão ou problemas 

de visualização dos eleitores. 

Artigo 33. São vedadas, durante a campanha eleitoral, matérias ofensivas à moral, aos bons costumes, à 

ordem pública ou à imagem de qualquer pessoa física ou jurídica, inclusive da própria Instituição. Nos 

arquivos de campanha é vedada a divulgação de informações pessoais dos outros candidatos, ou 

informações danosas à imagem pessoal e/ou profissional de terceiros, da SBACV, sempre zelando pelo 

respeito entre os concorrentes, pelo espírito democrático e de cooperação e trabalho em equipe que 

permeiam as relações em associação. 

Artigo 34. A infração às regras de campanha e o desrespeito às deliberações da Comissão Eleitoral 

importam em penalidades que podem ir da suspensão dos direitos de campanha, direito de resposta até a 

desqualificação do processo eleitoral. 

Artigo 35. A Cédula Eleitoral será enviada a todos os membros e associados da SBACV, no endereço de 

correspondência constante no cadastro, competindo a cada associado zelar pela atualização dos seus 

dados cadastrais. 

§ 1: O associado eleitor que não receber a Cédula Eleitoral em até 2 (duas) semanas após a divulgação 

das Chapas deverá entrar em contato com a Secretaria da SBACV ou com a Comissão Eleitoral a fim de 

solicitar novo envio. 

§ 2: Os eleitores poderão exercer o direito de voto mediante envio da Cédula Eleitoral nos termos do 

Estatuto Social, enviado no envelope resposta remetido pela SBACV. 

Artigo 36. Compete à Comissão Eleitoral em conjunto com o Secretário da Diretoria Nacional da SBACV 

elaborar a Cédula Eleitoral e acompanhar o processo de envio. 

§ Único: A Cédula Eleitoral terá como base o modelo da cédula anexa a este instrumento, sendo que, 

no entanto, caberá à Comissão Eleitoral aprovar, a cada eleição, a versão final e seu tamanho, adequado à 

quantidade de candidatos, que será enviada aos associados. 

Artigo 37. Em caso de alteração na composição da Chapa, os votos continuarão válidos à Chapa 

indicada na Cédula Eleitoral, independentemente dos candidatos eventualmente alterados. 

Artigo 38. Entende-se por eleitores os associados das Categorias Pleno, Efetivo e Titular em pleno gozo 

de seus direitos e que estiverem em dia com suas obrigações financeiras pela SBACV-Nacional em 

dezembro do ano imediatamente anterior ao ano eleitoral ou que regularizarem a situação financeira até a 

data imediatamente anterior ao dia da eleição, desde que essa informação tenha sido recebida pela 

SBACV-Nacional, enviada pela Regional ou pelo próprio associado. 

Artigo 39. As condições do eleitor serão conferidas pela Comissão Eleitoral na data da Assembleia Geral 

de Eleição, e serão computados somente os votos dos eleitores regulares. 

§ Único: Quaisquer informações e documentos dentro do envelope branco de votação consideradas 

rasuras, causando a anulação do voto. 
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Artigo 40.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Em caso de rasura na Cédula Eleitoral a rasura Invalidará o voto por completo quando ensejar 
dúvida na escolha da Chapa e/ou candidato. 

Artigo 41. Será considerada vencedora da disputa eleitoral a Chapa concorrente à Diretoria que obtiver o 
maior número de votos válidos. 

§ Único: Havendo mais de uma Chapa candidata à Diretoria, o associado deverá escolher apenas 1 

(uma) Chapa na Cédula Eleitoral, preenchendo o espaço indicado para a votação. 

Artigo 42. Em caso de diferença de votos, entre os 2 (dois) primeiros lugares de Chapa de candidatos á 

Diretoria, igual ou inferior a 2% dos votos válidos, poderá haverá recontagem dos votos mediante solicitação 

dos Fiscais, antes da divulgação do resultado, ou dispensada pelos fiscais da Chapa que não vencer, se 

presentes ao finai da apuração. 

§ Único: A ausência de Fiscais da Chapa ou ausência de manifestação dos Fiscais ao final da 

apuração, implicará em anuência ao resultado da apuração. 

Artigo 43. Serão considerados eleitos para o Conselho Fiscal os 3 (três) candidatos que obtiverem o 

maior número de votos, na totalidade, e serão considerados eleitos como membros Suplentes do Conselho 

Fiscal os candidatos que ficarem em 4°, 5° e 6° lugar, respectivamente. 

§ 1°: Na Cédula Eleitoral os associados poderão votar em até 3 (três) candidatos ao Conselho Fiscal, 

assinalando até 3 (três) espaços. No caso de voto em mais que 3 (três) candidatos o voto para o Conselho 

Fiscal será anulado. 

§ 2°: No caso de cédula com apenas 1 (um) voto ou 2 (dois) votos ao Conselho Fiscal, os votos serão 

computados aos candidatos receptores, considerando-se válidos. 

§ 3°: Na apuração ao Conselho Fiscal os votos serão computados individualmente a cada candidato, 

somando os votos de cada candidato ao final da apuração. 

Artigo 44. Os casos de empate respeitarão os critérios estabelecidos no Estatuto Social. 

Artigo 45. Em caso de número insuficiente de candidatos para completar o Conselho Fiscal, após a 

apuração, os cargos vagos poderão ser preenchidos pelos presentes á Assembleia Geral, inclusive por 

aqueles candidatos à Diretoria que não foram eleitos e Fiscais de Chapa, nos termos do Estatuto Social. 

Artigo 46. A partir da chegada dos votos na Assembleia Geral destinada à Eleição, permanecerão na sala 

de apuração os membros da Comissão Eleitoral, a equipe de colaboradores técnicos e profissionais da 

SBACV e os Fiscais de Chapa. 

§ Único: Após a apuração a sala será aberta aos participantes para a divulgação do resultado das 

eleições. 

Artigo 47. Finalizada a Assembleia Geral destinada á Eleição, o resultado será irrecorrível. 

Artigo 48. Após a Assembleia Geral de Eleição, aplicam-se as regras de substituição dispostas no 

Estatuto Social, ainda que antes da posse. 
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Artigo 49.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Conselho Superior é o órgão máximo do processo eleitoral, nos termos do Estatuto Social, 

artigo 44, e a Comissão Eleitoral o órgão fiscalizatório do processo eleitoral, e em caso de omissão e/ou 

dúvida, compete à Comissão Eleitoral a deliberação sobre o caso e eventual encaminhamento ao Conselho 

Superior, respeitados o Estatuto Social e demais normas da SBACV. 

Artigo 50. Nos termos do Regimento Interno, o presente regulamento foi aprovado peio Conselho 

Superior em reunião no dia 14 de maio de 2014 e permanece em vigor até que venha a sofrer alteração. 

Artigo 51. Aplicar-se-á suplementarmente, no que couber, a legislação eleitoral nacional. 

Anexo I - Modelo de Requerimento de Registro de Chapa á Diretoria 

Anexo II - Modelo de Requerimento de Registro de candidato ao Conselho Fiscal 

Anexo III - Modelo de Crachá de Fiscal 

Anexo IV - Modelo de Cédula Eleitoral 



PROCESSO ELEITORA L 
ANO 20 

REQUERIMENT O PARA INSCRIÇÃ O DE 

CHAPAS CANDIDATA S ÀzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D I R E TO R IA N ACI ON AL DA SBACV 

Nome da Chapa: 

CARGO PRETENDID O NOME DO CANDIDAT O CRM 

Pr es id en te 

Vice-Pr es id en te 

Secr e t á r io Geral 

Vice-Secr et á r io 

Tesou r e i ro Geral 

Vice-Tesou r e iro 

D i r e t or Cien t ífico 

Vice -Dir e t or Cien t ífico 

D i r e t or de Pu b licações 

Vice -Dir e t or de Pu b licações 

D i r e t or de Pa t r im ôn io 

Vice -Dir e t or de Pa t r im ôn io 

D i r e t or de Defesa Pr ofiss ion al 

Vice-Dir . de Defesa Pr ofiss ion al 

Re ce b ido SBACV-Nacional: /  /  - h m in. 

Ass in a tu r a: 

^ SBACV 
SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE ANOIOLOOIA E DE CIRUROIA VASCULAR 



PROCESSO ELEITORA L 

ANO 20 

REQUERIMENT O PARA INSCRIÇÃ O DE CANDIDATUR A AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONSELHO FISCAL DA SBACV-NACIONA L 

NOME DO CANDIDAT O CRM 

Re ce b ido SBACV-Nacional: /  /  - h m in. 

Ass in a tu r a: 

Nom e: 

RG: 

^ SBACV 
SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE ANOIOLOOIA E DE CIRUROIA VASCULAR 



.^P.^P^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  FISCAL DE CHAPA SOOEDADC BRAJHLQRA 
DE ANOIOtOOIA B DC OtUROU VASCULAR 

Chapa 

Nome do Fiscal: 

?M^CV FISCAL DE CHAPA SOCIQUUie BRASajEnA 
DC AHOlOLOOM E DE UtUROlA VASCWJUt 

Chapa n' 

Nome do Fiscal: 

SBACV FISCAL DE CHAPA SOClEOADe BRA«LE«A 
oe Mioiouxau E DE CKURQU VASCULAR 

Chapa 

Nome do Fiscal: 

SBACV FISCAL DE CHAPA 
DE ANOiOLoaiAB DC CMimau VASCULAR 

Chapa n*̂ 

Nome do Fiscal: 



^ SBACV CÉDULA ELEITORA L 

SOCIEDADE BRASILEIRA A N O 2 0 
DE ANOIOLOOIA E DE CIRUROtA VASCULAR / " H ^ w A - w 

VOT O DIRETORI A NACIONA L - As s in a le a p e n as 1 ( UMA ) Ch apa 

Chapa 1 - NOME DA CHAPA 

CARGO PRET^^^ ^ 

Vice-Pr es id en te 

Secr e t á r io Geral 
y icerSecret-̂ ^^^^̂  

yiçe:Tesou r d ^̂  

YÍçe:Diretqr.A?.Py^̂  
D i r e t or de Pa t r im ôn io 
Vice ;D| r e t or de Pa t r im ôn io 
PJT.?.í̂ 9r..de Defesâ P̂ ^^^̂  
Vice-Dir . de Defesa Pr ofiss ion al 

! NOME DOCA 

.|..''S.9.!II.?.íí.9..Ç.?.n̂ i*̂ 3to " Region al 

i.í̂ P.n}.?..̂ .9.Ç.?A4!íâ?l9 

4..yo!ne.d9 Cand 

I Nome do Can d id a to - Region al 

i Nome do Can d id a to - Region al 

Nome do Can d id a to - Region al 

! Nome do Can d id a to - Region al 

I Nome do Can d id a to - Reg^ [qnal 

ÍA9Ç?.Ç-?í.9.Ç?-P*̂ *̂ ^*̂o " ^^g*oo^L-. 

.|..'L̂ .9ni?...̂ o.Ç3ndjL4^^^^̂  

i.Nor!i?..dp..Ç3ndid^^^^̂  

.| ..y.9.ÍD.?..í?.9.Ç.?.Ç].4*Â to " ^?gÃ9Xl?! 

i,ÍÍ£D}.?„̂ .9-.Ç,?-n.4Í.*?̂ ^^^̂  

Chapa 2 - NOME DA CHAPA 

CARGO PR̂^̂ ^̂ ^ ^ 

Pr es id en te 

Vice-Pr es id en te 

.?.?.cr^í3r!9..Ç.9.r.?.! 

Vice-Secr et á r io 

Tesou r e i ro Gerâ ^̂  

VicerTesourei^ ^ ^̂  

PÃr.?J.9r..ÇiÇDí!fiçp. 

D i r e t or de Pu b licações 

Vice -Dir e t or de Pu b licações 

D i r e t or de Pat r ir n ôn iq 

yiÇ.?.:.Çij.9l9r.A?..P..̂ ÍTJ^.̂ ^^̂  
D i r e t or de Defesa Pr ofiss içn al 

Vice-Dir . de Defesa Pr ofiss ion al 

I Nome 

I Nome 

NOMED O 

do Can d id a to -

á9.Ç3A4Í.4?.t9.: 
do Can d id a to -

do Can d id a to •  

do.ÇM4Ldato.: 

do Can d id a to •  

do Can d id a to •  

Nome do Candid^^^̂  

Nome do Candida^^^̂  

Nome dç Candida^^^̂  

K9.n}.9..̂ P Çandid^^^^̂  

do Can d id a to •  

.^ P..Ç.?ML4ato.: 
do Can d id a to 

I Nome 

í Nome 

I  Nome 

I Nome 

\ e 

i Nome 

Nome 

Nome 

CANDip AT O 

- Region al 

: Region al 

- Region al 

- Region al 

: Region al 

- Region al 

- Region al 

3 Region al 

; Region al 

-Region al 

: Region al 

7 Region al 

: Region al 

- Reg^ [onal 

CONSELHO FISCAL - As s in a le a té 3 ( TRÊS) can d ida tos 

VOT O Nome do Cand idato ao Co ns e lho Fi s cal 
1 1 Nome do Can d id a to - Region al 
1 1 Nome do Can d id a to - Region al 
1 1 Nome do Can d id a to - Region al 
1 I Nome do Can d id a to - Region al 
1 1 Nome do Can d id a to - Region al 

1 1 Nome do Can d id a to - Region al . /  



<^ SBACV 
SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE ANOIOLOOIA E DE CIRUROIA VASCULAR 

Roteiro de Critérios para Candidatura SBACV 

Registro da Chapa oficial e completa e com todos os Candidatos válidos até as 18h da data fixada no 

Edital, mediante protocolo na sede da SBACV - feita pessoalmente por qualquer membro da Chapa. 

O Registro da Chapa ou Candidato ao Conselho Fiscal deve ser feito em formulário 

Caso a Chapa seja registrada incompleta, ou com candidatos inválidos, a Chapa será considerada não 

válida e não participará do processo eleitoral 

Somente após a divulgação Oficial das Chapas válidas é que as Chapas válidas que estiverem 

concorrendo à eleição poderão fazer substituição de candidato, por candidato também válido. A 

substituição, neste caso, por candidato inválido, invalida a Chapa para a candidatura 

Candidato ao Conselho - Fiscal inscrição individual 

Chapa para Diretoria - Composta de 

a) Presidente, 

b) Vice-Presidente, 

c) Secretário Geral, 

d) Vice-Secretário, 

e) Tesoureiro Geral, 

f) Vice-Tesoureiro, 

g) Diretor Científico, 

h) Vice-Diretor Científico, 

i) Diretor de Publicações, 

j) Vice-Diretor de Publicações, 

k) Diretor de Patrimônio, 

1) Vice-Diretor de Patrimônio, 

m) Diretor de Defesa Profissional, e 

n) Vice- Diretor de Defesa Profissional 

Candidatos á Presidente, Tesoureiro Geral e Secretário Geral devem ser da mesma Regional E ter seus 

registros na mesma Regional do CRM 

Candidatos à Diretoria precisam ser associados da categoria Titular 

Candidatos ao Conselho Fiscal precisam ser associados da categoria Titular ou da categoria Efetivo 

Os candidatos estar adimplentes com a Tesouraria da SBACV na data do Registro, constante no Edital 

Os candidatos devem ser associados da AMB e devem estar adimplentes com a Tesouraria da AMB na 

data do Registro, constante no Edital 

Não é permitido candidatura de um mesmo associado para mais que um cargo eletivo 

Não é permitida a candidatura de membros de gestão de Diretoria que não tiverem aprovadas as suas 

contas referentes ao exercício nos cargos de administração da SBACV ou nas Regionais 

Não é permitida a candidatura de membros comprovadamente fizerem mal uso do patrimônio da 

associação, tendo sido julgados e penalizados pela Comissão de Ética; e/ou 

Não é permitida a candidatura de membros que possuem má conduta, devidamente comprovada em ação 

de danos, improbidade administrativa ou regresso movida pela SBACV, as Regionais ou órgãos públicos 

e/ou mistos 

Ao Participar do Processo eleitoral o candidato declara estar ciente das regras deste Regimento e do 

Estatuto. A responsabilidade pela adequação aos critérios de elegibilidade é do Candidato a Presidente 

da Chapa, tanto perante a AMB quanto perante a SBACV, sendo que a Diretoria Nacional estará à 

disposição dos candidatos para informações relativas à SBACV. 



^ SBACV 
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Consulta à Critérios - Exclusivo para Critérios internos da SBACV 

Esta pesquisa diz respeito exclusivamente a critérios internos 
administrativos da SBACV. 

Os demais critérios devem ser checados diretamente nas instituições 
competentes. 

Nome do Interessado na Candidatura: 

CRITÉRIO CONDIÇÃO ATUAL 

Situação financeira do associado perante 
a SBACV 

Regional do associado 

Categoria do associado 

Pertenceu à diretoria em gestão cujas 
contas não foram aprovadas 

Foi penalizado em julgamento da 
Comissão de Ética da SBACV 


