
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ELEIÇÃO DO CAMPOS ATLÉTICO ASSOCIAÇÃO. 

 

 

 
O CAMPOS ATLÉTICO ASSOCIAÇÃO, na pessoa do Presidente do Conselho Deliberativo 

nos termos do Estatuto Social nos arts. 32, XI, 47 e seguintes, 78 parte final, por seu 

Presidente, convoca todos associados devidamente regularizados, adimplentes com o 

pagamento das mensalidades sociais (art. 93, II), para a votação nas ELEIÇÕES DO 

CONSELHO DIRETOR (art. 47) e CONSELHO FISCAL (art. 39), quanto ao Quadriênio 

2020/2023. 

 
CAPÍTULO I 

DO REGULAMENTO DA ELEIÇÃO 

 

Art. 1º A eleição seguirá as normas do Estatuto Social do Campos Atlético Associação, dos 

Provimentos, do Regimento Eleitoral e do presente Edital. 

 
CAPÍTULO II 

DA ELEIÇÃO 

 
Art. 2º As eleições realizar-se-ão no dia 29 de agosto de 2019, no período contínuo das 

18h e 20 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. 

 
Art. 3º Vedada a votação em trânsito, os associados votarão exclusivamente na sede do 

clube no endereço: Avenida Alberto Torres, nº 714, Parque Leopoldina, Campos dos 

Goytacazes/RJ. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA COMISSÃO ELEITORAL 

 

Art. 4º A Comissão Eleitoral será composta pelo sr. MARCOS ANTONIO FREITAS LEITE 

(PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO – Atendendo os ditames dos arts. 28, IV e 

80), que designará ainda os demais associados para composição desta, através de Portaria 

sob a sua presidência, conforme disposição supramencionada, bem como determinação do 

art. 32, VIII do Estatuto Social. 

 

§ 1º O prazo para qualquer associado arguir a suspeição de membro da Comissão Eleitoral, 

a ser julgada pelo Conselho Deliberativo, é de cinco dias úteis, a contar da publicação deste 



Edital. 

 

CAPÍTULO V 

DO CORPO ELEITORAL 

 

Art. 5º De acordo com o disposto no art. 93, II do Estatuto Social: 

“São deveres dos associados independente de sua categoria: 

pagar pontualmente as mensalidades sociais e quaisquer 

outras taxas a que estiver obrigado, além de manter-se 

sempre em dia com as despesas feitas nas dependências do 

clube”.  

NESTE SENTIDO, É VEDADO A REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO 

ASSOCIADO PERANTE O CLUBE PARA TORNÁ-LO APTO A VOTAR.  

 

CAPÍTULO VI 

DO REGISTRO DE CHAPAS 

 

Art. 6º A partir do primeiro dia útil seguinte à publicação deste edital, serão admitidos 

registros de chapas completas, a serem dirigidas ao Presidente da Comissão Eleitoral, no 

expediente normal de seu funcionamento do clube, a partir das 9h e até as 18 horas, 

observado o disposto no § 1º do art. 47 do Estatuto Social, que deverá constar a 

composição da chapa com nome desta e nomes dos candidatos preenchendo seus devidos 

cargos.  

 
Art. 7. São vedadas candidaturas isoladas ou que integrem mais de uma chapa. Somente 

integram chapa os candidatos que preencham os requisitos previstos no Estatuto Social 

arts. 49 c/c 51. 

CAPÍTULO VII 

DA IMPUGNAÇÃO 

Art. 8. É de 03 (três) dias úteis o prazo para impugnação das chapas, tendo início após o 

encerramento do prazo de pedido de registro, e contados da publicação da relação de chapas 

nos canais oficiais do clube; qualquer associado inscrito e com sua situação regular com 

suas obrigações conforme estabelece o art. 93 e seguintes detém legitimidade ativa para 

formular impugnação de chapa eleitoral; Com efeito, é de 05 (cinco) dias úteis o prazo para 

a decisão da Comissão Eleitoral. Os prazos encerrados em dias não úteis serão prorrogados 

para o dia útil subsequente. 

 
CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 



 
Art. 9. Sem prejuízo ao Estatuto Social do Campos Atlético Associação que é a 

normatização maior concernente ao clube e todo seu comportamento social, normatizará 

a Eleição Ordinária de forma especifica o Regimento Eleitoral, que deverá ser publicado 

nos canais oficiais do clube e impresso na sede social deste, estando à disposição dos 

interessados, devendo ser aplicadas a partir das eleições a serem realizadas no ano de 

2019. 

 
Art. 10. O término do período eleitoral dar-se-á com o a proclamação dos eleitos. 

 

Campos dos Goytacazes/RJ, 10 de julho de 2019. 

 

 
 

MARCOS ANTONIO FREITAS LEITE 

Presidente do Conselho Deliberativo do Campos AA 

 


