
REGIMENTO INTERNO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DO 
SEGMENTO AUDIOVISUAL PARA O CONSELHO DE CULTURA. 
 
CAPÍTULO l 
Das Disposições Preliminares 
 
 
Art. 1º - A eleição será dirigida por Comissão Eleitoral específica, formada por 
membros do segmento do audiovisual legalmente representado no CEPC/AP, 
cujos membros, no total de 05 (cinco), deverão ser eleitos democraticamente 
pelo segmento respectivo, sem qualquer interferência de órgão estatal. 

§ 1º - Deverá fazer parte da respectiva Comissão 01 (um(a)) conselheiro(a) de 
cultura de segmento distinto, indicado(a) pelo CEPC/AP, o(a) qual deverá atuar 
apenas na condição de observador(a), prestando assistência ao processo 
eleitoral e com o compromisso de elaborar e apresentar relatório de todo o 
processo ao final do pleito 

Art. 2º - A eleição para escolha do representante do segmento de Audiovisual 
para o Conselho de Cultura – CONSEC que ocupará uma cadeira por um 
mandato de 02 (dois) anos no biênio 2019/2021, observará os dispositivos 
deste Regimento Eleitoral e da Lei Estadual nº 911 de 22 de Abril de 2005, 
além das regulamentações deste conselho. 

§1º. Os membros titulares da Comissão eleitoral são inelegíveis para o cargo 
de Conselheiro(a) Estadual de Cultura do Amapá. 

§ 2º. Os agentes culturais do segmento Audiovisual devem requerer inscrição 
para delegado votante. 
 
Art. 3° - O voto é secreto. 
 
Art. 4° - Somente poderá votar o(a) delegado(a) inscrito(a) com idade igual ou 
superior a 16 (dezesseis) anos, residente no Estado do Amapá e previamente 
credenciado(a). 
 
§ 1º. A solicitação de credenciamento de candidatos(as) ao processo eleitoral 
será efetuada conforme normas estabelecidas pela comissão eleitoral do 
audiovisual, somente na sede do Conselho Estadual de Cultura, no endereço 
Av. Cora de carvalho, nº 0097, no horário  comercial, nos dias estabelecidos 
conforme o cap.VI, art.18, alínea C.  
 
§ 2º. No ato da inscrição/credenciamento do(a) eleitor(a)/delegado(a) ou do(a) 
candidato(a), o(a) responsável por esta deverá fazer a juntada de RG, CPF, 
Título de Eleitor e de documento comprobatório do exercício de atividade 
continuada pelo período de, no mínimo, os últimos 05 (cinco) anos para 
candidato(a), e para eleitor(a)/delegado(a) o prazo mínimo dos últimos 02 
(dois) anos anteriores à eleição. 

 
§ 3º. Toda entidade, movimento, coletivo, associação e federação organizada, 
bem como artistas, produtores(as) e técnicos(as) da cadeia produtiva da cultura 



e das artes poderão requerer inscrição individual de delegados(as) votantes 
mediante cumprimento de edital específico, ficando vedada a indicação de 
inscrição por meio de lista ou qualquer outro tipo de mecanismo, coletivos ou 
individuais ligados à órgão estatal. 
 
§ 4º- A inscrição individual realizada por instituição deverá ser obrigatoriamente 
acompanhada de carta de anuência, cujo modelo será emitido pelo CEPC/AP e 
disponibilizado às comissões, devidamente assinada pelo(a) 
eleitor(a)/delegado(a). 
 
§ 5º. A comissão Eleitoral é delegada nata para o referido pleito. 
 
§ 6º. Os(as) candidatos(as) ao Conselho Estadual de Cultura do Amapá 
deverão oficializar sua intenção de participar do pleito à Comissão Eleitoral, 
através de ofício apresentado no ato da inscrição, juntamente com original e 
copias dos documentos com foto:  
a) Ficha de inscrição; 
b) Documento de identificação com foto; 
c) CPF 
d) Título de Eleitor com domicílio no Estado do Amapá e comprovante de 
quitação com a Justiça Eleitoral; 
e) Comprovante de residência atualizado; 
f) Certidão negativa criminal (estadual e federal); 
g) Comprovantes do período de atividade cultural. 
. 
§ 7º Os(As) candidatos(as) tornam-se automaticamente eleitores(as) do 
referido segmento. 
 
Art. 5°- A eleição será no dia 26 de maio de 2019 (domingo), no horário de 
09h00min às 19h00min, na Escola Estadual Gabriel de Almeida Café - CCA. 
 
 
CAPÍTULO II 
Do prazo 
 
 
Art. 6º- O prazo de credenciamento para os eleitores e registro de candidaturas 
ao Conselho Estadual de Cultura do Amapá obedecerá ao cronograma do 
Capitulo VI. 
 
 
CAPÍTULO III 
Das seções eleitorais 
 
 
Art. 7°- As seções eleitorais funcionarão na Escola Estadual Gabriel de 
Almeida Café – CCA, em dias e horários estabelecidos conforme cronograma 
no Capitulo VI. 
 
 



CAPÍTULO IV 
Da Campanha 
 
 
Art. 8º- É facultada ao(à) candidato(a) a realização de campanha eleitoral, 
após a confirmação de sua candidatura.  

Art. 9º- Durante a campanha o CEPC e o CPTB divulgarão, pelo seu site ou 
por outros meios, as informações relativas ao currículo do(a) candidato(a) e 
sua proposta de trabalho, de acordo com formatação preestabelecida, vedada 
a distinção de tratamento entre candidatos(as).  

Art. 10º- O CEPC/AP não incorrerá em custos de campanha dos(as) 
candidatos(as). 

Art. 11º- Os(As) candidatos(as) obrigar-se-ão à participação em debate a 
ocorrer na sede do CEPC/AP, sob pena de exclusão de participação nas 
eleições na hipótese de falta sem a justificativa devidamente comprovada 
documentalmente. 

Parágrafo único: O(A) candidato(a) se obriga ao debate cortês e respeitoso 
para com os seus pares e eleitores(as), cujas regras deverão ser estabelecidas 
pela Comissão do segmento respectivo. 

 
 
CAPÍTULO V 
Das eleições  
 
 
Art. 12º- O voto eletrônico ou cédulas eleitorais e demais documentos 
inerentes ao processo eleitoral serão confeccionadas e distribuídas 
exclusivamente pelo Conselho Estadual de Cultura do Amapá – CONSEC/ AP, 
a comissão eleitoral e em parceria com o Tribunal Regional eleitoral – TRE. 
 
Parágrafo único: A Comissão Eleitoral poderá optar por urnas eletrônicas, caso 
haja disponibilidade do Tribunal Regional Eleitoral. 
 
Art. 13° - Cada eleitor(a) votará apenas 01 (uma) vez para o Conselho 
Estadual de Cultura do Amapá – CONSEC/ AP. 
 
§ 1°. A Comissão Eleitoral identificará os números dos(as) candidatos(as) de 
acordo com a ordem de inscrição e os fixará em local de fácil visualização para 
os eleitores. 
 
§ 2°: O(A) eleitor(a), antes de receber autorização para ir à cabine eleitoral ou a 
cédula única emitida pela Comissão Eleitoral, devidamente rubricada, deverá 
identificar-se através de documento com foto que lhe permita o acesso à urna 
de votação. 
 
 
 



 
 
CAPÍTULO V 
Da apuração 
 
 
Art.14º - A apuração será feita pela comissão eleitoral, pelo Conselho Estadual 
de Cultura do Amapá – CONSEC/ AP e um(a) fiscal de cada candidato(a) 
imediatamente depois de encerrada a votação. 
 
Art. 15º - A Comissão Eleitoral encarregar-se-á de realizar a abertura e 
contagem dos votos da urna especificando os votos recebidos por cada 
candidato(a), votos nulos e brancos, bem como o número de abstenções. 
 
Art. 16º - Serão considerados votos nulos os votos eletrônicos ou cédulas que 
apresentarem dissonância com o objetivo deste Regulamento Eleitoral. 
 
Art. 17º - Será declarado eleito(a) o(a) candidato(a) com maior número de 
votos. 
 
Parágrafo único: Em caso de empate, o(a) candidato(a) com maior idade 
cronológica será proclamado(a) conselheiro(a). 
 
Art. 18º - Ao final da apuração será lavrada uma ata padrão pela Comissão 
Eleitoral, que será encaminhada pelo Conselho Estadual de Cultura do Amapá 
– CONSEC/ AP ao Secretário Estadual de Cultura e ao Governador do Estado 
para a imediata nomeação do eleito. 
 
Art. 19º - Quaisquer outras questões relativas às eleições serão objeto de 
análise e decisão da Comissão Eleitoral. 
 
Art. 20° - A Comissão Eleitoral extinguir-se-á automaticamente tão logo tenha 
concluído seus trabalhos. 
 
Art. 21º - A validação do processo eleitoral da setorial do Audiovisual está 
condicionada ao cumprimento do presente regulamento eleitoral do CONSEC-
AP, bem como a participação dos conselheiros de cultura de outro segmento 
na comissão eleitoral. 
 
 
CAPÍTULO VI 
Dos calendários das Eleições, estabelecido pelo Conselho Estadual de 
Cultura. 
 
 
Art. 22º - As eleições serão regidas pelo seguinte cronograma: 

a) Reunião com os Segmentos Culturais e as devidas Setoriais para criação 
das Comissões Eleitorais: 12 a 23/03/2019;  



b) Entrega de Regimento Interno Eleitoral e Edital de Convocação de cada 
segmento, publicado no Diário Oficial ou em um jornal de grande circulação: 
25/03 a 29/03/2019 e 01 e 02/04/2019 (das 08h às 12h e 14h às 18h); 

c) Credenciamento de Delegados e registro de Candidaturas: 03/04/2019 a 
26/04/2019; 

d) Análise de Credenciamentos, Candidaturas e Relação preliminar de 
eleitores/candidatos: 29/04 a 03/05/2019; 

e) Apresentação de Recursos: 06 e 07/05/2019; 

f) Homologação das candidaturas: 08/05/2019; 

g) Debate entre os Candidatos: 11/05/2019 às 17h30min tolerância de 30 min. 
Com duração de 2 (duas) horas de debate (se houver apenas dois candidatos, 
o tempo será reduzido para 1 (uma) hora de debate); 

h) Data da votação: 26/05/2019 (domingo) das 9h00min às 19h00min. 

 

Art. 22º - O debate entre os candidatos ocorrerá na data e horário estipulado 
pela Comissão Eleitoral do Audiovisual obedecendo ao cronograma de debates 
do Regulamento Geral do CEPC. 

 
 

Macapá, 30 de Março de 2019.  
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