
 

 

Conselho Estadual de Saúde da Bahia 

 

REGIMENTO ELEITORAL DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE 

SAÚDE DA BAHIA 

 

ELEIÇÃO 2016/2018 

O processo eleitoral  da Coordenação Executiva do CES/BA se regerá conforme  seu Regimento Interno, 

observados os artigos  5, 11 e 25 e as demais disposições estabelecidas nesse regimento eleitoral  e 

resoluções da Comissão Eleitoral. 

Artigo1º - A Comissão Eleitoral, eleita na 21ª Reunião Extraordinária do CES/BA, realizada no dia 06 DE 

JUNHO DE 2016 para organizar o processo eleitoral da Coordenação Executiva (Direção do CES/BA) no 

biênio 2016/2018, será composta pelos (as) Conselheiros (as): Marcos Antônio Almeida Sampaio 

(usuário), Fernando Antônio Duarte Dantas (usuário), Fernando Antônio Duarte Dantas 

(Trabalhador), e Cássio André Garcia (gestor). 

Parágrafo primeiro:  A eleição  para Coordenação Executiva do Conselho Estadual de Saúde CES/BA será 

regida pelas normas contidas no seu Regimento Interno e supletivamente por este Regimento Eleitoral 

aprovado pelo Pleno do Conselho. 

Parágrafo Segundo – Não poderá ser Membro da Comissão, conselheiro (a) candidato (a) à eleição. 

Parágrafo Terceiro – Será garantido a cada chapa inscrita para concorrer ao processo eleitoral o direito de 

indicar um (a) representante junto à Comissão Eleitoral, com direito a voz e sem direito a voto. 

Artigo 2º - A eleição para a Coordenação Executiva do Conselho Estadual de Saúde do Estado da Bahia, será 

realizada em reunião extraordinária do CES, no dia _____ de ______ de 2016, no horário de _________ 

horas, no Auditório ______________________________________________________ 

Artigo 3° A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - SESAB propiciará em apoio necessário para a 

realização da eleição, inclusive colocação de uma sala na Secretaria Executiva do CES para o pleno 

funcionamento da Comissão Eleitoral. 

Artigo 4° O pedido de inscrição de Chapas será feito à Comissão Eleitoral, em horário administrativo, das 

09h00min às 18h00min horas, (horário comercial) de _______ a _______ de junho de 2016.  As chapas terão 

seus números consignados no recibo de inscrição, de acordo com a ordem cronológica de inscrição. 

Parágrafo Único: A Comissão Eleitoral delega aos servidores e demais funcionários lotados no Conselho 

Estadual de Saúde, poderes para, na ausência dos seus Membros, receberem os requerimentos de inscrição de 

chapas. 

Artigo 5° - Poderão concorrer na composição das chapas, todos (as) os (as) conselheiros (as), respeitando o 

critério da paridade de 50% (cinqüenta por cento) conselheiros (as) representando os Usuários, 25% (vinte e 



 

cinco por cento) representando os Trabalhadores em Saúde e 25% (vinte e cinco por cento) de Conselheiros 

(as) representando os Gestores/ Prestadores. 

Artigo 6º - O requerimento do registro da Chapa deve conter obrigatoriamente: Número da chapa; segmento 

e entidade que representa no CES/BA; nomes dos (as) conselheiros (as) que a compõem com os respectivos 

cargos a ocupar na Coordenação e deverá ser assinado por qualquer dos candidatos que a integra, sendo 

endereçado à Comissão Eleitoral, em duas vias.  

Artigo 7° - Todos os membros da chapa deverão comprovar, através de atesto ou declaração fornecido pela 

Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Saúde da Bahia CES/BA, a condição de estar quite com sua 

documentação junto ao CES/BA.  

 

DAS INELEGIBILIDADES 

Artigo 8° - Será inelegível a Chapa que infringir os artigos do Regimento Interno do Conselho Estadual de 

Saúde 

 

DAS IMPUGNAÇÕES 

Artigo 09° - Encerrado o prazo para inscrição de Chapas a Comissão Eleitoral fará publicar as Chapas 

inscritas aptas a participar do pleito eleitoral para que, no prazo de 02 (dois) dias úteis, sejam apresentadas 

impugnações de nomes ou chapas. 

Artigo 10 - Encerrado o prazo para impugnações de nomes ou chapas a Comissão Eleitoral notificará os 

impugnados, diretamente ou na pessoa representante da Chapa, para que, se assim quiserem e no prazo de 02 

(dois) dias úteis apresentarem suas defesas. 

Artigo 11 - Encerrado o prazo para defesa dos impugnados a Comissão Eleitoral terá o prazo de até 24 (vinte 

e quatro) horas para julgar os requerimentos das impugnações apresentadas, notificando os interessados, 

diretamente ou na pessoa do representante da chapa, do teor da decisão. 

                                                                       

DA ELEIÇÃO 

Artigo 12 - A mesa coletora será composta conforme regras estabelecidas pelo Regimento Eleitoral. 

Artigo 13 - A mesa coletora será composta por 01 (um) (a) Presidente (a) e 02 (dois) Mesários (as), onde 

deverá constar relação dos (as) Conselheiros (as) aptos (as)  a votarem a cédula de votação. 

Parágrafo único: O voto será validado com um mínimo de duas assinaturas; uma do (a) Presidente (a) e outra 

de um (a) Mesário (a). 

 

 



 

DA  APURAÇÃO 

Artigo 14 - Os votos serão apurados através de cédula eleitoral logo após o final da votação, no próprio local 

de coleta de voto, tudo isto a critério da Comissão Eleitoral, sendo o resultado divulgado no final do 

escrutínio. 

Parágrafo Único: Definida pela Comissão Eleitoral a apuração dos votos a mesa apuradora de votação, 

deverá apresentar no final da apuração Relatório de Apuração de Votos, Lista Presença de Conselheiros (as) 

aptos (a) a votar e Ata da Apuração. 

Artigo 15 - Será proclamada eleita a chapa que obtiver a maioria simples dos votos. 

 

DA POSSE 

Artigo 16 - Caberá ao Pleno do CES/BA em uma reunião ordinária para dar posse à Coordenação Executiva 

do Conselho Estadual de Saúde da Bahia – CES/BA, conforme as regras estatutárias. 

                                                               

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

Artigo 17 - Os casos omissos relativos ao processo eleitoral serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

 


