
 

REGULAMENTO PARA ELEIÇÕES DIRETAS DA DIRETORIA E CONSELHO 

FISCAL DA AudTCM/BA BIÊNIO 2021-2022 

   

Dispõe sobre o Regulamento das Eleições da AudTCM/BA  

para o biênio 2021-2022, nos termos do artigo 61 do Estatuto 

e dá outras providências. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º As eleições para Diretoria e Conselho Fiscal da AudTCM/BA – Associação 

dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

da Bahia serão realizadas em conformidade com as disposições estatutárias, com 

as deliberações da Diretoria. 

 

Art. 2º Só poderá ser votado o Auditor de Controle Externo associado até quatro 

meses antes da data fixada para eleição, e que estiver em dia com as suas 

obrigações e contribuições sociais, nos termos do Estatuto. 

 

Art. 3º São inelegíveis: 

 

I – o Presidente da AudTCM/BA para o exercício do terceiro mandato consecutivo; 

 

II – o candidato com tempo de filiação à AudTCM/BA inferior a quatro meses, 

contados até a data de realização da eleição; 

 

III – o Auditor de Controle Externo associado lotado em unidades que não sejam os 

Órgãos Deliberativo ou de Auditoria de Controle Externo do TCM-BA; 

 

IV – o candidato que: 

 

a) tiver rejeitadas as suas contas em cargos de administração da AudTCM/BA; 

 



 

b) responder a processo nas esferas de controle externo, administrativa ou judicial 

pela irregular aplicação de recursos públicos ou pela prática de ato que gere conflito 

de interesse com a função de Auditor de Controle Externo; 

 

c) houver lesado o patrimônio de qualquer entidade representativa; 

 

d) não declarar, sob as penas da lei, que cumpre as condicionantes fixadas pelo 

artigo 1º da Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010 (Lei da Ficha Limpa); 

 

e) for filiado a partido político. 

 

V – o associado que não se encontre em dia com as obrigações sociais junto 

à AudTCM/BA. 

 

CAPÍTULO II 

DO VOTO 

 

Art. 4º Será assegurado mediante envio do voto via e-mail institucional do associado 

para o e-mail comissao.audtcmba.eleicao@gmail.com, que estará sob o controle 

da Comissão Eleitoral. 

 

Art. 5º A ordem de colocação da chapa na cédula e em todos os documentos de 

divulgação da AudTCM/BA, caso haja mais de uma chapa inscrita, será decidida em 

sorteio a ser promovido pela Comissão Eleitoral. 

 

CAPÍTULO III 

DOS ATOS PREPARATÓRIOS E DO REGISTRO DA CANDIDATURA 

 

Art. 6º As eleições serão convocadas por edital, ora divulgado, enviado para o e-mail 

institucional de cada associado da AudTCM/BA, contendo obrigatoriamente: 

 

I – data e horário para a votação; 

II – prazo, horário e local para registro das chapas. 



 

 

Art. 7º A candidatura das chapas deverá ser formulada nos termos do artigo 68 do 

Estatuto e encaminhada à Comissão Eleitoral, até o dia 23 de novembro de 2020, 

mediante encaminhamento do formulário. 

 

Art. 8º O requerimento de registro de chapas será subscrito pelo candidato à 

Presidência, com a anuência expressa dos demais candidatos da chapa, em 

conjunto ou separadamente, e dele constará declaração de conhecimento e de estar 

de acordo com as disposições do Estatuto da AudTCM/BA e deste Regulamento. 

 

§ 1º O requerimento será apresentado digitalmente, e será endereçado à Comissão 

Eleitoral, através de e-mail (comissao.audtcmba.eleicao@gmail.com), com 

indicação do nome completo de cada componente da chapa e do cargo ao qual 

concorre. 

 

§ 3º A AudTCM/BA encaminhará recibo da documentação apresentada por meio 

eletrônico. 

 

Art. 9º. Será indeferido o registro da chapa que não apresente candidatos para 

preenchimento de todos os cargos, que não contenha a respectiva anuência 

expressa de todos os integrantes da chapa, ou que não atenda a qualquer das 

exigências do Estatuto da AudTCM/BA ou deste Regulamento. 

 

Parágrafo único. Até a data final para o registro da chapa será admitida a juntada de 

documentos exigíveis para a regularidade do registro. 

 

Art. 10. Encerrado o prazo para registro das chapas, a Comissão Eleitoral, até o dia 

23 de novembro de 2020, providenciará: 

 

I – a verificação da regularidade do registro em relação aos requisitos estatutários e 

regulamentares e, em especial, quanto à regularidade da situação associativa dos 

integrantes das chapas e respectivos Membros Institucionais; 

 

II – a imediata lavratura de ata mencionando as chapas registradas, com indicação 



 

dos Auditores associados candidatos; 

 

III – a expedição de circular, no mesmo dia, via e-mail, aos associados, contendo as 

chapas registradas com os respectivos componentes; 

 

§ 1º Caso verificado pela Comissão Eleitoral o desatendimento de qualquer dos 

requisitos estatutários ou regulamentares, o requerimento de registro de chapa será 

indeferido. 

CAPÍTULO IV 

DA COMISSÃO ELEITORAL 

 

Art. 11. A Comissão Eleitoral é composta por três Auditores de Controle Externo, 

conforme ato designado pela Presidente da AudTCM/BA. 

 

§ 1º Compete à Comissão Eleitoral: 

 

I – dirigir o processo eleitoral, resolvendo incidentes e impugnações; 

 

II – apurar os votos, ao final, totalizar os sufrágios, registrando o resultado final do 

pleito eleitoral. 

 

§ 2º A Comissão Eleitoral só poderá deliberar com a presença ou voto por escrito de, 

no mínimo, dois de seus membros, e suas decisões serão tomadas pelo voto da 

maioria dos participantes. 

 

CAPÍTULO V 

DOS FISCAIS DAS CHAPAS 

 

Art. 12. Cada chapa poderá indicar dois fiscais para acompanhar o processo de 

votação eletrônico, os quais serão, obrigatoriamente, associados da AudTCM/BA. 

 

Parágrafo único. Os fiscais indicados deverão, constatada qualquer irregularidade no 

processo de votação ou de apuração, lavrar imediatamente a respectiva 



 

impugnação, que constará da ata final dos trabalhos, a qual deverá ser decidida pela 

Comissão Eleitoral. 

 

Art. 13. Resolvida a impugnação pela Comissão Eleitoral, contra a decisão poderá 

ser interposto recurso à Comissão Eleitoral, imediatamente após a ciência daquela 

decisão, presumindo-se, no silêncio, a conformação com a decisão. 

 

CAPÍTULO VI 

DA VOTAÇÃO E APURAÇÃO 

 

Seção I 

Da Votação 

 

Art. 14. Os eleitores votarão mediante envio do voto via e-mail institucional do 

associado para o e-mail da Comissão Eleitoral 

(comissao.audtcmba.eleicao@gmail.com). 

 

Art. 15. A votação será iniciada às 9h do dia 30 de novembro de 2020 e será 

encerrada às 17h do dia 30 de novembro de 2020, de acordo com o horário de 

Salvador. 

 

Art. 16. Para o exercício do voto, o eleitor deverá acessar o seu e-mail institucional, 

constante de seu cadastro de filiação à AudTCM/BA, e encaminhar o seu voto para 

o e-mail da Comissão Eleitoral (comissao.audtcmba.eleicao@gmail.com). 

 

§ 1º Confirmada a escolha da chapa, estará consumada a votação, com o envio do 

primeiro e-mail, não mais podendo o eleitor mudar o seu voto. 

 

Seção II 

Da Apuração 

 

Art. 17. Encerrada a votação, a Comissão Eleitoral procederá à apuração dos votos. 

 

 

mailto:comissao.audtcmba.eleicao@gmail.com


 

CAPÍTULO IX 

DO ELEITOR 

 

Art. 18. É eleitor todo Auditor de Controle Externo associado até quatro meses antes 

da data fixada para eleição, estiver em dia com as suas obrigações e contribuições 

sociais. 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 19. A Comissão Eleitoral proclamará o resultado das eleições e o Presidente da 

AudTCM/BA convocará a Diretoria e os Conselhos de Representantes e Fiscal, 

eleitos, para a posse oficial a ser realizada no dia 14 de dezembro de 2020. 

 

Art. 20. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

 

Salvador, 12 de novembro de 2020. 

 

Membros da Comissão Eleitoral: 

 

 

Cesar Olegário Velloso Pessoa 
Auditor Estadual de Controle Externo  

 

 

Eric Abreu de Almeida 
Auditora Estadual de Controle Externo 

 

 

Juliano Santos da Silva 
Auditor Estadual de Controle Externo 
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