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Instrução Normativa nº. 01/2013 - Eleições

A Diretoria do Instituto do Ceará, no uso da atribuição que 
lhe confere o artigo 33, § 3º, do Estatuto,

Resolve:

Art. 1º - Expedir Instrução Normativa regulamentando o voto por 
correspondência nas Assembleias Gerais de eleição para 
Associados Efetivos.

Art. 2º - A solicitação prevista no artigo 33, § 2º, do Estatuto, para per-
mitir o exercício do voto por correspondência, será formali-
zada mediante documento escrito ou telefonema pelo votante, 
dirigido ao Secretário-Geral, justificando a impossibilidade do 
voto presencial (por residir fora do Estado do Ceará, doença 
que dificulte a locomoção,  ou viagem).

§ 1º - Recebida a solicitação, que deverá chegar à Secretaria 
Geral até oito dias antes da eleição, o Secretário-Geral 
enviará dois envelopes com o logotipo do Instituto do 
Ceará e a cédula de votação rubricada pelo Presidente 
do Instituto e pelo Secretário-Geral.

§ 2º - O associado colocará a cédula manualmente grafada 
em um envelope, sem qualquer característica que possa 
identificar o votante, lacrando-o a seguir e o depositará 
em outro envelope maior a ser dirigido ao Secretário-
Geral, com identificação do remetente, mediante assina-
tura do votante no envelope.

§ 3º - O voto por correspondência será remetido pelo vo-
tante e deverá chegar à Secretaria até o início da hora 
marcada para a eleição a ser procedida na sede do 
Instituto do Ceará.
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Art. 3º - O envelope maior contendo o envelope menor portador da cédula 
de votação será recepcionado pela Diretora Administrativa, 
que o manterá sob sua guarda e o entregará ao Presidente da 
Mesa Eleitoral no momento da votação presencial.

Parágrafo único. O Secretário-Geral, para a configuração do 
quórum exigido, assinalará na lista de presença o nome do vo-
tante por correspondência.  

Art. 4º - O Presidente da Mesa Eleitoral, constatando a idoneidade dos 
envelopes, colocará o menor na urna eleitoral e registrará o 
remetente como se presente fosse.

Art. 5º - Esta Instrução Normativa entrará em vigor nesta data e será 
publicada no Boletim e na Revista do Instituto do Ceará.
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