
 
 

REGULAMENTO ELEITORAL - ANO 2019 

Art. 1º A Diretoria Executiva e os três (3) membros elegíveis do Conselho Deliberativo do INSTITUTO 
DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO RIO GRANDE DO SUL de acordo com os artigos 16 e 33 do Estatuto, 
serão eleitos em Assembleia Geral Ordinária, convocada para o dia 29 de Novembro de 2019, a ser 
realizada no Auditório da Fundação ENORE, localizado na Rua Coronel Genuíno, 421 Sala 302- Edifício 
Esplanada dos Açores- Centro Histórico, em Porto Alegre, às 10 (dez) horas, em primeira convocação, 
ou às 10 (dez) horas e 30 (trinta) minutos, em segunda convocação. 

Parágrafo único. A Diretoria Executiva e os três (3) membros elegíveis do Conselho Deliberativo terão 
mandato de dois (2) anos, com tomada de posse ao final da apuração dos votos e exercício do mandato 
a partir do dia primeiro de janeiro do ano seguinte ao da eleição, nos termos do art. 40, Parágrafo Único, 
do Estatuto. 

 Art. 2º O direito de votar e ser votado é privativo dos associados em dia com o pagamento de suas 
contribuições sociais, nos termos dos artigos 8º e 42 do Estatuto. 

Parágrafo único. Para ser votado o associado deverá atender também ao disposto no artigo 41 do 
Estatuto, observando os mandamentos contidos nos artigos 3º a 9º do Estatuto. 

Art. 3º O voto é direto e secreto, de acordo com os artigos 33 e seguintes do Estatuto. 

DO REGISTRO DOS CANDIDATOS 

Art. 4º Somente concorrerão às eleições as chapas de candidatos protocolizadas na Secretaria do 
IRIRGS até as dezessete (17) horas do dia 30 de setembro de 2019, pessoalmente ou por 
procurador devidamente habilitado. 

§ 1º Da nominata, em chapa única, deverá constar os nomes dos candidatos a Presidente e demais 
membros da Diretoria Executiva e dos três (3) membros elegíveis do Conselho Deliberativo. 

§ 2º Os candidatos deverão manifestar a sua disposição em concorrer mediante assinatura aposta na 
comunicação encaminhada para registro, ou separadamente, observando o prazo previsto no "caput" 
deste artigo. 

Art. 5º A chapa poderá ter denominação dada por seus proponentes, mas, em qualquer hipótese, 
receberá um número para identificá-la, tendo como critério a ordem correspondente à protocolização na 
Secretaria do IRIRGS. 

Art. 6º Após a divulgação oficial das chapas concorrentes será aberto prazo de cinco (5) dias para que 
associados apresentem eventual impugnação aos candidatos inscritos, que deverá ser protocolizada 
diretamente na Secretaria do IRIRGS ou remetida ao e-mail contato@irirgs.org.br. 

Parágrafo único. Recebida a impugnação, a critério da Comissão Eleitoral, poderá ser ouvido o 
candidato impugnado e o representante legal da Chapa que ele integra, e, após, será decidida a oposição 

fundamentadamente, cientificando-se o(s) associado(s) impugnante(s) e impugnado(s). 

Art. 7º Encerrado o prazo previsto no Art. 4º deste Regulamento, a Comissão Eleitoral, depois de 
verificar se os candidatos reúnem as condições estabelecidas no artigo 2º deste Regulamento, e nos 
artigos 41 e 42 do Estatuto, e resolver eventuais impugnações, homologará as inscrições regulares e 
providenciará a confecção de cédulas-únicas que serão remetidas a todos os associados com direito a 

voto, juntamente com as instruções práticas e as sobrecartas oficiais, até o dia 08 de novembro de 
2019. 



 
Parágrafo único. Em hipótese alguma serão emitidas cédulas de votação isoladamente e em número 
superior àquele de associados habilitados para participarem das eleições. 

Art. 8º Na forma do § 3º do artigo 39 do Estatuto, o(s) candidato(s) que tiver(em) interesse(s), para, 
juntamente, com o Coordenador da Comissão Eleitoral, assinar(em) a cédula-única, deverão 
manifestar(em)-se até o dia 23 de outubro de 2019 e comparecer(em) à sede do IRIRGS para 
efetivação da faculdade até o dia 29 de outubro de 2019. 

DA VOTAÇÃO 

Art. 9º O direito de voto será exercido pelos associados do IRIRGS no dia, local e hora indicados no 
artigo 1º deste Regulamento, facultado o exercício do sufrágio, antecipadamente, via postal ou depósito 
do voto na secretaria do IRIRGS, obedecido o mesmo prazo para recebimento, circunstância que será 
comprovada pelos associados presentes e pela Junta Apuradora, nos termos do § 2º do artigo 39 do 
Estatuto. 

§ 1º Na votação mediante depósito do voto na secretaria do IRIRGS, será fornecido recibo de entrega 
ao associado, lançando-se a recepção das sobrecartas em listagem própria, conjuntamente com aquelas 
admitidas via postal. 

§ 2º A sessão de votação será encerrada às 12 (doze) horas. 

§ 3º A opção pela votação via postal ou depósito na secretaria do IRIRGS prejudicará a possibilidade do 
voto pessoal do associado que comparecer à Assembleia Geral Ordinária prevista no artigo 1º deste 
Regulamento, conforme previsto no artigo 39, § 1º, do Estatuto. 

Art. 10. Cada associado receberá a cédula-única, devidamente rubricada pelo Coordenador Eleitoral e 
pelo(s) candidato(s) a Presidente que tiver(em) interesse, e duas (2) sobrecartas com as seguintes 
características e funções: 

a) a primeira, de dimensões maiores, já com o endereçamento ao IRIRGS, no verso, na qual o eleitor 
aporá seu respectivo endereçamento remetente, para a devida constatação de que está em condições 

de votar; 

b) a segunda, menor, na qual será colocada a cédula-única e que será fechada, sem qualquer indicação 
que possa identificá-la, e que será misturada às demais, antes do início da apuração, o que assegura o 
caráter secreto do voto. 

§ 1ºA sobrecarta aludida na alínea “a” deste artigo será utilizada apenas na hipótese da votação via 

postal ou mediante depósito na secretaria do IRIRGS. 

§ 2º Optando o associado habilitado a votar em comparecer na Assembleia Geral Ordinária, deverá, 
obrigatoriamente, trazer consigo a cédula-única, não havendo previsão de fornecimento de cédulas na 
Assembleia Geral Ordinária. 

Art. 11. Os associados presentes à Assembleia Geral Ordinária assinarão as folhas de votação, depois 
de exercerem o seu direito de sufrágio; os demais votantes por via postal ou depósito na secretaria do 
IRIRGS, terão seus nomes relacionados na sequência, após a última assinatura, arquivando-se as 
sobrecartas maiores, de que trata o artigo 10 deste Regulamento. 

§ 1º Os associados manifestarão a sua preferência assinalando um "X" na cédula, à esquerda da 
nominata dos candidatos a membros Diretoria Executiva e os três (3) membros elegíveis do Conselho 
Deliberativo. 

§ 2º O voto em um ou mais de um candidato de chapas diferentes será considerado nulo. 



 
§ 3º Em nenhum caso poderá ser acrescentado nome não constante da cédula-única ou feita qualquer 
inscrição que possa identificar o voto, circunstância que acarretará a anulação de todo o voto. 

Art. 12. Encerrada a votação, a Comissão Eleitoral designará cinco (5) escrutinadores, dentre os 
presentes e aceitará a indicação de dois (2) fiscais de cada uma das chapas concorrentes, para que seja 

iniciado o processo de apuração. 

Art. 13. Somente serão anulados os votos quando: 

I - a cédula não corresponder ao modelo oficial e não estiver rubricada pelo Coordenador Eleitoral e 
pelo(s) candidato(s) a Presidente interessado(s); 

II- for assinalada mais de uma chapa ou candidato; 

III- estiver quebrado o sigilo do voto; 

IV- for impossível verificar, com segurança e exatidão, a vontade do eleitor. 

DA PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS 

Art. 14. Pela Comissão Eleitoral serão declarados eleitos os candidatos a membros da Diretoria Executiva 
e os três (3) membros elegíveis do Conselho Deliberativo que obtiverem a maioria simples dos votos 
válidos apurados. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 15. Proclamados os eleitos, a Assembleia Geral Ordinária será suspensa para a lavratura da Ata, 
que será, obrigatoriamente, assinada pelo Presidente e pelo Secretário e, facultativamente, pelos demais 
associados presentes. 

Art. 16. O Presidente da Assembleia, em continuidade, dará posse aos eleitos, com início do exercício 
dos mandatos a partir do dia primeiro de janeiro do ano seguinte ao da eleição. 

Art. 17. Todos os casos porventura omissos neste Regulamento, serão resolvidos pela Comissão 
Eleitoral, nos limites estatutários.  

 

Porto Alegre, 29 de agosto de 2019. 
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