
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA CULTURAL 

 
REGULAMENTO DAS ELEIÇÕES CEPC E CPTB 

BIÊNIO 2021/2023 

 
DISPÕE SOBRE O REGULAMENTO ESPECÍFICO PARA APLICAÇÃO NA 
ELEIÇÃO DOS(AS) REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL P ARA 
COMPOR O CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA CULTURAL (CE PC) E O 
CONSELHO DE PAUTA DO TEATRO DAS BACABEIRAS (CPTB) -  BIÊNIO 
2021/2023. 

                 

 

O CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA CULTURAL , no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis nº 2.137/2017 (Sistema Estadual de Cultura do Estado do Amapá), nº 
911/2005 (criação do Conselho Estadual de Política Cultural) e nº 2.420/2019, Decreto nº. 
3.910/2019 (Regimento Interno do CEPC/AP [antigo CONSEC/AP]), bem como pela Lei nº 
1.046/2006 que criou o Conselho de Pauta do Teatro das Bacabeiras e alterou a Lei 
Estadual 0338/1997 e dá outras providências,  

RESOLVE:  

 

TÍTULO I 

DAS ELEIÇÕES 

CAPÍTULO I 

Do Objeto, Legislação e Aplicação deste Regulamento  

Art. 1º  Nos termos da legislação acima, do Oficio de nº 03/2021-CPTB de 27 de julho de 
2021, aprovado pelo Pleno na Sessão Extraordinária de nº 235, de 28 de julho de 2021, o 
qual solicitou a realização de eleições conjugadas com o CEPC, e em obediência à 
regulamentação geral expressa na Resolução de nº 001/2021-CEPC, publicada em 17 de 
março de 2021 no Diário Oficial do Estado de nº 7.376, apresenta o Regulamento 
Específico para a Eleição dos Representantes da Soc iedade Civil para compor o 
Conselho Estadual de Política Cultural – CEPC/AP e Conselho de Pauta do Teatro das 
Bacabeiras – CPTB, biênio 2021/2023.  

CAPÍTULO II 

Das Disposições Preliminares  



Art. 2º   A eleição dos representantes dos segmentos culturais da Música, Dança, Teatro, 
Audiovisual, Artes Visuais, Literatura, Cultura Pop ular e Afrodescendente, Capoeira, 
Cultura Indígena, Marabaixo, Artesanato e as suplências Cultura Gospel  e Cultura 
Quilombola e Festas Tradicionais Amapaenses  para o Conselho Estadual de Política 
Cultural do estado do Amapá – CEPC/AP, e dos segmentos de Artes  Cênicas/Teatro, 
Dança, Música, Cultura Popular e Afrodescendente, A rtesanato/Artes visuais  e a 
suplência, segmento do Audiovisual,  para as cadeiras do Conselho de Pauta do Teatro das 
Bacabeiras - CPTB, observará, obrigatoriamente, as normas constantes dos dispositivos 
acima estabelecidos e os  termos deste Regulamento. 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

CAPÍTULO III 

Da Comissão Eleitoral 

Competência, Atribuições, Composição e Forma 

Art. 3º O Conselho Estadual de Política Cultural, através de sua Presidência, por ato 
próprio, objetivando a realização do pleito eleitoral que definirá a composição do Conselho 
Estadual de Política Cultural, biênio 2021/2023, tornou pública, através da Resolução nº 
001/2021-CEPC/AP, publicada no DOE nº 7.376 de 17 de março de 2021, a decisão do 
Plenário do CEPC, em sessão especialmente convocada para este fim, acerca da 
constituição de Comissão Eleitoral Única , com atribuição de elaborar e publicar Edital de 
Convocação, o  Regulamento específico e também  coordenar e conduzir o pleito eleitoral. 

Art. 4º   Compete à Comissão Eleitoral  elaborar e publicar o Edital de Convocação, o 
Regulamento próprio do pleito eleitoral e, subsidiada pela Subcomissão que é sua 
subordinada, realizar a eleição de que trata este regulamento com as atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 8º e seus incisos da Resolução 001/2021-CEPC/AP, a saber: 

I - conduzir a execução e a coordenação geral do processo eleitoral, conforme estabelecem 
os prazos constantes do Anexo I do Edital de convocação e as regras constantes neste 
Regulamento; 

II - fazer cumprir este Regulamento Eleitoral, com as devidas publicações no Diário Oficial 
do Estado, bem como no quadro de avisos e site (www.cepc.ap.gov.br) do CEPC/AP, dos 
atos aqui previstos; 

III - elaborar e divulgar aos(às) participantes todos os demais comunicados referentes ao 
processo eleitoral, dando-lhes publicidade no DOE, site (www.cepc.ap.gov.br) e quadro de 
aviso do CEPC, devendo ser obedecidos os prazos constantes do Anexo I do edital e neste 
Regulamento; 

IV - receber, examinar e homologar os requerimentos de inscrição de candidatos(as) e de 
eleitores(as), e toda a documentação pertinente de acordo e nos termos constantes neste 
Regulamento e no Anexo I do Edital de convocação;  

V - requerer, por ofício, ao CEPC informações acerca de candidatos(as) para homologação, 
ou não, da candidatura;  



VI - após análise, comunicar formalmente aos(às) candidatos(as) toda e qualquer 
irregularidade detectada na documentação apresentada, para tanto será divulgada a 
listagem preliminar das candidaturas homologadas, e as não homologadas, neste caso, com 
a especificação dos indeferimentos; 

VII - receber, pelo prazo de 03 dias proposituras de recurso contra a homologação ou 
impugnação de candidatura, conforme prazo constante do Anexo I do Edital de convocação 
da eleição; 

VIII - impugnar, após a devida apreciação de recursos, as inscrições de candidatos(as) e de 
eleitores(as) que não cumprirem as regras deste Regulamento; 

IX - publicar a listagem final dos candidatos e eleitores homologados;  

X - encaminhar os registros dos candidatos homologados, e o número de ordem, atribuído 
por sorteio, a todos, formalmente, através do whatsapp, email, assim como, será publicado 
no quadro de avisos do CEPC. 

XI - homologar, o resultado final da eleição aos(às) candidatos(as) e divulgar o referido 
resultado com o nome do(a) eleito(a), bem como o total de votos conferidos a cada 
candidato(a), votos nulos, brancos e abstenções, imediatamente após a apuração; 

Art. 5º   A Comissão Eleitoral é composta por 07 membros, abaixo descriminados:  

I – membros do CEPC: 3 (três) conselheiros do CEPC, sendo o Presidente do Silogeu na 
qualidade de membro nato, e por 2 (dois) conselheiros eleitos por voto direto e aberto; 

II – membros Convidados: 2 (dois) representantes da Secretaria Estadual de Cultura – 
SECULT; 2 (dois) membros da Comissão de Cultura da Ordem dos Advogados do Brasil - 
OAB/AP; 

§ 1º As instituições referidas no inciso II, encaminharam a indicação de seus membros 
através de Ofício à presidência do CEPC.  

§ 2º Os membros da Comissão Eleitoral, realizaram a escolha do(a) Vice-presidente e do(a) 
Secretário(a) na primeira reunião de instalação da CE, uma vez que o presidente do CEPC 
é o presidente nato da Comissão Eleitoral, sendo tal ato devidamente registrado em ata e 
arquivado no CEPC/AP. 

§ 3º O Presidente da Comissão eleitoral deverá fazer publicar no Diário Oficial do Estado, no 
site do CEPC/AP (www.cepc.ap.gov.br), assim como no quadro de avisos do CEPC/AP, a 
constituição da Comissão Eleitoral; 

Art. 6º   Os membros escolhidos para compor a CE, não poderão ter qualquer interesse 
particular no resultado das eleições, tampouco envolvimento com qualquer um dos(as) 
candidatos(as) capaz de comprometer a imparcialidade, pressuposto de validade do 
processo eleitoral. 

Art. 7º   A Comissão reunir-se-á sempre que necessário, por convocação de seu Presidente 
ou por decisão da maioria simples de seus integrantes.  

§ 1º  Suas decisões serão tomadas por maioria simples, havendo voto de qualidade pelo 
Presidente em caso de empate.  



§ 2º  Não poderão integrar a Comissão Eleitoral, nem a Subcomissão os(as) candidatos(as), 
seus cônjuges ou companheiros(as) e parentes até o 2º grau. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Subcomissão Eleitoral 

Competência, Atribuições, Composição e Forma 

Art. 8º  Compete à Subcomissão Eleitoral a atribuição de colaborar e dar subsídio para os 
trabalhos da Comissão Eleitoral, nos termos no que estabelece o art. 7º e seu parágrafo 
único da Resolução 001/2021-CEPC/AP. 

Art. 9º  A Subcomissão será composta por 12 (doze) membros, sendo 1 (um) representante 
de cada segmento cultural, cuja escolha se dará por meio de reuniões setoriais com 
representação neste Conselho, registrada em ata junto ao CEPC. 

§ 1º  Os membros que compõem a Subcomissão não poderão concorrer ao pleito eleitoral; 

§ 2º  A Subcomissão será subordinada à Comissão Eleitoral, e seus membros irão atuar na 
condução das atividades administrativas, incluindo a função de presidente de mesa 
receptora de votos e secretaria das sessões eleitorais de segmento diverso do seu. 

§ 3º A Subcomissão também funcionará como elo de interlocução entre a comissão e os 
segmentos culturais envolvidos. 

 

TÍTULO III 

DO PROCESSO ELEITORAL 

CAPÍTULO V 

Da Convocação da Eleição 

Art. 10.   A eleição será convocada pelo Presidente da Comissão Eleitoral através de Edital e 
de acordo com os prazos constantes do Anexo I e com base neste Regulamento, 
devidamente publicado no DOE/AP, no site www.cepc.ap.gov.br e no quadro de aviso do 
CEPC/AP.  

CAPÍTULO VI 

Das Inscrições/Credenciamento de Eleitores(as) 

Art. 11.   A solicitação de credenciamento de eleitores(as) ao processo eleitoral será 
efetuada conforme as normas deste Regulamento e em total obediência aos prazos 
estabelecidos no cronograma constante do Anexo I do Edital, além de obedecer às demais 
regras estabelecidas pela comissão eleitoral.  

§ 1º As inscrições/credenciamento de eleitores(as) ocorrerão em horário corrido das 8h às 
14h, na sede do Conselho Estadual de Política Cultural, de segunda à sexta-feira - exceto 



feriados -, na modalidade presencial ou de forma virtual através de e-mail e WhatsApp, 
criados exclusivamente para este fim. 

§ 2º A inscrição de eleitores(as) deverá ser solicitada individualmente de forma direta à 
Comissão Eleitoral, utilizando-se dos meios previstos no § 1º.  

Art. 12.  Está vedada a realização de inscrição de eleitores(as) pelas entidades 
representativas de segmentos culturais, e entidades públicas e privadas. 

Art. 13.  No ato da inscrição/credenciamento de eleitor(a) individual, deverá ser 
entregue/enviado cópia do RG, CPF, Título de Eleitor e documentos comprobatórios do 
exercício de atividade continuada dos últimos 03 (três) anos anteriores ao da eleição. 

§ 1º Será aceita a inscrição individual de eleitores(as) que estejam devidamente 
cadastrados(as) no SEIIC/SECULT, com portifólio atualizado sendo obrigatória a 
apresentação da ficha de inscrição expressando a vontade do(a) eleitor(a) em participar do 
pleito eleitoral.  

§ 2º Devido a paralização do setor cultural por conta da pandemia de Covid-19, não será 
exigido comprovante de atividade referente ao ano de 2020. 

§ 3º Os atuais conselheiros de cultura são eleitores natos, no entanto, tal condição deverá 
ser formalizada através de ofício da secretaria do CEPC, nominando os conselheiros e seus 
respectivos segmentos para votação, encaminhado à presidência da Comissão Eleitoral. 

Art. 14.  Além do cumprimento dos requisitos exigidos nos artigos e parágrafos anteriores, a 
validade de inscrição de eleitor(a), com idade igual ou superior a 16 anos, será condicionada 
ao cumprimento dos requisitos abaixo: 

I – ficha de inscrição – (Anexo II) 

II - apresentação de documento de quitação eleitoral 

III - comprovação de 03 (três) anos consecutivos de atividade continuada, no período      
correspondente aos anos 2017 a 2019, cuja comprovação se dará por meio de 
apresentação de portifólio correspondente. 

Parágrafo único . É vedada a inscrição de estudantes de arte/cultura que não comprove a 
efetiva atuação cultural como atividade que gere renda, sendo obrigatória a apresentação de 
toda documentação exigida neste regulamento; 

Art. 15.  Os canais de recepção de inscrições para candidatos e eleitores(as), criados 
exclusivamente para este fim, consistem em: 

I - e-mail:  cepc2021.ap@gmail.com 

II – WhatsApp: 96 98432 1614 

III - presencial, com a entrega da documentação exigida neste regulamento na sede do 
Conselho Estadual de Política Cultural, situada na Av. Cora de Carvalho, 1842, Centro, 
Macapá-AP de segunda à sexta, em horário corrido das 8h às 14h, exceto feriados, sábados 
e domingos. 

CAPÍTULO VII 

Das Inscrições de Candidatos(as) 



Art. 16.  Os(As) candidatos(as) à função de conselheiro(a) do CEPC e CPTB, deverão 
obrigatoriamente  no momento da inscrição contar com idade igual ou superior a 21 (vinte e 
um) anos, ter concluído o ensino médio ou técnico equivalente, oficializar as suas intenções 
de participar da eleição à Comissão Eleitoral na qualidade de candidato(a), utilizando uma 
das modalidades previstas no artigo 15 deste regulamento, preenchendo a ficha de 
inscrição, com a juntada de cópia, em pdf, dos documentos a seguir relacionados: 

I - ficha de inscrição (anexo II); 

II – documento de identificação com foto (RG, CNH, CTPS, CARTEIRA PROFISSIONAL DE 
CLASSE);  

III - CPF (se não constar no documento apresentado como cumprimento do requisito do 
inciso II); 

IV - título de eleitor com domicílio no estado do Amapá e comprovante de quitação com a 
Justiça Eleitoral; 

V – diploma de conclusão de ensino médio ou técnico equivalente, ou se for o caso, de 
curso superior – excetuando-se os candidatos às cadeiras da Cultura Indígena e da Cultura 
Quilombola e Festas Tradicionais Amapaenses que não estão obrigados ao cumprimento 
deste inciso;  

VI - comprovante de residência atualizado, em nome do candidato (fatura de luz, água ou 
telefone; em caso de aluguel ou cessão de uso, contrato ou declaração de residência com 
assinatura reconhecida em cartório). 

VII - certidão negativa criminal (estadual e federal, original); 

VIII - material comprobatório de atividade cultural continuada dos últimos 07 (sete) anos 
anteriores ao da realização da eleição. 

§ 1º Devido a paralização do setor cultural por conta da pandemia de Covid-19, não será 
cobrado comprovante de atividade referente ao ano de 2020; 

§ 2º  No caso de Conselheiro(a), candidato(a) à reeleição, será exigida apenas a ficha de 
inscrição, atualização das certidões (inciso VII) e declaração do CEPC/AP; 

§ 3º O material comprobatório de que trata o inciso VIII deste artigo compõe-se de Portfólio, 
material e prints de redes sociais; histórico, vídeos e/ou links da internet; declarações de 
entidades públicas, matéria de jornais e revistas e quaisquer outros dispositivos que possam 
corroborar e comprovar o nexo temporal de atividade continuada exigida para candidatos. 

§ 4º No ato da inscrição, as cópias dos documentos descritos nos incisos II usque VI 
deverão vir autenticadas em cartório; 

§ 5º Não poderá se candidatar o(a) interessado(a) que tiver sofrido condenação criminal, já 
transitada em julgado, nos últimos 3 (três) anos anteriores a data do pleito eleitoral. 

Art. 17.  Os(As) candidatos(as) e eleitores(as) deverão portar-se de forma  cortês e 
respeitosa para com os membros da Comissão e seus concorrentes, devendo qualquer 
contrariedade ou queixa ser comunicada imediatamente e formalmente ao Presidente da 
Comissão Eleitoral - C.E., que por sua vez, e após o devido processo legal, deverá tomar as 
medidas cabíveis a espécie, dando conhecimento dos atos ao comunicante/denunciante.  



Parágrafo único.  Na hipótese de agressão física ou verbal de candidato(a) ou eleitores 
contra membros da Comissão Eleitoral, e/ou contra seus pares ou concorrente(s), o(a) 
candidato(a)/eleitor(a) agressor(a) estará automaticamente excluído do processo eleitoral. 

 

CAPÍTULO VIII  

Da Campanha Eleitoral 

Art. 18.   É vedada a realização de campanha eleitoral pelo candidato(a) em período anterior 
à homologação de sua solicitação, sob pena de cancelamento de sua eventual candidatura. 

Art. 19.  Durante a campanha a Comissão Eleitoral - CE poderá divulgar, pelo site do CEPC, 
www.cepc.ap.gov.br 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. 20.  O CEPC/AP e a Comissão Eleitoral estão desobrigados de arcar com os custos de 
campanha dos(as) candidatos (as). 

Art. 21.  Os(As) candidatos(as) por meio de seus respectivos segmentos poderão promover 
a realização de debates, desobrigando-se o CEPC e a CE em arcar com os custos para 
realização de tal evento. 

CAPÍTULO IX 

Das seções eleitorais  

Art. 22.  As seções eleitorais funcionarão em local único designado pelo CEPC/AP, em dia e 
horário estabelecido conforme cronograma constante no Anexo I do Edital da eleição. 

Parágrafo Único : O(As candidato(a) poderá indicar e qualificar por meio de oficio emitido ao 
Presidente da Comissão Eleitoral, no prazo 5 (cinco) dias úteis anteriores a data da eleição, 
o nome de 01 (um) fiscal para atuar no dia do pleito na respectiva sessão eleitoral da qual é 
candidato(a). 

CAPÍTULO X 

Das Cédulas Eleitorais 

Art. 23.  A Comissão Eleitoral- CE e o CEPC disponibilizarão urnas eletrônicas cedidas pelo 
TRE e/ou cédulas padronizadas em espaço/cabine para este fim, no dia da eleição. 

Parágrafo único . As cédulas eleitorais e demais documentos inerentes ao processo 
eleitoral serão confeccionados e distribuídos exclusivamente pelo Conselho Estadual de 
Política Cultural do Estado do Amapá – CEPC/ AP. 

CAPÍTULO XI 

Dos Fiscais da Apuração 

Art. 24.  Os(As) candidatos(as) poderão, objetivando a garantia do cumprimento dos termos 
deste Regulamento, sob sua(s) responsabilidade(s), fiscalizar os trabalhos da Comissão 
Eleitoral –CE, durante o processo de apuração dos votos, observando-se que:  



I - o(a) candidato(a) poderá indicar para esse fim até 2 (dois/duas) representantes/fiscais 
para acompanhar em todo o processo de apuração;  

II - o representante/fiscal do(a) candidato(a) deverá ser, obrigatoriamente, participante ativo 
do respectivo segmento para o qual for indicado.  

Art. 25.  A indicação do(a) representante/fiscal, para o fim previsto no artigo anterior, será 
feita pelo(a) candidato(a) à Comissão Eleitoral até 5 (cinco) dias úteis antes da data da 
eleição, observando-se que:  

I - compete ao(à) candidato(a) levar ao conhecimento de seu(ua) representante/fiscal, na 
íntegra, os termos do presente Regulamento;  

II - compete ao representante do(a) candidato(a) conhecer a norma eleitoral.  

Art. 26.  O exercício da fiscalização será pautado no respeito pessoal, na ética e no bom 
senso.  

Art. 27.  Não será permitido à fiscalização, em hipótese alguma, perturbar a ordem e o 
andamento normal dos trabalhos da Comissão Eleitoral - CE.  

§ 1º Fica a cargo da Comissão Eleitoral – CE, tomar as providências cabíveis quanto ao 
descumprimento do caput deste artigo, tomando todas as medidas cabíveis, inclusive com o 
afastamento imediato do(a) fiscal do local dos trabalhos.  

§ 2º  O(A) fiscal faltoso(a) fica automaticamente excluído(a) da apuração.  

 

CAPÍTULO XII 

Da votação 

 Art. 28.  O voto é secreto. 

Art. 29.  Somente poderão votar eleitores(as), com idade igual ou superior a 16 (dezesseis) 
anos, em dia com a sua obrigação eleitoral, residentes no Estado do Amapá, e previamente 
credenciados e aprovados pela Comissão Eleitoral - CE, observados os ditames deste 
Regulamento. 

Art. 30.  A eleição será direta e em um único turno, com fulcro no estabelecido no Edital de 
convocação da eleição e seu anexo I. 

Art. 31.  Os(As) candidatos(as) e os membros da Comissão Eleitoral – CE e Subcomissão 
são eleitores(as) natos, exceto representantes das entidades convidadas, salvo se atuantes 
de segmento cultural envolvido no pleito. 

Art. 32.  Cada eleitor(a) terá direito a um único voto para escolha de candidato a conselheiro 
do CEPC. 

Parágrafo único. Nos casos em que, segmentos citados no artigo 2º deste regulamento 
apresentem candidatos ao CPTB, os eleitores, exclusivamente de tais segmentos, terão 
direito, também, a votar em candidato ao CPTB além do candidato ao CEPC. 



Art. 33.  O(A) eleitor(a) deverá identificar-se através de documento original com foto (RG, ou 
CNH, ou CTPS, ou Carteira Profissional de Classe, ou título de eleitor digital que lhe 
permitirá o acesso à sala de votação. 

CAPÍTULO XIII 

Da apuração 

Art. 34.  Compete à Comissão Eleitoral- CE na apuração:  

I - por seu Presidente, a coordenação geral dos trabalhos de apuração de votos; 

II - apreciar eventual pedido de impugnação apresentado por fiscal de qualquer 
candidato(a);  

III - elaborar mapas de apuração dos votos e atas contendo, as irregularidades ou pedidos 
de impugnação, com a respectiva decisão;  

IV - dispensar tratamento isonômico aos fiscais. 

Art. 35.  A apuração será realizada pela Comissão Eleitoral - CE e pelo Conselho Estadual 
de Política Cultural do Estado do Amapá, imediatamente ao término a votação. 

Parágrafo único . A Comissão Eleitoral – CE, por meio do site www.cepc.ap.gov.br, e do 
quadro de avisos do CEPC/AP, indicará o(s) local(ais), a data e horário de votação, assim 
como o resultado da apuração, que será realizada imediatamente ao término da votação. 

Art.36.  A Comissão Eleitoral – CE realizará a abertura e contagem dos votos de cada urna, 
especificando os votos recebidos por cada candidato(a), votos nulos e brancos, bem como o 
número de abstenções. 

Art.37.  Serão considerados nulos os votos eletrônicos e/ou cédulas que apresentem 
dissonância com o objetivo deste Regulamento Eleitoral. 

Art. 38.  Encerrada a apuração será proferida a leitura do resultado da eleição 
imediatamente após o fechamento das urnas. 

Art.39.  Será declarado(a) 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) vencedor(a). 

Art. 40. Ao final da apuração serão elaborados mapas de apuração dos votos e lavrada a 
ata padrão pela Comissão Eleitoral – CE, contendo as irregularidades ou pedidos de 
impugnação, se houver, com a respectiva decisão. 

Parágrafo Único . A relação com os nomes dos(as) vencedores(as) será encaminhada pelo 
Conselho Estadual de Política Cultural do Amapá – CEPC AP, por ofício, ao Secretário 
Estadual de Cultura para conhecimento e ao Governador do Estado para a imediata 
nomeação dos(a) eleitos(as). 

Art. 41.  Qualquer outra questão relativa ao processo de apuração da eleição, não prevista 
neste Regulamento, será objeto de análise e decisão imediata da Comissão Eleitoral - CE. 



Art. 42.  A validação do processo eleitoral dos segmentos está condicionada ao cumprimento 
do Edital de Convocação e seus anexos, do presente Regulamento Eleitoral e da Resolução 
nº 001/2021-CEPC/AP. 

 

TÍTULO IV 

CULTURA INDÍGENA E CULTURA QUILOMBOLA E FESTAS TRAD ICIONAIS 
AMAPAENSES  

CAPÍTULO XIV 

Do Processo de Eleição do(a) Representante pelo Seg mento da Cultura Indígena 

Art. 43.  Devido as peculiaridades inerentes à Cultura Indígena, se aplica regulamentação 
diferenciada que segue: 

Art. 44.  O(A) Conselheiro(a) representante da Cultura Indígena será escolhido(a) em 
processo eleitoral diferenciado e próprio estabelecido pelo Conselho de Caciques que em 
Assembleia escolherá o(a) seu(ua) representante, devendo enviar a este CEPC o nome 
do(a) conselheiro(a) devidamente acompanhado com a ata do processo eleitoral. 

Art. 45.  A Eleição obedecerá ao rito da indicação do(a) representante por meio de uma 
assembleia geral de representantes das etnias convocadas especificamente para este fim. 

Art. 46. O(A) indígena que desejar concorrer à eleição para representante do segmento no 
CEPC deverá ter conhecimento mínimo da legislação cultural e das atividades inerentes ao 
Colegiado. 

Art. 47.  Os(As) candidatos(as) à cadeira da Cultura Indígena deverão ter disponibilidade 
para participação semanal nas sessões ordinárias e nas reuniões de Câmara e Comissões 
realizadas na sede do CEPC, em Macapá-AP. 

CAPÍTULO XV 

Do Processo de Eleição do(a) Representante à Suplên cia pelo Segmento da Cultura 
Quilombola e Festas Tradicionais Amapaenses 

 Art. 48. Para a escolha do(a) representante da Cultura Quilombola e Festas Tradicionais 
Amapaenses como representação para a suplência no CEPC, entende-se: 

I - como Cultura Quilombola a desenvolvida por grupos étnicos – predominantemente 
constituídos pela população negra rural –, que se autodefinam a partir das relações com a 
terra, do parentesco, do território, da ancestralidade, das tradições e das práticas culturais 
próprias, cuja comunidade em que residam seja detentora da Certidão de Autodefinição 
expedida pela Fundação Cultural Palmares. 

II - as festas tradicionais são comemorações ou eventos festivos, cuja principal 
característica é a participação do povo (coletividade), em homenagem ao(à) Santo(a) 
padroeiro(a) de comunidade ou localidade tradicional rural ou de terreiro. São caracterizadas 
também pela presença marcante das tradições regionais, rituais, religiosas, comidas, 
músicas, danças e roupas típicas. 



§1º Na hipótese de candidato(a) representante da cultura quilombola (inciso I), esse deverá 
ser comprovadamente descendente e remanescente de comunidade quilombola, cuja 
condição carecerá ser atestada pelo(a) presidente da associação de moradores através de 
declaração expedida para este fim, acompanhada de cópia de Certidão de Autodefinição 
expedida pela Fundação Cultural Palmares, além de atender as características constantes 
do inciso II deste artigo; 

§ 2º  O(A) candidato(a) de comunidade tradicional rural não quilombola deverá se enquadrar 
nas características constantes do inciso II e apresentar declaração emitida e assinada por, 
no mínimo, 3 (três) coordenadores da comemoração ou evento festivo ao qual represente; 

§ 3º Para participação no processo eleitoral o(a) candidato(a) de comunidade de terreiro 
(rural e/ou urbana) deverá apresentar declaração emitida pelo Sacerdote da comunidade 
tradicional de matrizes africanas de que faça parte, informando, inclusive, a data de sua 
admissão na instituição; 

Art. 49.  Os documentos elencados nos incisos I, II, III, IV, VI e VII do artigo 16 deste 
regulamento, deverão obrigatoriamente ser anexados junto às comprovações, certidões e 
declarações exigidas nos parágrafos acima e entregues ao mesmo tempo em qualquer das 
modalidades previstas no artigo 15. 

CAPÍTULO XVI 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 50.  Toda a documentação recebida e expedida relativa ao processo eleitoral, deverá ser 
numerada sequencialmente e arquivada no CEPC;  

Art. 51.  Os casos omissos, não previstos neste regulamento eleitoral, serão objeto de 
análise e de resolução imediata por competência da Comissão Eleitoral. 

Art. 52.  A Comissão Eleitoral se extinguirá automaticamente e imediatamente após a 
publicação do resultado das eleições. 

Art. 53.  Este regulamento entrará em vigor na data de sua publicação revogada todas as 
disposições em contrário. 

Macapá-AP, 24 de agosto de 2021. 

  

Cléverson Baía 
Presidente da Comissão Eleitoral 
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