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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. O regulamento a seguir refere-se ao processo eleitoral da Aprosoja-MT, que ocorre a cada triênio 

para renovação dos cargos da Diretoria e dos Delegados. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Padronizar a gestão do processo eleitoral e contribuir para a manutenção do processo democrático 

da entidade. 

 

3. REFERÊNCIA 

 

3.1. O processo eleitoral será efetuado sempre com base no Estatuto e Regimento Interno da 

Aprosoja-MT. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

4.1. Para a lisura da execução do processo eleitoral e seu correto andamento, determinados setores da 

Aprosoja-MT terão responsabilidades específicas, as quais são de fundamental importância, sendo 

tais setores os a seguir definidos. 

 

4.2. Diretoria em exercício:  

a) Definir a comissão eleitoral para o processo eleitoral de Diretoria e Delegados; 

b) Aprovar o banco de associados aptos à votação e à candidatura; 

c) Assinar o termo de posse da nova Diretoria e Delegados. 

 

4.3. Comissão Eleitoral: atribuições conforme Regimento Interno. 

 

4.4. Comissão Interna: grupo de trabalho formado pelo Diretor Executivo, Assessor Jurídico, Gerente 

Administrativa e Gerente de Comunicação, com o objetivo de dar suporte à Comissão Eleitoral 

durante o processo eleitoral. 

 

4.5. Secretaria Executiva: Subsidiar todos os procedimentos e operacionalização, conforme as 

demandas específicas. 

 

4.6. Diretor Executivo:  

a) Validar todos os trabalhos da Comissão Interna e acompanhar os trabalhos da Comissão 

Eleitoral; 

b) Encaminhar demandas da Comissão Interna para a Comissão Eleitoral e apresentar as 

decisões desta para os membros da Comissão Interna. 

 

4.7. Assessoria Jurídica:  

a) Orientar a Comissão Eleitoral na regulamentação do processo eleitoral, bem como em todas 

as análises necessárias, elaborando, sempre que solicitado, seu parecer durante os pleitos 

eleitorais; 

b) Elaborar e atualizar o Regulamento da Eleição para aprovação pela Diretoria Plena; 

c) Elaborar documentos e procedimentos pertinentes ao bom andamento do processo eleitoral; 
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d) Subsidiar a Comissão Eleitoral para averiguação de regularização jurídica dos candidatos às 

vagas disponíveis no processo eleitoral, dentro do que define o Regimento Interno da 

Aprosoja-MT; 

e) Proceder ao registro e arquivamento em cartório de toda a documentação do processo 

eleitoral. 

 

4.9. Gerência Administrativa:  

a) Operacionalizar a logística do processo eleitoral, solicitando contratações de empresas 

para dar andamento nos procedimentos, sempre que necessário; 

b) Organizar a distribuição de pessoal para a realização do processo eleitoral e aquisição de 

materiais necessários para cada processo eleitoral; 

c) Subsidiar a Comissão Eleitoral para recebimento de candidaturas e averiguação de 

regularização no cadastro dos candidatos aos cargos disponíveis no processo eleitoral, 

dentro do que define o Regimento Interno da Aprosoja-MT; 

d) Atualizar o quadro de associados da Aprosoja-MT para aprovação pela Diretoria; 

e) Viabilizar a operacionalização dos trabalhos da Comissão Eleitoral. 

 

4.7. Gerência de Comunicação:   

a) Divulgar, por todos os meios utilizados pela Aprosoja-MT, as questões necessárias e que 

tenham envolvimento com o processo eleitoral, durante todo o decurso do mesmo; 

b) Verificar publicações das plataformas eleitorais e temas de discussão das chapas e 

candidatos durante o processo eleitoral e encaminhar para análise da Comissão Eleitoral. 

 

4.10. Gerência Financeira:  

a) Identificar meios de melhor utilização e definição de recursos a serem utilizados em cada 

pleito eleitoral; 

b) Realizar os pagamentos encaminhados pelos demais setores envolvidos na realização de 

cada pleito, afim de manter toda a regularidade, inclusive fiscal para as eleições. 

 

4.11. Gerência de Marketing: Elaborar o layout dos materiais de divulgação e utilização no processo 

eleitoral, para padronização dos mesmos com os demais materiais da Aprosoja-MT. 

 

4.12. Todos os setores: Disponibilizar colaboradores para acompanhamento da realização do processo 

eleitoral. 

 

5. DIA DE VOTAÇÃO - HORÁRIO E LOCAL DE FUNCIONAMENTO 

 

5.1 A votação para os cargos disponíveis no processo eleitoral definidos neste regulamento ocorrerá 

em dia a ser definido pela Diretoria Plena, e amplamente divulgado aos associados e candidatos.  

 

5.2. Terá início às 07:00 horas e término às 17:00 horas, horário oficial de Mato Grosso.  

 

5.3. Ocorrerá de forma descentralizada nos lugares a seguir indicados: 

a) Núcleos de produtores associados da Aprosoja-MT; 

b) Sede administrativa da Aprosoja-MT em Cuiabá, a qual também é responsável pela 

organização dos mesmos. 

 



 

REGULAMENTO 

Código Documento:  
REG-02.00-002 

Data de Elaboração: 
15/08/2011 

Data de Revisão:  
04/09/2020 

Versão: 
05 

Título: Eleições da APROSOJA - X 
 

Elaboração: Gerência Administrativa Aprovação: Diretoria Executiva Folha: 

5/11 Revisão: Assessoria Jurídica Assinatura:  

 

6. DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO ELEITORAL 

 

6.1. Receber as candidaturas das chapas e delegados dentro dos prazos estipulados no Regimento 

Interno; 

 

6.2. Validar ou não as candidaturas apresentadas, e no caso de não validação de candidatura, 

encaminhar notificação com o motivo do não aceite. 

6.2.1. A notificação a ser emitida pela Comissão Eleitoral deverá ser impressa, assinada, 

digitalizada e encaminhada por via do endereço de e-mail: comissao.eleitoral@aprosoja.com.br 

ou entregue pessoalmente aos candidatos. 

 

6.3. Emitir notificações, resoluções e portarias durante todo o processo eleitoral no intuito de notificar 

os candidatos, dirimir questões levantadas durante os processos eleitorais, bem como orientar os 

candidatos e eleitores. 

 

6.4. Solicitar contratações de assessorias e empresas quando necessário. 

 

7. DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO ELEITORAL 

 

7.1. Será conduzido na forma do Estatuto e Regimento Interno, em tudo quanto couber, bem como 

no que segue estipulado. 

 

7.2. Terá início na primeira quinzena do mês de setembro, após nomeação, pela diretoria em posse, 

dos membros da Comissão Eleitoral. 

 

7.3. Todos os protocolos de candidaturas deverão ser entregues em suas vias originais na sede 

administrativa da Aprosoja-MT, até a data/horário limites de recebimento, conforme previsto no 

Regimento Interno.  

7.3.1. Os documentos necessários para apresentação de candidatura para cada cargo disponível 

no processo eleitoral serão disponibilizados no site da Aprosoja-MT, a saber, 

www.aprosoja.com.br/blog/eleicoes-2020. 

 

7.4. Chapa de Diretoria: 

a) Pedido de registro de chapa com a lista de membros componentes da chapa assinada somente 

pelo candidato à Diretor Presidente; 

b) Declaração de assentimento de cada membro componente da chapa, devidamente assinada; 

c) Indicação, optativa, formal de 01 (um) fiscal para acompanhamento de registro de chapas, por 

meio de ofício assinado pelo candidato a Diretor Presidente da chapa. 

d) Fotografia digitalizada do candidato a Diretor Presidente e Diretor Vice Presidente da Chapa, 

de preferência com fundo neutro (preferencialmente branco), tamanho 5x7, sem moldura, 

frontal (busto), trajes adequados e sem adornos.  

 

7.5. Candidatos à Delegados: 

a) Requerimento de candidatura, devidamente assinado; 

b) Declaração de assentimento, devidamente assinado. 

c) Fotografia digitalizada, de preferência com fundo neutro (preferencialmente branco), tamanho 

5x7, sem moldura, frontal (busto), trajes adequados e sem adornos.  

http://www.aprosoja.com.br/blog/eleicoes-2020
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7.6. Todos os protocolos de candidaturas deverão ser encaminhados no prazo de até 30 (trinta) dias 

que antecedem a realização das eleições para a sede administrativa da Aprosoja-MT, aos cuidados da 

Gerência Administrativa, a qual protocolará seu recebimento. 

7.6.1. A Gerência Administrativa analisará a regularidade associativa de cada candidato, 

preenchendo check-list e encaminhando para a Assessoria Jurídica as candidaturas que estão 

aptas para avaliação jurídica; 

7.6.2. A Assessoria Jurídica analisará a regularidade jurídica dos candidatos conforme o 

Regimento Interno, preenchendo check-list; 

7.6.3. Após análise, a Assessoria Jurídica encaminhará check-list completo para a Comissão 

Eleitoral das candidaturas para análise e validação, ou não, da mesma. 

 

7.7. As chapas concorrentes aos cargos de Diretoria poderão indicar fiscais eleitorais conforme 

Regimento Interno, devendo encaminhar para registro da Comissão Eleitoral, os nomes do fiscal de 

candidatura e os fiscais, Titular e Suplente que ficarão sediados em seus respectivos núcleos no dia 

da eleição. 

7.7.1 Somente os fiscais eleitorais indicados pelas chapas poderão acompanhar o dia de 

votação, bem como a apuração dos votos após o encerramento do sistema eleitoral. 

 

7.8. Todos os trâmites e prazos do processo eleitoral deverão seguir o que ordena o Estatuto e 

Regimento Interno da Aprosoja-MT. 

7.8.1. Os prazos do pleito eleitoral serão contados em dias corridos, excluído o dia do começo, 

e incluído o do vencimento.  

7.8.2. Se o dia do vencimento cair no sábado, domingo ou em feriado, considerar-se-á 

prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. 

 

8. DAS VAGAS PARA OS CARGOS DE DELEGADOS 

 

8.1. A contagem de vagas para Delegado de cada Núcleo de Associados se dará conforme o 

Regimento Interno - Artigo 21. 

 

9. DAS CONTESTAÇÕES E IMPUGNAÇÕES 

 

9.1. Os procedimentos para apresentações de contestações de decisões da Comissão Eleitoral, bem 

como, apresentações de impugnações quanto ao andamento do processo eleitoral ou conduta de 

candidatos e/ou chapas deverão ser encaminhados para o endereço de e-mail 

comissao.eleitoral@aprosoja.com.br . 

9.1.1. Aqueles que quiserem, poderão protocolar pessoalmente ou por envio de terceiros suas 

contestações e impugnações, para a sede administrativa da Aprosoja-MT, aos cuidados da 

Gerência Administrativa, a qual protocolará seu recebimento e encaminhará para a Comissão 

Eleitoral; 

9.1.2. A Comissão Eleitoral analisará a questão levantada e emitirá parecer fundamentado no 

Estatuto e Regimento Interno da Aprosoja-MT; 

9.1.3. O recebimento do protocolo físico de contestações e impugnações somente será realizado 

dentro do horário de funcionamento da sede administrativa da Aprosoja-MT, a saber, de 

segunda a sexta-feira, das 07:30 às 12:00 horas e das 13:12 às 17:30 horas, horário oficial de 

Mato Grosso. 

 

mailto:comissao.eleitoral@aprosoja.com.br
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9.2. Em relação às contestações, a Comissão Eleitoral seguirá os ritos e prazos especificados no 

Regimento Interno da Aprosoja-MT. 

 

9.3. Em relação às impugnações, a Comissão Eleitoral analisará cada caso e dará sua devida resposta 

dentro de tempo hábil para a resolução da questão apresentada, sempre embasadas pelo Estatuto e 

Regimento Interno da Aprosoja-MT. 

 

10. ETAPAS DOS PROCESSOS ELEITORAIS 

 

10.1. O processo eleitoral deverá atender a prazos e conter etapas de realização, as quais incluem o 

planejamento orçamentário para suas realizações, até o registro e arquivamento em cartório dos 

resultados dos mesmos. 

 

10.2. O quadro a seguir traz as etapas, descrição de responsabilidades, período em que estas serão 

realizadas, bem como quais os responsáveis por cada uma delas.  

 

ETAPA DESCRIÇÃO PERÍODO RESPONSÁVEL 

Período de 

preparação 

Elaborar projeto orçamentário para análise e 

aprovação pela Assembleia Geral Ordinária 

4º bimestre 

do ano 

anterior à 

eleição 

Secretaria 

Executiva 

Convocar Assembleia Geral Ordinária para 

analisar e aprovar o orçamento para realização 

da eleição 

4º bimestre 

do ano 

anterior à 

eleição 

Secretaria 

Executiva 

Aprovação do orçamento para realização da 

eleição 

4º bimestre 

do ano 

anterior à 

eleição 

Assembleia 

Geral 

Solicitar empréstimo de urnas de lona para o 

TRE-MT 

1ª quinzena 

de julho 
Jurídico 

Contratação de empresa para atualização e 

gerenciamento do software de sistema 

eleitoral 

2ª quinzena 

de julho 
Administrativo 

Elaboração de layout de todo o material a ser 

utilizado nas salas de votação (camisetas, 

urnas, crachás, biombos, capa de livro ata...) 

1ª quinzena 

de agosto 
Marketing 

Elaboração de conteúdos para o blog das 

eleições e automação de e-mail 

1ª quinzena 

de agosto 

Comunicação 

Administrativo 

Elaboração do termo de posse da Comissão 

Eleitoral 

2ª quinzena 

de agosto 
Jurídico 

Convocação de reunião de Diretoria para ser 

realizada na primeira quinzena de setembro 

2ª quinzena 

de agosto 

Secretaria 

Executiva 

Validação do Regulamento da Eleição 
1ª quinzena 

de setembro 
Diretoria Plena 
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Abertura dos 

processos 

eleitorais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definição e posse da Comissão Eleitoral 
1ª quinzena 

de setembro 
Diretoria Plena 

Registro fotográfico e comunicação dos 

membros da Comissão Eleitoral 

1ª quinzena 

de setembro 
Comunicação 

Definição da data para a eleição 
1ª quinzena 

de setembro 
Diretoria Plena 

Reativação do e-mail corporativo para a 

Comissão Eleitoral 

1ª quinzena 

de setembro 
Administrativo 

Liberação do blog no site da Aprosoja-MT 
1ª quinzena 

de setembro 
Comunicação 

Publicação do termo de posse da Comissão 

Eleitoral e Regulamento da Eleição 

1ª quinzena 

de setembro 
Comunicação 

Início do recebimento das candidaturas 

A partir da 

constituição 

da Comissão 

Eleitoral 

Administrativo 

Início dos envios de e-mails com informações 

sobre a eleição para todos os associados 

1ª quinzena 

de setembro 
Comunicação 

Publicação de portarias, notificações e 

respostas aos candidatos 

A partir da 

constituição 

da Comissão 

Eleitoral 

Comissão 

Eleitoral 

Comunicação 

Jurídico 

Envio de lembretes dos prazos para os 

associados e candidatos 

Durante 

todo o 

processo 

eleitoral 

Comunicação 

Prazo para sanar irregularidades cadastrais 

Até 45 dias 

antes da 

eleição 

Administrativo 

Prazo para admissão de novos associados 

Até 30 dias 

antes da 

eleição 

Administrativo 

Envio de notificações e recebimento de 

contestações dos candidatos, via e-mail 

A partir da 

constituição 

da Comissão 

Eleitoral 

Comissão 

Eleitoral 

Término do recebimento das candidaturas 
30 dias antes 

da eleição 

Administrativo 

Jurídico 

Validação das candidaturas 

Até 3 dias 

após o 

registro 

Comissão 

Eleitoral 

Publicação das chapas de Diretoria e 

candidatos à Delegados 

29 dias antes 

das eleições 

da eleição 

Comunicação 

Contratação de empresa terceirizada para 

fornecer mesários e coordenadores 

1ª quinzena 

de outubro 
Administrativo 
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Abertura dos 

processos 

eleitorais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abertura dos 

processos 

eleitorais 

Entrega de todo o material a ser utilizado nas 

salas de votação (camisetas, urnas, crachás, 

biombos, capa de livro ata, livro para 

assinaturas dos associados...) 

1ª quinzena 

de outubro 
Marketing 

Aquisição/locação de todo o material 

eletrônico para o sistema eleitoral (tablets, 

impressoras, rolos de impressoras, cabos, 

notebooks...) 

1ª quinzena 

de outubro 
Administrativo 

Realização de teste do sistema e ajustes 

necessários 

2ª quinzena 

de setembro 
Administrativo 

Elaborar edital de convocação da eleição 
2ª quinzena 

de outubro 
Jurídico 

Publicação de edital de convocação das 

eleições (SMS, jornal de grande publicação, 

site, e-mail) 

2ª quinzena 

de outubro 
Comunicação 

Aviso para as chapas do término de prazo para 

indicação de fiscais de registro de chapa 

1ª quinzena 

de outubro 
Comunicação 

Aquisição de material de escritório (livro ata, 

impressão de controle de votação...) 

2ª quinzena 

de outubro 
Administrativo 

Validação da definição dos mesários e 

coordenadores por Núcleo 

2ª quinzena 

de outubro 

Comissão 

Eleitoral 

Treinamento dos mesários e coordenadores 

para procedimentos na execução do processo 

eleitoral e do sistema eletrônico e físico 

2ª quinzena 

de outubro 
Administrativo 

Validação dos associados aptos ao voto 

Até 30 dias 

antes da 

eleição 

Diretoria Plena 

Publicação da lista de associados aptos ao 

voto 

Até 30 dias 

antes da 

eleição 

Comunicação 

Término do prazo para chapas indicarem 

fiscais para acompanhar a eleição 

10 dias antes 

da eleição 
Administrativo 

Envio de notificação do horário da eleição 
10 dias antes 

da eleição 
Comunicação 

Deslocamento de mesários, coordenadores e 

material 

2 dias antes 

da eleição 

Mesários e 

Coordenadores 

Preparação das sessões eleitorais 
1 dia antes 

da eleição 

Mesários e 

Coordenadores 

Envio de notificação do horário da eleição 
1 dias antes 

da eleição 
Comunicação 

Dia das 

eleições 

Liberação do sistema eleitoral e início das 

votações 

07:00 horas 

do dia da 

eleição 

Mesários e 

Coordenadores 
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Envio de notificação aos associados para 

comparecimento na eleição 

A partir das 

07:00 horas 

do dia da 

eleição 

Comunicação 

Registro em ata das ocorrências tidas durante 

as eleições 

Durante 

todo o 

processo 

eleitoral 

Mesários e 

Coordenadores 

Fechamento do sistema eleitoral e 

encerramento da eleição 

17:00 horas 

do dia da 

eleição 

Mesários e 

Coordenadores 

Consolidação 

dos 

resultados  

Apuração dos votos obtidos em cada sessão 

eleitoral 

A partir das 

17:00 horas 

do dia da 

eleição 

Mesários e 

Coordenadores 

Publicação parcial dos votos obtidos em cada 

sessão eleitoral 

A partir das 

17:00 horas 

do dia da 

eleição 

Mesários e 

Coordenadores 

Publicação parcial geral de todos os votos 

obtidos nas sessões eleitorais 

A partir das 

17:00 horas 

do dia da 

eleição 

Comissão 

Eleitoral 

Análise das ocorrências registradas em livro 

ata e resolução quando necessário 

Até 07 dias 

após a 

eleição 

Comissão 

Eleitoral 

Reunião de avaliação dos processos eleitorais 

Até 07 dias 

após a 

eleição 

Comissão 

Eleitoral 

Comissão Interna 

Publicação oficial de todos os votos obtidos 

nas sessões eleitorais 

Até 07 dias 

após a 

eleição 

Comissão 

Eleitoral 

Posse 

Elaboração dos termos de posse 

No dia da 

publicação 

dos 

resultados 

Jurídico 

Assinatura dos termos de posse pelos 

Diretores eleitos e Delegados 

Até o 5º dia 

útil de 

janeiro do 

ano seguinte 

à eleição 

Comissão 

Eleitoral 

Diretoria Plena 

Registro em 

Cartório 

Envio para análise dos documentos para 

registro dos resultados da eleição para 

Diretoria e Delegados 

Após a 

posse da 

Diretoria 

Jurídico 

Análise pelo Cartório 10 dias úteis Jurídico 
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Pagamento do valor do registro no Cartório 

Após 

retorno do 

Cartório 

Financeiro 

Recebimento da devolução dos documentos 

pelo Cartório 

3 dias úteis 

após 

pagamento 

Jurídico 

Envio de cópia autenticada para GFIN e 

arquivamento 

Após 

recebimento 

dos 

documentos 

Jurídico 

 


