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AVISO GERAL

REGUL. DA ELEIÇÃO PARA DIRETOR DE
REPRESENTAÇÃO, CONS. DE

ADMINISTRAÇÃO E CONS. FISCAL, DA CET

1. DA FINALIDADE.

Regulamentar os procedimentos para a eleição do Diretor de Representação, Conselheiro
Administrativo, Conselheiro Fiscal e respectivo suplente, da Companhia de Engenharia de
Tráfego – CET, nos termos da Lei nº 10.731/89.

2. DO CALENDÁRIO, DAS INSCRIÇÕES E MANDATOS, DOS CARGOS.

a) O Calendário Eleitoral é o seguinte:

De 22/02 a 10/03/95 Inscrição das chapas das 14h00 às 18h00, na sala do CRE/CET, sito à
Rua Sumidouro nº 740;

14/03/95 Divulgação das chapas inscritas *

20/03/95 Credenciamento de Fiscais das Chapas

10/04/95 1º turno da eleição

13/04/95 Divulgação dos resultados do 1º turno *

28/04/95 2º turno da eleição ( se necessário )

03/05/95 Divulgação do resultado da eleição *

10/05/95 Posse dos eleitos.

• Os pedidos de impugnação deverão ser entregues no prazo máximo de 2 (dois) dias após a
divulgação. Os mesmos deverão ser julgados pela Comissão Eleitoral, no prazo máximo de 2
(dois) dias.

b) As inscrições deverão ser feitas (no prazo e horário citado acima na sala do CRE/CET, no
prédio da rua Sumidouro nº 740), com formulário próprio.

c) As inscrições deverão ser feitas pessoalmente pelos candidatos onde os mesmos receberão
cópias protocoladas de suas respectivas fichas de inscrição ou por um dos componentes da
chapa, desde que seja possível conferir as assinaturas.
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2.1 DIRETOR DE REPRESENTAÇÃO E CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO DA
CET

a.) Poderá inscrever-se qualquer empregado de carreira e que não esteja sob regime de
experiência contratual na empresa.

b.) Segundo a lei nº 6.404 de 15/12/1.976 (lei das S.A´s.) art. 147, par. 1º, “são inelegíveis
para os cargos de  administração da campanha as pessoas impedidas por lei especial, ou
condenadas por crime familiar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, a fé ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos” e par. 2º “são ainda inelegíveis para
os cargos de administração de companhia aberta as pessoas declaradas inabili tadas por
ato da Comissão de Valores Mobili ários.”

c.) No ato da inscrição, o funcionário deverá apresentar carteira funcional e documento de
Identificação.

2.2 CONSELHO FISCAL

a.) Poderão inscrever-se “pessoas naturais” , residentes no país, diplomados em curso de
nível universitário, ou que tenham exercido, por prazo mínimo de três anos, cargo de
administrador de empresa, ou de conselheiro fiscal.

b.) Não poderão inscrever-se “empregados da Companhia ou de sociedade controlada ou
do mesmo grupo e o cônjuge ou parente, até terceiro grau, de administrador da
Companhia, em conformidade com o artigo 162 da Lei nº 6.404 de 15/12/1.976 (Lei das
S.A). Ainda, segundo a lei citada, em seu art. 147, par. 1º, “são inelegíveis para os
cargos de administração da companhia as pessoas impedidas por lei especial, ou
condenadas por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou propriedade, ou a pena que vede,
ainda que pessoas declaradas inabili tadas por ato da Comissão de Valores Mobili ários.”

c.) No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar carteira profissional; carteira de
identidade, xerox de comprovante de curso universitário ou documento comprobatório
de funções em cargo de administração de Empresa ou Conselho Fiscal por mais de 03
(três) anos.
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2.3 MANDATOS

Em conformidade com os estatutos do Conselho de Representantes da CET, votado em
Assembléia Geral, os mandatos do Diretor de Representação, Conselheiro de
Administração, Conselheiro Fiscal e Suplente de Conselheiro Fiscal serão de 2 (dois) anos.

3 DO PLEITO

a.) A Comissão Eleitoral será constituída pelos membros do Conselho de Representantes dos
Empregados da CET, por uma pessoa indicada pela Companhia e por uma pessoa indicada
pelo SINDIVIÁRIOS.

b.) O membro do CRE/CET que for candidato a qualquer dos cargos, será desligado
automaticamente da Comissão Eleitoral.

c.) O pleito só será válido se o número de abstenções for inferior a 50% (cinquenta por cento)
do número total dos empregados, na data de realização do primeiro turno e do segundo
turno, se necessário.

d.) As eleições serão diretas e secretas. Será realizada em dois turnos, caso nenhuma chapa
consiga a maioria absoluta. Far-se-á, então nova votação, concorrendo apenas a duas chapas
mais votadas no primeiro turno, considerando-se eleita aquela que obtiver maioria simples,
podendo votar todos os empregados da CET.

e.) Entende-se por maioria absoluta: 50% (cinquenta por cento) mais 01 (um) dos votos válidos
(universo total de votos excluídos os votos em branco e nulos).

f.) O empregado que portar a senha poderá votar em qualquer local pré-estabelecido pela
Comissão Eleitoral. Não será permitido o voto do empregado que não for portador da
senha.

g.) Não será permitido o voto por procuração.

3.1 DATA, HORÁRIO E LOCAL

a.) As eleições serão realizadas no dia 10 de abril de 1.995 em primeiro escrutínio e no dia
28 de abril de 1.995 em segundo escrutínio, se necessário. As eleições serão realizadas
nos horários de trabalho, proporcionando a todos os empregados o direito de voto.
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b.) Os locais de votação e respectivos horários serão divulgados posteriormente pela
Comissão Eleitoral, conforme Calendário Eleitoral.

c.) A Comissão Eleitoral deverá elaborar modelo de Ata de Abertura e Encerramento de
Votação, que os componentes da Mesa Eleitoral deverão preencher e assinar após a
lacração da Urna de Votação.

3.2 MESA ELEITORAL

a.) Não poderão ser indicados para composição das Mesas: os próprios candidatos, seus
parentes diretos cônjuge e fiscais de candidatos.

b.) Cada Mesa Eleitoral  será equipada com cabine, cédulas, listagem para colagem de senha
de votação e assinatura dos eleitores, listas com os nomes dos candidatos registrados,
material para vedação da fenda da urna, uma cópia deste regulamento, modelo Ata de
Abertura e de Lacração de Urna e outros materiais que a comissão eleitoral achar
conveniente.

3.3 FISCALIZAÇÃO

a.) Todas as chapas poderão requerer o credenciamento de fiscais através de formulários
próprios, conforme calendário eleitoral.

b.) Não será permitido aos Fiscais e Candidatos e manuseio de cédulas ou quaisquer outro
impressos ou equipamentos de responsabili dade da Mesa Eleitoral.

c.) Será vetada a presença física de Candidatos, fiscais ou qualquer pessoa junto às cabines
de votação, exceto para o ato do próprio voto, a fim de garantir o sigilo do voto.

d.) No recinto de votação não será permitida a propaganda de qualquer espécie das chapas
ou candidatos.

e.) Os fiscais credenciados das chapas deverão portar em local visível o crachá de
credenciamento fornecido pela Comissão Eleitoral.
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3.4 FORMA DE VOTAÇÃO

a.) Haverá cédula única relacionando os nomes das chapas.

b.) Os eleitores deverão votar em uma única chapa.

c.) Qualquer mensagem na cédula anulará o voto.

d.) Os eleitores deverão proceder a seguinte forma no votar: Dirigir-se até a mesa eleitoral,
entregar a senha de votação ao mesário e assinar a lista de presença; receber a cédula
para votar das mãos do mesário, dirigir-se à cabine e votar.

e.) Terão prioridade para votar: deficientes físicos, os enfermos e as gestantes.

3.5 ENCERRAMENTO

a.) Terminada a votação e declarado seu encerramento, serão tomadas as seguintes
providências: os mesários vedarão a fenda de introdução das cédulas, com material
fornecido pela Comissão Eleitoral, que será rubricado pelos próprios e fiscais
credenciados das chapas que desejarem; os mesários encerrarão com suas assinaturas as
listas de presença, Atas de Abertura e Encerramento de votação. Todo material utili zado
ou não fornecido pela comissão eleitoral, deverá constar na Ata de Encerramento da
Votação sendo remetido para o local de apuração.

4. DA APURAÇÃO.

A Comissão Eleitoral, deverá elaborar Ata de Início dos Trabalhos de Apuração, que terá início,
no dia seguinte do pleito e com todas as urnas de votação presentes no recinto de apuração.

4.1. COMPOSIÇÃO DA MESA

Será composta pelos membros da Comissão Eleitoral e quem por ela for indicado.

4.2. DATA, HORÁRIO E LOCAL

a.) Terá início às 10h30 do dia seguinte à da votação, após a verificação se todas as urnas
estão presentes no recinto de apuração.
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b.) O local da apuração será na sala do CRE/CET, cito à rua do Sumidouro nº 740.

4.3. FORMA DE APURAÇÃO

a.) Serão contadas as assinaturas das listas. Far-se-á então a contagem das cédulas. Estando
de acordo o número de assinaturas com o de cédulas, terá início a contagem de votos.

b.) Não estando de acordo o número de assinaturas com o de cédulas, a Comissão Eleitoral
fará registro da ocorrência na Ata de início de apuração, e dará início a apuração dos
votos da respectiva urna, as deliberações sobre o assunto serão tomadas pela comissão
eleitoral no final dos trabalhos.

c.) Será considerado eleito o candidato que obtiver 50% mais 1 (um) dos votos válidos
(universo total de votos, excluídos os votos em brancos e nulos), caso contrário ocorrerá
2º turno com a participação das duas chapas mais votadas, e neste caso, por maioria
simples.

4.4. PROCLAMAÇÃO DOS RESULT ADOS

Conforme calendário eleitoral, será considerada eleita a chapa que preencher as condições
básicas pela lei nº 10.731 de 06/06/89, conforme segue:

LEI Nº  10.731 DE 06 DE JUNHO DE 1.989.

Institui a representação de empregados nos órgãos da administração e fiscalização das
empresas e fundações nas quais tenha o Município de São Paulo o controle majoritário.

Artigo 1º - A Prefeitura do Município de São Paulo deverá, nas empresas onde obtenha o
controle majoritário do capital social com direito a voto, e nas fundações por ela
mantida ou instituída, promover a inclusão nos estudos sociais de disposições que
assegurem à representação dos empregados em seus órgãos de administração e
fiscalização.

Artigo 2º - Nas empresas que possuírem a natureza jurídica de sociedade por ações, a
representação será resguardada pela participação no Conselho de Administração,
na Diretoria e no Conselho Fiscal com exercício das atribuições, conforme o
disposto na Lei Federal nº 6.404 de 15 de Dezembro de 1.976, e alterações
posteriores.



Av. das Nações Unidas, 7163
CEP 05425-094
São Paulo – SP
Fone PABX: 3030.2000
www.cetsp.com.br

Nº  022 / 95 Pág.: 7/08

Emissão: 24 / 02 / 95

Validade:  Indeterminada

AVISO GERAL

REGUL. DA ELEIÇÃO PARA DIRETOR DE
REPRESENTAÇÃO, CONS. DE

ADMINISTRAÇÃO E CONS. FISCAL, DA CET

Parágrafo Único – Ressalvado o disposto no artigo 162, parágrafo 2º da Lei nº 404/76, os
demais representantes deverão ser necessariamente empregados da Companhia.

Artigo 4º - A eleição dos representantes deverá ocorrer mediante voto direto e secreto de
todos os empregados, considerando-se eleitos os que obtiveram a maioria
absoluta dos votos.

Parágrafo 1º - Na hipótese de nenhum candidato atingir a maioria absoluta far-se-á nova
votação no prazo de 10 dias da proclamação dos resultados, concorrendo
apenas os 2 (dois) mais votados no 1º turno, considerando-se eleito aquele
que obtiver a maioria simples.

Parágrafo 2º - Os eleitos serão detentores de mandato, exercendo seus cargos e atribuições
pelo período definido pelo estatuto social para os integrantes dos órgãos
referidos, permitida uma reeleição.

Parágrafo 3º - As eleições deverão ser convocadas dentro do período anterior a 40 (quarenta)
dias do final do mandato.

Parágrafo 4º - Aos candidatos será resguardada a estabili dade no emprego desde a data do
pedido de inscrição, até 30 (trinta) dias após a proclamação final dos
resultados.

Parágrafo 5º - Os elícitos gozarão de estabili dade no emprego até 1 (um) ano após o fim do
mandato.

Parágrafo 6º - A eleição dos primeiros representantes deverá ocorrer no prazo máximo de
120 (cento e vinte) da publicação desta lei.

Parágrafo Único – Os eleitos na forma prevista neste artigo, terão o mandato pelo período de
gestão que restar aos atuais integrantes dos órgãos, resguardada porém a
estabili dade prevista no parágrafo 5º do artigo anterior.

Parágrafo 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições
em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 06 de junho de 1989, 436º da
Fundação de São Paulo.
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5. DISPOSIÇÕES GERAIS.

Os casos omissos serão analisados pela Comissão Eleitoral e regidos pelo Código Eleitoral.

U.O.  DE  ORIGEM :   C R E   /   D A


