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ANEXO (ESTATUTO SOCIAL DA FMAF) 

REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL DA FEDERAÇAO MINEIRA DE ARCO E 
FLECHA - FMAF 

PREAMBULAR 
A eleição para os cargos da Presidência, do Conselho Fiscal e de seus suplentes, o processo 
eleitoral de votação, os recursos, as decisões e a posse dos eleitos, se dará em conformidade 
com o presente regulamento. 

CAPÍTULO 1 
PROCESSO ELEITORAL 

Art. 1° - A convocação das eleições para a Presidência, que será composta por 01 (um) 
Presidente, 01 (um) Vice-Presidente, e Conselho Fiscal Independente, a ser composto por 3 
(três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, da Federação Mineira de Arco e Flecha - FMAF, 
será feita pelo Presidente da Entidade, ou por seu substituto legal , com antecedência máxima 
de 60 (sessenta) dias e mínima de 20 (vinte) dias corridos da data fixada para a realização do 
pleito, em primeiro escrutínio, mediante a publicação no site da entidade. A chapa candidata a 
Presidência da FMAF deverá conter a nomeação de 01 (um) Diretor Técnico, 01 (um) Diretor 
Financeiro e 01 (um) Diretor Comunicação. 

Parágrafo único - No caso extraordinário da Entidade não possuir membros filiados em 
número suficiente à formação de, pelo menos, duas chapas concorrentes, o processo 
eleitoral se dará de modo sumário, diretamente em Assembléia Geral a ser convocada 
especialmente para este fim e se dará por aclamação, dispensando-se todas as 
formalidades previstas nos artigos seguintes. 

Art. 2° - As eleições serão realizadas, preferencialmente, entre 60 (sessenta) e 30 (trinta) dias 
antes do término dos mandatos. 

§ 1 ° -O edital de convocação conterá: 
1. Data, horário e local da votação; 
li. Prazo e local para registro de chapas, assim como horário de funcionamento 
da Secretaria ou do local especificado para o recebimento das inscrições; 
Ili. Datas, horários e locais da nova votação em caso de empate entre as chapas 
mais votadas. 

§ 2° - Os escrutínios extras eventualmente necessários realizar-se-ão nos prazos 
previstos neste regulamento e do edital convocatório constarão as datas respectivas; 
§ 3° - O edital deverá prever a eleição sumária (aclamação) em caso de registro de chapa 
única. 

Art. 3º - São condições para ser votado nas eleições da Federação Mineira de Arco e Flecha -
FMAF e para a investidura no cargo eletivo: 

a) ser o(a) candidato(a) filiado à Federação Mineira de Arco e Flecha - FMAF; 
b) ser o(a) candidato(a), brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a) e ter, na data da inscrição 
da candidatura, mais de 21 (vinte e um) anos de idade; 
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e) ter o(a) candidato(a) mais de 24 (vinte e quatro) meses de inscrição no quadro social 

da Federação Mineira de Arco e Flecha - FMAF, contados da data da convocação das 

eleições. 
d) ter o(a) candidato(a) cumprido todos os requisitos estatutários e regulamentares 

destinados a esse fim. 

Art. 4º. Poderão votar os filiados que satisfizerem os requisitos estatutários, deste regulamento, 

e que estiverem quites com a Federação Mineira de Arco e Flecha - FMAF até a data prevista 

para votação. 

Art. 5º . o prazo para registro das chapas ocorrerá até o 15° (décimo quinto dia) a partir da 

publicação/envio do edital convocatório. 

Art. 6º - O requerimento de registro da chapa, em duas vias, deverá ser entregue no local e nos 

horários indicados no edital convocatório, mediante recibo e conterá a relação dos candidatos 

concorrentes a todos os cargos efetivos e suplentes, com as respectivas qualificações e 

assinaturas de cada um. 
§ 1º - O Presidente da Federação Mineira de Arco e Flecha - FMAF examinará o 

requerimento de inscrição e se verificar qualquer irregularidade na documentação 

apresentada notificará o requerente para supri-la no prazo de 02 (dois) dias, contados da 

ciência da notificação; se a irregularidade somente puder ser sanada com a substituição 

de integrante(s), encaminhará a documentação do(s) substituto(s). Esgotado o prazo sem 

que a irregularidade seja suprida ou no caso de substituição esta venha a se demonstrar 

inviável , em face de irregularidade na documentação dos substitutos, o registro será 

indeferido. 
§ 2º - Do indeferimento do pedido de inscrição, não caberá recurso, devendo ser 

apresentado novo pedido com a(s) irregularidade(s) corrigida(s). 

§ 3° - A chapa candidata à Presidência da FMAF deverá conter a nomeação de 01 (um) 

Diretor Técnico, 01 (um) Diretor Financeiro, 01 (um) Diretor de Comunicação, sendo estes 

nomes impedidos de serem indicados por qualquer outra chapa no mesmo pleito eleitoral. 

Art. 7° - Findo o prazo para registro de chapas, cumpre ao Presidente da Federação Mineira de 

Arco e Flecha - FMAF lavrar o respectivo Termo de Registro, onde constem as chapas que 

preencheram os requisitos legais, encaminhando-o, em seguida, aos filiados. 

Art. 8° - Cumpridas todas as formalidades exigidas para o registro de chapas, compete ao 

Presidente da Federação Mineira de Arco e Flecha - FMAF providenciar, a confecção da cédula 

única. 

Art. 9° - Encerrado o prazo sem que tenha havido registro de chapa, o Presidente da Entidade, 

dentro de 48 (quarenta e oito) horas, providenciará nova convocação de eleição. 

Art. 10° - Em havendo inscrição de chapa única, a eleição se dará por aclamação, em 

Assembléia Geral especialmente convocada. 

Art. 11 - Em havendo a inscrição de mais de uma chapa, proceder-se-á à votação em 

procedimento comum, instalando-se a Mesa Coletora de Votos. 
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§ 1º - A Mesa Coletora de Votos funcionará sob a exclusiva responsabilidade do 

Presidente, 01 (um) mesário e 01 (um) suplente por aquele designado, que podem ou 

não ser fil iados à Federação Mineira de Arco e Flecha - FMAF. 

§ 2º - Será facultada a cada uma das chapas inscritas, em até 2 (dois) dias corridos antes 

da instalação da Mesa Coletora de Votos, a indicação de um nome para integrá-la, 

visando a fiscalização dos trabalhos. 

Art. 12 - o mesário substituirá o presidente da Mesa Coletora, de modo que haja sempre quem 

responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral. 

§ 1 ° -Não comparecendo o presidente da Mesa Coletora até 30 (trinta) minutos antes da 

hora determinada para o início da votação, assumirá a sua presidência o mesário e, na 

falta ou impedimento deste, o suplente. 

§ 2º - Poderá o membro da Mesa que assumir a presidência, nomear "ad-hoc", dentre as 

pessoas presentes, e observados os impedimentos legais, os membros que forem 

necessários para complementar a Mesa Coletora. 

Art. 13 -A Mesa Coletora de Votos resolverá as dúvidas e controvérsias que surgirem durante a 

votação, registrando-as em ata. 

CAPÍTULO li 
CÉDULA ÚNICA 

Art. 14 - A eleição, caso não realizada por aclamação em decorrência da inscrição de chapa 

única, realizar-se-á mediante cédula única, a ser confeccionada por determinação do Presidente 

da entidade logo após a lavratura do Termo de Registro de Chapas. 

Art. 15 - A cédula única, com a indicação do nome do candidato a presidente deverá ser 

confeccionada de modo a que, dobrada, resguarde o sigilo do voto, sem que seja necessário o 

emprego de cola para fechá-la. 

Parágrafo Único - Para atestar a autenticidade da cédula, esta será rubricada pelos membros da 

mesa, que deverão verificá-la antes de sua entrega ao eleitor. 

Art. 16 - A cédula única conterá a designação das chapas identificadas por letras e com a 

menção aos respectivos nomes dos candidatos a presidente. 

Art. 17 - Na Mesa Coletora e em vários locais do recinto eleitoral haverá, obrigatoriamente, 

volantes impressos pela Entidade com os nomes de todos os integrantes das chapas 

concorrentes, de modo a identificar os candidatos perante os eleitores. 

CAPÍTULO Ili 
DA VOTAÇÃO E APURAÇÃO 

Art. 18 - O voto é secreto e será exercido pelo filiado que, na data da eleição, estiver em pleno 

gozo dos direitos sociais conferidos no Estatuto Social. 

§ 1° - O eleitor, pela ordem de apresentação à mesa, depois de identificado, assinará a 

folha de votantes, receberá a cédula única e, na cabine indevassável , após assinalar a 

chapa de sua preferência, a depositará fechada na urna colocada na mesa coletora. 
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§ 2º - A relação dos fil iados em condição de votar será elaborada com antecedência de ~ ---
05 (cinco) dias da data da eleição, podendo ser fornecida, a pedido de qualquer filiado 

candidato. 
§ 3º - Para efeito da confecção da relaçãó dos filiados em condições de votar, será 
considerado apto o filiado com mais de 12 meses de filiação estadual , antes da data da 
eleição. Tenha participado do mínimo de provas (Conforme Regulamento Geral), do 
Campeonato Mineiro Outdoor ou Campeonato Mineiro Indoer, do ano anterior. Estar 
efetivamente em dia com suas contribuições sociais junto à Federação Mineira de Arco e 
Flecha - FMAF, até 1 O dias antes das eleições. 
§ 4° - Cada filiado terá direito a um único voto. 
§ 5º - A idade mínima para ter direito a voto será de 12 anos. De 12 a 15 anos, o pai ou 
responsável legal concederá uma autorização por escrito, que possibilitará esse atleta ao 
voto. Na data da eleição, o atleta deverá apresentar a Mesa Coletora de Votos, a 
determinada autorização para exercer o seu direito de voto. A partir de 16 anos a votação 
do atleta ocorrerá da forma descrita deste Regulamento Eleitoral. 

Art. 19 -A votação transcorrerá, pelo menos, durante 4 (quatro) horas contínuas, observando o 
horário previsto no edital de convocação. 
Parágrafo Único - Os trabalhos de votação poderão ser encerrados antecipadamente se já 
tiverem votado todos os eleitores constantes da folha de votação. 

Art. 20 - Todos os pleitos ocorrerão por maioria simples. 

Art. 21 - Não será admitido o voto por procuração e nem por correspondência. 

Art. 22 - Ao término da votação, instalar-se-á no mesmo local a Mesa Apuradora de Votos, para 
a qual será enviada, imediatamente pelo presidente da Mesa Coletora de Votos, a uma receptora 
e a ata respectiva. 

Art. 23 - A Mesa Apuradora de Votos será presidida pelo Presidente da Federação Mineira de 
Arco e Flecha - FMAF e será secundado por 1 (um) secretário de sua livre escolha e procederá 
à contagem dos votos. 

§ 1° - Será facultada às chapas concorrentes a indicação de 1 (um) fiscal por chapa; 
§ 2° - Da designação da Mesa será dada divulgação junto aos membros do quadro social 
presentes à sessão de apuração, sendo vedada a impugnação dos nomes designados 
após o início da apuração. 
§ 3° - Serão considerados nulos todos os votos que apresentarem rasuras ou sinais que 
possam identificar o votante. 

Art. 24 - Finda a apuração, o Presidente da Mesa Apuradora de Votos proclamará eleita a chapa 
que obtiver o maior número de votos e fará lavrar a ata dos trabalhos eleitorais. 

§ 1° - A ata mencionará obrigatoriamente: 
1. Dia e hora da abertura e do encerramento dos trabalhos; 
li. Local em que funcionaram as Mesas Coletora e Apuradora de Votos, com os 
nomes dos respectivos componentes; 
Ili. Resultado de apuração da urna, especificando-se o número de votantes, 
cédulas apuradas, votos atribuídos a cada chapa registrada, votos em branco e 
votos nulos; 
IV. Número total de eleitores que votaram; 
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V. Resultado geral da apuração; 

VI . Proclamação dos eleitos. 

§ 2° - A Ata Geral de Apuração será assinada pelo Presidente da Mesa Apuradora de 

Votos, Secretário e, havendo, pelos fiscais indicados pelas chapas concorrentes. 

Art. 25 - O prazo para oferecimento de recursos é de 03 (três) dias corridos e contados da data 

da eleição, sem efeito suspensivo. 

Parágrafo Único - No caso de protesto ou recurso, cumpre ao Presidente da Federação 

Mineira de Arco e Flecha - FMAF encaminhar, devidamente instruído, o processo eleitoral 

à consideração da Assembléia Geral especialmente convocada. 

Art. 26 - Na eventualidade de empate, adotar-se-á o critério etário, sendo eleito o candidato a 

presidente com maior idade. 

Art. 27 - Todos os cargos serão ocupados na ordem mencionada na chapa eleita, e os suplentes 

convocados, também, na mesma ordem. 

Art. 28 - Competirá ao Presidente, dentro de 30 (trinta) dias da realização das eleições, dar 

publicidade ao resultado do pleito, fixando-o na Secretaria da Federação Mineira de Arco e 

Flecha - FMAF ou enviando-o diretamente aos seus filiados. 

Art. 29 - Será nula a eleição quando: 

CAPÍTULO IV 
DAS NULIDADES 

a) real izada em dia, hora e local diversos dos designados nos editais ou encerrada antes 

da hora determinada sem que haja votado todos os eleitores constantes da folha de 

votação; 
b) realizada ou apurada perante Mesa não constituída de acordo com o estabelecido 

neste Regulamento; 

e) preterida qualquer formalidade essencial estabelecida neste Regulamento, 

ocasionando subversão do processo eleitoral; 

d) não for observado qualquer um dos prazos essenciais constantes deste Regulamento. 

Art. 30 - Será anulável a eleição quando ocorrer vício que comprometa sua legitimidade, 

importando prejuízo a qualquer candidato ou chapa concorrente. 

Parágrafo Único - A anulação do voto não implicará na da urna em que a ocorrência se verificar. 

Art. 31 - A nulidade não poderá ser invocada por quem lhe deu causa, nem dela se aproveitará 

o seu responsável. 

Art. 32 - Anuladas as eleições, outras serão convocadas, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da 

decisão anulatória. 
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CAPÍTULO V 
DA POSSE 

Art. 33 - Os candidatos eleitos serão empossados oficial e automaticamente na data do término 

do mandato expirante , ressalvadas eventuais hipóteses de extensão tácito do mandato, cuja 

posse da nova diretoria ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis ao da divulgação do resultado 

eleitoral. 

Art. 34 - Ao assumir o cargo, os eleitos comprometem-se a respeitar, no exercício do mandato, 

a Constituição, as leis vigentes, o Regulamento e o Estatuto da Federação Mineira de Arco e 

Flecha- FMAF. 
§ 1 ° -Antes da posse, cumprirá à Diretoria anterior prestar informações aos novos órgãos 

dirigentes sobre a vida econômico-financeira da Entidade; 

§ 2º - A falta de cumprimento do disposto no parágrafo anterior não impedirá a posse dos 

eleitos. 

CAPÍTULO VI 
DA MEMÓRIA DO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 35 - O processo eleitoral será arquivado pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, contados 

da data das eleições, incumbindo ao Presidente da Federação Mineira de Arco e Flecha - FMAF 

zelar para que se mantenha organizada a sua documentação, sendo peças essenciais ao 

processo eleitoral : 

1 - Edital de convocação; 

li - Impressão da publicação do edital diretamente do site da entidade, com rodapé ou 

alternativamente, do "print de tela" ; 
Ili - Cópia dos requerimentos de registro de chapas , devidamente assinados; 

IV - Relação dos filiados em condições de votar; 

V - Lista de votação; 

VI - Atas das Sessões Eleitorais de Votação e de Apuração de Votos; 

VII - Exemplar da Cédula Única de Votação; 

VIII - Termo de posse. 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

Art. 36 - As eleições na Federação Mineira de Arco e Flecha - FMAF regem-se pela legislação 

pertinente, pelo Estatuto Social e por este Regulamento. 

Art. 37 - O mandato dos órgãos dirigentes da Federação Mineira de Arco e Flecha - FMAF, será 

de 4 (quatro) anos. 

Art. 38 - Os cargos eletivos não serão remunerados. A Federação não distribui lucros ou 

dividendos, nem concede remuneração ou parcela de seu patrimônio, vantagens ou benefícios 

sob nenhuma forma a dirigentes, conselheiros, filiados , que exercerão suas funções 

gratuitamente. 
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Art. 39 - É vedada qualquer interferência no processo eleitoral da entidade às pessoas físicas 
ou jurídicas estranhas à Federação Mineira de Arco e Flecha - FMAF. 

Art. 40 - Os prazos estabelecidos neste Regulamento serão contados excluído o dia do começo 
e incluído o do vencimento e prorrogados para o primeiro dia útil imediato, quando terminarem 

em sábado, domingo, feriado ou dia em que não haja oficialmente expediente na Federação 
Mineira de Arco e Flecha - FMAF. 

Art. 41 - O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembléia 
Geral para este fim especialmente convocada, podendo ou não ser objeto de registro cartorário. 

Art. 42 - Toda e qualquer alteração deste regulamento eleitoral somente poderá ocorrer por meio 
de Assembléia Geral Extraordinária especialmente convocada para este fim. 

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2020. 

//4/2,~·A~-
/ Alexandre Xavier de Oliveira 

Presidente da Federação Mineira de Are-0 e Flecha 
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