
 
DA: COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL DO CRESS 5ª Região – Bahia 
 
PARA: CHAPA _______________________________________________________ 
 
 
 

Sejam bem vindas a mais um processo eleitoral para a investidura de cargo para a 

Gestão  do conjunto CFESS/CRESS triênio 2017/2020.  

De acordo com a Resolução CFESS nº 659, de 01 de outubro de 2013 que dispõe 

sobre as normas que regulamentam o Código Eleitoral do Conjunto CFESS/CRESS, 

instrumento legal normativo destinado a assegurar a organização e o exercício do 

processo eleitoral “A Comissão Regional Eleitoral do CRESS funcionará como primeira 

instância administrativa, cabendo-lhe proferir decisão sobre qualquer pleito, 

requerimento, impugnação e outros, que forem suscitados em seu âmbito de 

competência” (Artº 11, inciso 1º). 

Visando melhorar a comunicação entre a Comissão Regional Eleitoral do CRESS e os 

integrantes das chapas em disputa e, por conseguinte, garantir a transparência do 

processo eleitoral, solicitamos a observância e cumprimento das deliberações dos 

itens abaixo listados: 

 

1. Compete às Comissões Regionais Eleitorais: 

 

1.1- “Dirigir, coordenar e executar todo o processo eleitoral dos CRESS, 

Seccionais e CFESS, no seu âmbito de jurisdição” (Art. 12, I); 

1.2- Instalar as Mesas Eleitorais nas Zonas Eleitorais, com função de 

disciplinar, fiscalizar, receber e apurar os votos; (Art. 12, III); 

1.3-  Instalar em cada Zona Eleitoral, Mesas Eleitorais compostas por 02 (dois) 

membros titulares (01 presidente e 01 mesário) e, no mínimo, 01 (um) 

suplente, definindo suas tarefas e responsabilidades, designando 

assistentes sociais nas mesmas condições previstas no artigo 4º, 

devidamente inscritos no CRESS, para integrá-las”. (Art. 12, IV)); 

1.4- “Apreciar as impugnações e protestos oferecidos no processo eleitoral, em 

primeira instância, conforme procedimento adotado neste código” (Artº 12, 

VII); 

1.5- “Interferir, manifestar-se, atuar e decidir acerca de situações e 

circunstâncias conflituosas, divergentes, que estejam vinculadas direta ou 

indiretamente com o processo eleitoral, em sua jurisdição” (Artº 12, VIII); 

 

2- “O Conselho Federal de Serviço Social, por intermédio da Comissão Nacional 

Eleitoral, será o órgão superior e final na via administrativa para: Processar e 

julgar em grau de recurso: a. Processos decorrentes de impugnações às chapas e 

candidatos dos CRESS e Seccionais; b. Conflitos e divergências que ocorram nos 

Conselhos Regionais, relacionados direta ou indiretamente com o processo 

eleitoral, e sejam suscitados no curso deste pelas chapas concorrentes ou 

membros desta, ou assistentes sociais eleitores; c. Processos decorrentes de 

impugnações do resultado parcial ou geral; d. Demais casos decorrentes da 

inobservância das normas, contidas neste Código. (Artº 11, inciso IV) 

 



3- “Os recursos contra decisões da Comissão Regional Eleitoral do CRESS serão 

protocolizados na sede do CRESS, por qualquer chapa concorrente ou membro desta, 

bem como por qualquer assistente social eleitor/a interessado/a que se sinta atingido/a 

ou prejudicado/a com atos ou situações praticadas no curso do processo eleitoral, 

devendo ser encaminhados, analisados e julgados pela Comissão Nacional Eleitoral, 

que funcionará como segunda instância administrativa”.  (Art. 11, § 3º); 

 

4- “Os recursos serão interpostos contra ações, omissões, decisões escritas ou não, 

atitudes, situações, circunstâncias que ocorram no curso do processo eleitoral, cuja 

atribuição seja de responsabilidade da Comissão Regional Eleitoral, da Subcomissão 

Regional ou do CRESS, inclusive por meio dos seus prepostos” (Art. 11, § 4º); 

 

5- “Os CRESS deverão fornecer, por escrito, à Comissão Nacional Eleitoral, o número 

de inscritos aptos a votar, 30 (trinta) dias úteis antes das eleições, para efeito de 

estabelecimento do quórum de 15% dos aptos a votar, sendo este quórum válido até o 

final das eleições” (Art. 22, § 1º).  

 

6- A realização das eleições presenciais ocorrerão em 3 (três) dias consecutivos (15, 

16 e 17 de março/2017) das 8:00 as 20:00  horas, na sede do CRESS; 

 

7- A mesa eleitoral será instalada no auditório do CRESS e o sigilo do voto será 

assegurado mediante uso de cédula oficial e cabine apropriada para o isolamento da/o 

eleitor (a); 

 

8- Para votar será obrigatória a prévia identificação da/o eleitor(a), através de 

documento oficialmente reconhecido (CARTEIRA DE IDENTIDADE ou CARTEIRA 

DO CRESS ou CARTEIRA DE MOTORISTA); 

 

9- A propaganda das chapas deverão se encerrar 24 horas antes da eleição, ou 

seja, às 8:00 horas do dia 14/03; 

 

10-Será permitida a realização de “boca de urna”, fora do local de votação, no 

limite da entrada da sede do CRESS. A violação desta norma implicará na 

exclusão da chapa, responsabilizada pela infração, após a conclusão do 

procedimento de apuração; 

 

11- As chapas concorrentes, por intermédio de seu/sua representante, poderão 

designar 02 (dois) fiscais para a Mesa Eleitoral, dentre os assistentes sociais 

inscritos/as na respectiva região, devendo requerer, por escrito, o credenciamento 

dos/as mesmos/as à Comissão Regional Eleitoral, até 03 (três) dias úteis antes da 

votação. A Comissão Eleitoral fornecerá as credenciais aos designados; 

 

12-Não será permitida a acumulação de cargo de fiscal com o de Mesária/o ou de 

outro cargo pelo mesmo assistente social; 

 

13- Os votos por correspondência que chegarem a sede do CRESS, antes do inicio da 

eleição ficarão sob responsabilidade da Comissão Regional Eleitoral e serão 

contabilizados no primeiro dia de apuração; 



 

14- Serão computados também os votos que forem recolhidos no Correio central 

(Comércio), pela Comissão Regional Eleitoral, desde que tais votos cheguem ao local 

da apuração (sede do CRESS) até o seu início; 

 

15-Somente será computado o voto por correspondência que contiver: a sobrecarta 

com a identificação do profissional, a cédula oficial dentro do envelope comum, sem 

identificação e o envelope devidamente lacrado sem qualquer indicio de violação; 

 

16-A Presidente da Comissão Regional Eleitoral e a Presidente de Mesa, verificando 

chegar a hora do encerramento da votação, e existindo eleitores, distribuirá senha 

para a votação dos presentes no recinto; 

 

17-Na fase de apuração será permitido o ingresso no recinto dos candidatos, bem 

como dos fiscais credenciados; 

 

18-Somente aos membros das Mesas apuradoras e da Comissão Regional Eleitoral 

será permitido o manuseio dos votos; 

 

19-Encerrados os trabalhos de apuração dos votos e lavrada a respectiva ata, caberá 

ao Presidente da Mesa apuradora transmitir os resultados, por escrito, à Comissão 

Regional Eleitoral, a quem cabe declarar a chapa vencedora. 

 

20-A(s) candidata(s) da(s) chapa(s) em disputa que, porventura, tenha(m) 

negociado o parcelamento da(s) sua(s) anuidade(s) perante o CRESS deverá (ão) 

observar o cumprimento do acordo nas datas dos respectivos vencimentos 

durante todo o processo eleitoral, sob pena da impugnação da(s) chapa(s) a que 

concorre(m); 

 

21-Toda consulta ou pleito das chapas durante o processo eleitoral deverá ser 

encaminhada à Comissão Regional Eleitoral mediante requerimento por escrito, em 

duas vias, e entregue protocolado a um dos funcionários previamente designados para 

essa função (Vanderlino ou Cristina Lima). Nenhum funcionário do CRESS está 

autorizado a fornecer informações ou retirar dúvidas sobre o processo eleitoral, salvo 

as referentes aos dias e horários das eleições; 

 

22-A Comissão Regional Eleitoral terá até 72 horas para responder ao pleito da(s) 

chapa(s) demandante (s) da(s) solicitação (ões), também por escrito; 

 

23- O acesso das chapas às dependências do CRESS é permitido para promoverem, 

reuniões, debates e outras atividades. No entanto, não será permitida a utilização 

dos recursos da entidade, utilizados por seus trabalhadores, tais como: computadores, 

telefones ou qualquer outro equipamento, para fins pessoais, de divulgação das 

chapas ou quaisquer outras atividades ligadas ao processo eleitoral;  

 

24-As chapas em disputa deverão disponibilizar à Comissão Regional Eleitoral número 

de telefone e email para comunicação sobre assuntos referentes ao processo eleitoral; 

 



25-A CRE solicita que cada chapa designe, no máximo, 2 (dois) membros para 

representá-la em reuniões com a Comissão, sempre que houver a  necessidade de  

ajustes durante o processo eleitoral; 

 

26- As chapas terão acesso via CRESS, sem custos, de uma (01) mala direta dos/as 

profissionais inscritos/as para a divulgação do programa, da composição e plataforma 

das chapas inscritas, para cada chapa, na forma prevista pela Resolução CFESS nº 

343/97; 

 

27-As chapas deverão encaminhar o material para divulgação nas plataformas digitais 
e mídias sociais do CRESS, impreterivelmente, até o dia 03/02/2017, às 18:00 horas.   
Os arquivos poderão ser encaminhados por e-mail para o endereço da assessoria de 
comunicação do CRESS (ascom@cress-ba.org.br) com cópia para o e-mail da 
Comissão Regional Eleitoral (crebahia5@gmail.com) em formato PDF, ou em pen-
drive, devidamente identificado para posterior devolução. O material que será 
encaminhado via mala direta (CORREIOS) deverá ter o tamanho de uma folha A4 
frente e verso; 
 
28- A divulgação será feita no site e redes sociais do CRESS-BA, destaque para a 
página criada para as eleições: http://www.cress-ba.org.br/portal-eleicoes-2017-2020 
 
 

Eu,_________________________________________________________________, 

representante da chapa _________________________________________________,  

estou ciente das informações impressas acima, em 04(quatro) folhas, juntamente com 

as cópias das Resoluções nº 781 de 21/11/2016 e 786 de 22/12/2016 fornecidas pela 

Comissão Regional Eleitoral do CRESS 5ª Região – Bahia, durante reunião realizada 

no dia   24  de janeiro  de 2017, na sede do CRESS.  

 

Salvador,       de                                             de 2017. 

 

 

Ciente, _______________________________________ 

                          Assinatura 
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