
 
 

SPORT CLUB DO RECIFE 
ELEIÇÃO BIÊNIO 2021-2022 

DIA 18 DEZEMBRO 2020 / SEXTA-FEIRA 
CALENDÁRIO 

 
DATA ATO FUNDAMENTO EXECUTOR 

até 05/11/2020 
 

Quinta-feira 
 
 
 
 
 
 

- Informar os 
nomes dos 
Conselheiros 
Natos que 
comporão o 
Conselho 
Deliberativo 
(biênio); 
- Número 
(quantitativo) de 
candidatos que 
comporão as 
chapas eleitorais; 
- Comissão 
Eleitoral – 05 
(cinco) membros;  

Art. 75, §5º: Até o dia 5 de 
novembro do ano em que 
se realizará a eleição, o 
Presidente Executivo 
deverá comunicar 
formalmente ao 
Presidente do Conselho 
Deliberativo os nomes 
dos Conselheiros Natos, 
que obrigatoriamente 
integrarão a composição 
daquele órgão no biênio 
subsequente, fixando em 
decorrência o número de 
candidatos que 
comporão as chapas 
para o Conselho 
Deliberativo, e mais os 
nomes de cinco juristas 
de ilibada conduta e 
notório saber jurídico, 
que integrarão a 
Comissão Eleitoral que 
presidirá o pleito. 

Presidente 
Executivo 

No período de 17 a 
19/11/2020 

Terça-feira, quarta-feira e 
quinta-feira 

Publicações do 
Edital de 
Convocação da 
Eleição  
 

Art. 73, § único: As 
Assembleias Gerais 
serão convocadas pela 
imprensa local, com 
antecedência mínima de 
cinco dias, devendo 
constar, do edital, o 
motivo da reunião, 
número de convocações, 
data, hora, local e 
assuntos que deverão 
ser discutidos, e, para as 
Assembleias Gerais 
destinadas a eleição, nos 
termos do artigo 104 e 
seguintes deste Estatuto, 
o Edital de Convocação 
deverá ser publicado em 
órgão da imprensa de 
grande circulação, por 
três vezes. (alterado pela 
A.G.E de 23/02/2017) 

Diretoria 
Executiva 

23/11/2020   
segunda-feira 

Afixar, na sede 
social do Clube, 
local das eleições, 
lista completa dos 
sócios que possam 
votar e ser votado. 

Art. 106: A Diretoria 
Executiva deverá afixar 
no local das eleições, 
vinte e cinco dias antes 
da sua realização, a lista 
completa dos sócios que 
possam votar e ser 
votados. 
 

Diretoria 
Executiva 



 
 até 30/11/2020 
segunda-feira 

(18h) 

Registro de chapas 
na Secretaria 
Da Presidência  

Art. 104-A, IV: Para a 
solicitação de registro de 
chapa, os interessados 
terão o prazo de até 7 
(sete) dias úteis contados 
da última publicação do 
edital de convocação 
para o pleito 

Representante da 
Chapa 

até 01 e 02/12/2020 
terça e quarta-feira 

- Comissão 
eleitoral – análise 
da documentação 
das chapas 
 
 
 

Art. 104-A, VI: A 
Comissão Eleitoral 
disporá de dois dias úteis 
para a análise e 
deliberará pela 
autorização de registro 
ou notificará o respectivo 
candidato à Presidência 
sobre eventual 
irregularidade na 
documentação, 
conferindo-lhe o prazo de 
outros dois dias úteis 
para sanar o vício 
apontado, sob pena de 
indeferimento do registro 

Comissão 
Eleitoral 

até 07/12/2020 
segunda-feira 

 
(este último, se for 

necessário o saneamento) 
 

Afixação da 
relação das chapas 
05 (cinco) dias 
após o registro) 

Art. 104-A, IX: Decorrido 
o prazo para registro das 
chapas, a Diretoria 
Executiva terá cinco dias 
para afixar, na sede 
social do Clube, a relação 
das chapas cujos 
registros foram 
autorizados pela 
Comissão Eleitoral, com 
os respectivos nomes, 
números de inscrição e 
seus componentes. 

Comissão 
Eleitoral 

até 11 a 13/12/2020 
sexta-feira até domingo 

 

Designação dos 
membros das 
Mesas Receptoras 

Art. 105: Convocada a 
Assembleia Geral para 
eleição, o Presidente 
Executivo, com 
antecedência de cinco 
dias para a realização do 
pleito, designará os 
membros que deverão 
compor as mesas 
eleitorais, determinando 
a hora e local do seu 
funcionamento  

Presidente 
Executivo 

18/12/2020 
sexta-feira 

(07h45) 

Termo de Abertura 
da Eleição 

Art. 108, §único: O eleitor 
votará por meio de sistema de 
recolhimento de votos imune 
à fraude, pela ordem de 
assinatura no livro de 
presença e apresentará como 
documento de identidade, a 
sua carteira social. Após, 
receberá uma sobrecarta 
rubricada pelo presidente da 
Mesa Eleitoral, dentro da qual 
colocará sua cédula. Em 
seguida, deverá fechar a 
sobrecarta e colocá-la na urna 
destinada a receber votos. 
(alterado pela A.G.E de 
23/02/2017) 

Comissão 
Eleitoral / 
Mesários e 
Fiscais.  



 
18/12/2020 
sexta-feira 

 (08h00)  

Início da Eleição Art. 108, §único Comissão 
Eleitoral / 
Mesários e 
Fiscais.  

18/12/2020 
sexta-feira 

 (18h00) 

Encerramento da 
Eleição 

Art. 108, §único Comissão 
Eleitoral / 
Mesários e 
Fiscais.  

18/12/2020 
sexta-feira 

 (18h15) 

Início da Apuração 
/ Após, lavratura 
da ata, assinatura 
envio à Diretoria 
Executiva 

Art. 109: O encerramento 
das eleições ocorrerá às 
18h00 (dezoito horas) e, 
em seguida, será feita a 
abertura das urnas e 
iniciada a apuração dos 
votos, cuja apuração do 
resultado das eleições 
poderá ser 
acompanhada pelos 
candidatos e meios de 
comunicação. 
Posteriormente, lavrar-
se-á uma ata, da qual 
deverão constar os 
nomes dos candidatos 
com o número de 
sufrágios que lhe forem 
dados, os votos 
declarados nulos, as 
impugnações e os 
protestos apresentados e 
qualquer outra 
ocorrência que se tenha 
verificado. (Alterado pela 
A.G.E 23/02/2017) 

Comissão 
Eleitoral  
 

19/12/2020 
sábado 
(18:00h) 

  

 Proclamação do 
resultado 

Art. 110: Findos os 
trabalhos eleitorais, o 
livro de ata e demais 
papéis que lhe digam 
respeito serão 
encaminhados à 
Diretoria Executiva que, 
24 horas depois, fará a 
proclamação dos eleitos, 
afixando-lhes os nomes 
em lugar bem visível, na 
sede e demais 
dependências do Club. 

Comissão 
Eleitoral 

19/12/2020 
sábado 

(até 16h00) 

Recurso ao 
Presidente 
Executivo 

Art. 111: Qualquer 
recurso sobre o pleito 
deverá ser enviado ao 
Presidente Executivo, até 
duas horas antes da 
proclamação dos eleitos. 

Sócio apto a votar 
ou 
Candidato 

23/12/2020 
segunda-feira 

 

Decisão sobre 
recurso e  
Proclamação dos 
Eleitos. 
 

Art. 112: Da decisão do 
Presidente Executivo, 
caberá recurso no prazo 
de 24(vinte e quatro) 
horas ao Conselho 
Deliberativo, que no 
prazo improrrogável de 
72 horas, decidirá em 
última instância. 

Presidente 
Executivo 



 
28/12/2020 
sexta-feira 

 

Publicação do 
Edital da Posse do 
Conselho 
Deliberativo / 
Eleições 

Arts. 78: O início do 
mandato dos eleitos dar-
se-á com a posse no dia 
cinco do mês de janeiro 
do ano seguinte ao da 
eleição correspondente. 
e 119: Decorridas 48 
horas da proclamação 
dos eleitos, a Presidente 
Executivo  designará dia 
e hora para a posse do 
Conselho Deliberativo. 

Diretoria 
Executiva 

05/01/2021 
terça-feira 

Posse dos 
membros do 
Conselho 
Deliberativo / 
Eleições. 

Art. 78: O início do 
mandato dos eleitos dar-
se-á com a posse no dia 
cinco do mês de janeiro 
do ano seguinte ao da 
eleição correspondente. 

Assembleia Geral  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


