
COMISSÃO ELEITORAL 2019 

 

DECISÃO 

 

A COMISSÃO ELEITORAL nomeada pela Portaria nº 01/2019, nos 

termos do artigo 78 e seguintes do Estatuto Social e artigos 15 a 19 do 

Regimento Eleitoral do CAMPOS ATLÉTICO ASSOCIAÇÃO, passa a decidir:  

 

1- RELATÓRIO: 

 

Trata-se do processo eleitoral 2019, referente às eleições para 

composição do Conselho Diretor e Fiscal do CAMPOS ATLÉTICO ASSOCIAÇÃO, 

Quadriênio 2020/2023.  

 

O Processo Eleitoral, devidamente instituído através do Conselho 

Deliberativo do Campos Atlético Associação, segui os seguintes tramites: 

 

 Provimento nº 01/2019 instaurando o Processo Eleitoral do 

CAMPOS ATLÉTICO ASSOCIAÇÃO; 

 

 Expedido Edital de convocação para Eleições do Conselho Diretor 

do CAMPOS ATLÉTICO ASSOCIAÇÃO, Quadriênio 2020/2023; 

 

 Nomeada a Comissão Eleitoral através da Portaria nº 01/2019; 

 

 Requerimentos Inscrição de Chapas; 

 

 Despacho informando que não houve impugnação à nomeação da 

Comissão Eleitoral e das Chapas inscritas; 

 

 Divulgação Lista de Votantes; 

 

 Despacho relação de votantes; 

 

 

Eis o Relatório. 

 

 

2 – FUNDAMENTO:  

 

Conforme preconiza o artigo 47 do Estatuto Social, a eleição ordinária 

do Conselho Diretor deverá ser realizada na última semana do mês de Agosto 



(primeira parte), razão pela qual foi designada por esta Comissão Eleitoral o 

dia 29 de Agosto de 2019 como data do escrutínio do elegerá o Conselho Diretor 

do Campos Atlético Associação. 

 

Contudo, o mesmo diploma legal, em sua segunda parte, excepciona 

a regra geral, oportunizando que por Decisão do Conselho Deliberativo poderá 

ser realizada no mês de setembro. 

 

Sopesando o pequeno lapso temporal restante, bem como as 

inúmeras atividades dos envolvidos no clube, inclusive, deste Conselho 

Deliberativo, sendo certo que o clube vive um momento especial e único no seu 

futebol onde se encontra em competição importantíssima e nas fases finais do 

primeiro turno, resolve o Conselho Deliberativo por decisão unânime utilizar-

se do seu múnus e valer-se do art. 47, segunda parte e determinar o adiamento 

das eleições do Conselho Diretor. 

 

Neste sentido, fica revogado o art. 2º do Edital de Convocação da 

Eleição no tocante apenas a data do escrutínio, passando do dia 29 de agosto 

para o dia 26 de setembro de 2019, devendo passar constar como art. 2º- 

B o seguinte: 

 

Art. 2º-B: “As eleições realizar-se-ão no dia 26 de 

setembro de 2019, no período contínuo das 17h e 22 

horas. Os associados deverão votar apresentando 

carteira de identificação social (art. 93, IV), bem como 

documento com foto como: cédula de identidade (RG), 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Passaporte, 

todos dentro da validade legal.” GRIFOS NOSSOS.   

 

 

   3 – DISPOSITIVO: 

 

Vistos e relatados, a Comissão Eleitoral, POR UNANIMIDADE, decide 

REVOGAR em parte o art. 2º do Edital alterando apenas a data da eleição do 

dia 29 de agosto para o dia 26 de setembro de 2019, mantendo íntegro os 

demais artigos do Edital Eleitoral por seus próprios fundamentos. 

 

 Publique-se a presente decisão e der prosseguimento ao processo 

eleitoral. 

 

 Por fim, publique-se Errata ao Edital Eleitoral art. 2º, conforme: 

 

REVOGADO: 



Art. 2º As eleições realizar-se-ão no dia 29 de agosto 

de 2019, no período contínuo das 17h e 22 horas. Os 

associados deverão votar apresentando carteira de 

identificação social (art. 93, IV), bem como documento 

com foto como: cédula de identidade (RG), Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS) ou Passaporte, todos dentro 

da validade legal. 

 

VIGENTE: 

Art. 2º-B: “As eleições realizar-se-ão no dia 26 de 

setembro de 2019, no período contínuo das 17h e 22 

horas. Os associados deverão votar apresentando 

carteira de identificação social (art. 93, IV), bem como 

documento com foto como: cédula de identidade (RG), 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Passaporte, 

todos dentro da validade legal.” GRIFOS NOSSOS.   

 

Campos dos Goytacazes/RJ, 22 de agosto de 2019. 
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