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ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL NACIONAL 
 

TRIÊNIO 2016-2019 
 

DISPOSITIVOS ESTATUTÁRIOS 

CAPÍTULO III 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS/FILIADOS 
 

SEÇÃO I – DOS DIREITOS 
(...) 

 
Art. 10º - São direitos dos filiados: 
 
 I - Participar, desde que esteja em dia com seus deveres, de todas as atividades e 
instâncias da ANSEF NACIONAL, através de seus representantes legalmente eleitos, 
podendo fazer uso da palavra, votar e ser votado, em conformidade com o disposto neste 
Estatuto e nos regulamentos da Entidade; 

 II - Apresentar candidatos a cargo eletivo da ANSEF NACIONAL, observado o 
disposto no regulamento próprio; 

 
(...) 
 
Art. 11 - São deveres dos Associados/Filiados: 
  
(...) 
 II - Comparecer, acatar, defender e implementar as decisões tomadas pelos órgãos 

deliberativos da ANSEF NACIONAL; 
  
(...) 

VI - Repassar integralmente à ANSEF NACIONAL até o dia 10 (dez) do mês 
subseqüente, as contribuições financeiras estabelecidas neste estatuto;  

VII - Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e suas normas complementares; 

  
(...) 
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CAPÍTULO V 
 

DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS E ADMINISTRATIVOS 

 
SEÇÃO III – DO CONSELHO FISCAL 

 
Art. 21 - O Conselho Fiscal é o órgão técnico de fiscalização da gestão econômica, 
financeira e patrimonial da ANSEF NACIONAL, composto de três membros efetivos e dois 
suplentes, eleitos para o mandato de três anos, concomitantemente com a Diretoria 
Executiva, sendo permitida uma reeleição. 
 
(...) 
 

SEÇÃO IV – DA DIRETORIA EXECUTIVA 
 
Art. 24 - A Diretoria Executiva, como órgão de administração da Ansef Nacional, será 
composta pelos seguintes cargos eletivos, cuja duração do mandato será de 03 (três) anos, 
permitida apenas uma reeleição para o mesmo cargo: 

 
I – Um Presidente e um Vice-Presidente; 
II – Um Secretário Geral e um Sub-Secretario; 
III – Um Diretor Financeiro e um Vice-Diretor; 
IV – Um Diretor de Patrimônio e um Vice-Diretor; 

 V – Um Diretor Jurídico e um Vice-Diretor; 
 VI – Um Diretor de Comunicação e Promoção Social e um Vice-Diretor; 
 VII – Um Diretor de Assuntos Parlamentares e Política de Classe e um Vice-diretor;  
 VIII – Um Diretor para Assuntos de Aposentados e Pensionistas e um Vice-Diretor; 
 IX – Um Diretor de Esportes e um Vice-Diretor; 

 
(...) 
 

SEÇÃO VII – DAS SANÇÕES 
 
Art. 27– Os membros da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal, que infringirem 
quaisquer dispositivos deste Estatuto ou normas complementares, responderão por seus 
atos individualmente, junto a Assembleia Geral, e estarão sujeitos às seguintes sanções: 
(...) 
 IV - Inelegibilidade. 
 

SEÇÃO VIII - DOS IMPEDIMENTOS, RENÚNCIAS E VACÂNCIA 
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Art. 28 – Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal perderão o mandato, 
individual ou coletivamente, nos seguintes casos:  
 I - Malversação ou dilapidação do patrimônio da ANSEF NACIONAL ou de qualquer 
Entidade afiliada; 
 II - Grave violação de dispositivo estatutário; 
 III - Abandono do cargo ou ausência não justificada, por 03 (três) vezes consecutivas 
ou 06 (seis) intercaladas, às reuniões da Diretoria Executiva, ou do Conselho Fiscal, 
conforme o caso. 
 IV – Qualquer situação que implique na perda da condição de servidor efetivo da 
Polícia Federal. 

Parágrafo Único – A perda do mandato será declarada por decisão da Assembleia 
Geral, devendo ser precedida de processo que assegure ao interessado o pleno direito de 
defesa. 
 
Art. 29 – O impedimento, cuja causa não seja eventual, dar-se-á quando o membro da 
Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal se afaste por período superior a 30 (trinta) dias, 
implicando na impossibilidade de desempenhar as suas atribuições, devendo nesses casos 
assumir o seu substituto legal; 
 

Art. 30 – A renúncia de qualquer um dos membros da Diretoria Executiva ou do Conselho 
Fiscal deve ser comunicada, por escrito, ao Presidente da ANSEF NACIONAL, que adotará 
as medidas cabíveis; 
 

§ 1º - Renunciando o Presidente, o pedido será encaminhado ao Secretário-Geral, o 
qual reunirá a Diretoria Executiva no prazo de 3 (três) dias úteis para comunicação do fato e 
efetivar a respectiva posse do substituto legal, devendo também dar ciência, no mesmo 
prazo, ao Conselho Nacional e ao Conselho Fiscal. 
 

§ 2º - No caso de renúncia dos substitutos do Secretário Geral e/ou dos Diretores, o 
Presidente fará, no prazo de 03 (três) dias úteis, as comunicações ao Conselho Nacional e 
ao Conselho Fiscal, e em 30 (trinta) dias, convocará o Conselho Nacional que deverá eleger 
os substitutos para os cargos vagos. 
 
Art. 31 – Ocorrendo a renúncia coletiva da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal; o 
Presidente, ainda que resignatário, convocará de forma extraordinária o Conselho Nacional, 
que se reunirá em até 03 (três) dias úteis, após a comunicação da renúncia, para a escolha 
de uma Diretoria provisória ou de um Conselho Fiscal provisório, conforme o caso. 
 

Parágrafo Único – Na mesma Assembleia, o Conselho Nacional convocará a 
realização de novas eleições, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, salvo se os 
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renunciantes já tiverem cumprido mais de 2/3 (dois terços) do mandato, hipótese em que 
caberá ao Conselho Nacional eleger os substitutos. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS ELEIÇÕES 
 
Art. 32 – O processo eleitoral da ANSEF NACIONAL se dará ordinariamente a cada 03 
(três) anos, na 2ª quinzena do mês de março, convocado com antecedência de 90 (noventa) 
dias pelo presidente da Diretoria Executiva, sendo que o preenchimento dos cargos eletivos 
obedecerá ao que dispuser este estatuto, o seu regulamento, as normas complementares e, 
subsidiariamente, naquilo em que for omisso, a legislação eleitoral vigente. 
 

Art. 33 – As eleições para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da ANSEF NACIONAL, 
dar-se-ão por voto direto dos associados das entidades afiliadas, por votação secreta, 
realizada em Assembleia Geral e coordenada pela Comissão Eleitoral Nacional nomeada 
pelo presidente da Diretoria Executiva. 
 

§ 1º: Serão válidos e computados os votos em trânsito dos associados das entidades 
afiliadas, exercidos em localidades de circunscrição territorial onde estiver atuando 
Comissão Eleitoral Regional, designada na forma deste Estatuto e do Regulamento 
Eleitoral. 
 

§ 2º: A validade e o cômputo de tais votos em trânsito dependerão de homologação 
da Comissão Eleitoral Nacional, exclusivamente em face do pleno gozo dos direitos e 
deveres estatutários do eleitor/associado.  
 

Art. 34 – A Comissão Eleitoral Nacional será composta de três membros, sendo um 
Presidente, um Secretário e um Suplente que não integre qualquer das chapas 
concorrentes.  
 

§ 1º – Caberá à Comissão Eleitoral Nacional regulamentar o processo eletivo, com 
base no presente Estatuto e nas normas vigentes. 
 

§ 2º – Na circunscrição territorial de cada entidade afiliada será designada uma 
Comissão Eleitoral Regional, na forma estabelecida pelo Regulamento Eleitoral. 
 

Art. 35 - Contra a decisão da Comissão Eleitoral Nacional cabe recurso ao Conselho 
Nacional, no prazo de 02 (dois) dias úteis, sem efeito suspensivo. 
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Art. 36 – Apenas serão admitidos os registros de chapas completas com indicação dos 
candidatos aos cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, sendo vedados 
candidatos isolados ou que integrem mais de uma chapa. 
 

Art. 37 – São condições de elegibilidade: 
 

 I - Pertencer ao quadro funcional efetivo da Polícia Federal; 
 II – Para os cargos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal; estar associado há pelo 
menos 01 (um) ano a uma entidade associativa filiada à ANSEF NACIONAL. 
 III – Para o cargo de Presidente da Diretoria Executiva, além da exigência do item 
anterior, deverá ter presidido entidade associada de âmbito regional ou da própria ANSEF 
NACIONAL; 
 

§ 1º - O requerimento de inscrição, dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral 
Nacional, será subscrito pelo candidato a Presidente, contendo nome e com indicação do 
cargo a que concorre, acompanhado das autorizações escritas dos integrantes da chapa. 
 

§ 2º - Somente poderá integrar a chapa, o candidato que não esteja em débito com 
sua entidade associativa ou com a ANSEF NACIONAL. 
 

§ 3º - A Comissão Eleitoral Nacional suspenderá o registro da chapa incompleta ou 
que inclua candidato inelegível, até que seja sanado o problema, obedecidos aos prazos 
estipulados no edital para o registro das chapas. 
 

§ 4º - Ultrapassado o prazo previsto para a inscrição sem ter sido saneada a 
pendência, a Comissão cassará o registro da chapa, impedindo-a de concorrer ao pleito 
eleitoral.  
 

Art. 38 – É inelegível: 
 I – O candidato que, tendo participado da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal 
de qualquer entidade associativa ou sindical, haja sido afastado do cargo por malversação 
ou dilapidação do patrimônio, respeitado no processo respectivo o princípio do direito à 
ampla defesa; 
 II – O dirigente que perder o mandato com base no inciso III do Art. 26, pelo prazo de 
03 (três) anos, contados da data do seu afastamento. 
 

Art. 39 – No processo de votação será considerada vencedora a chapa que obtiver a 
maioria simples dos votos válidos. 
 

Art. 40 – Encerrada a votação, a Comissão Eleitoral Nacional apurará o resultado, 
preenchendo e assinando os documentos relativos ao pleito. 
 

Art. 41 – Concluída a apuração dos votos pela Comissão Eleitoral Nacional, esta 
proclamará o resultado, lavrando ata que deve ser amplamente divulgada no site da 
entidade e encaminhada às entidades afiliadas, para divulgação interna. 
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Parágrafo Único – A posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal será 

realizada na primeira quinzena do mês de abril e será presidida pelo Presidente da 
Comissão Eleitoral Nacional, que fará a leitura da Ata de Posse e colherá, em seguida, as 
assinaturas dos empossados, passando a direção dos trabalhos ao Presidente eleito. 
 

Brasília/DF, 23 de dezembro de 2015. 
 

 
 

 
Rogério Soares Abdala 

Presidente da Comissão Eleitoral Nacional 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


