
Comissão Eleitoral de Coordenação Geral da Eleição

Para o Triênio 2022 – 2024 do SINDPRF-CE

INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2021

Orienta e define sobre o prazo limite para inscrição
de  chapas,  bem  como  estabelece  rotas  das  umas
itinerantes e horários nos locais de votação no dia
pleito, e dá outras providências.

A presidente da Comissão Eleitoral do SINDPRF-CE para o triênio 2022-2024

designada pela Portaria 01/2021, de 23 de agosto de 2021, do Presidente do SINDPRF-

CE, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º Fica determinada a data e o horário limite para as inscrições de chapas

interessadas  em  concorrer  ao  pleito  eleitoral  2021,  para  o  triênio  2022/2024,  do

SINDPRF-CE,  o  dia  08  (oito)  de  novembro  de  2021 até  as  17h  (dezessete  horas),

conforme §5º do art. 38 do Estatuto do SINDPRF-CE.

§1º O prazo constante deste artigo corresponde a 5 (cinco) dias úteis antes do

pleito.

Art.  2º  Todo  o  material  necessário  para  o  registro  de  chapas,  além  de  já

amplamente  disponibilizado  pela  Comissão  Eleitoral,  no  site  e  mídias  sociais  do

sindicato, encontra-se também à disposição dos interessados na secretaria do SINDPRF-

CE, podendo ser adquirido de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Art. 3º Ficam especificados os seguintes locais e horários de votação, para dia

do pleito (17 de novembro de 2021):

§1º Na sede do SINDPRF-CE, situada na Rua Margarida de Queiroz,  nº 7,

Bairro Cajazeiras, Fortaleza, Ceará, iniciar-se-á às 8h (oito horas) e terminará às 17h

(dezessete horas).

§2º A Rota denominada “Urna Itinerante dos Enfermos” acontecerá no mesmo

horário do parágrafo anterior, sendo que o veículo se deslocará até as residências dos

possíveis  votantes  que  manifestaram  previamente  interesse  em  participar  do  pleito,

mediante o e-mail da Comissão Eleitoral (comissaoeleitoral@sindprfce.com.br).



§3º Na Rota nº 01 (um), ocorrerá a permanência de  uma  urna  itinerante  em

cada localidade, que obedecerá o seguinte:

a. CAUCAIA:  início  de  votação  às  05h40min;  com permanência  de  40

minutos, e saída às 06h20min.

b. CANINDÉ:  início  de  votação  às  07h40min;  com permanência  de  50

minutos, e saída às 08h30min.

c. BOA VIAGEM: início de votação às 10h30min;  com permanência de

1h30min, e saída às 12h.

§ 4º Na rota nº 02 (dois), ocorrerá a permanência de  uma  urna  itinerante  em

cada localidade, que obedecerá o seguinte

a. ITAITINGA: início de votação às 05h40min; com permanência de 35

minutos, e saída às 06h15min.

b. CHOROZINHO: início de votação às 06h45min; com permanência de 40

minutos, e saída às 07h25min.

c. ARACATI:  início  de  votação  às  08h50min;  com  permanência  de  40

minutos, e saída às 09h30min.

d. RUSSAS: início de votação às 11h; com permanência de 1 hora, e saída

às 12 horas.

§ 5º Na  rota nº 03 (três), ocorrerá a permanência de  uma  urna  itinerante  em

cada localidade, que obedecerá o seguinte:

a. TIANGUÁ: início  de  votação  às  06h30min:  com permanência  de  1

hora, e saída às 07h30min.

b. SOBRAL: início de votação às 09h; com permanência de 1 hora, e saída

às 10 horas.

c. IRAUÇUBA: início de votação às 13h; com permanência de 40 minutos,

e saída às 13h40min.

d. UMIRIM/CROATÁ: início de votação às 15h30min: com permanência

de 30 minutos, e saída às 16 horas.

§6º Na rota nº 04 (quatro), ocorrerá a permanência de uma urna itinerante em

cada localidade, que obedecerá o seguinte:



a. MILAGRES: início  de  votação  às  06h30min;  com permanência  de  1

hora, e saída às 07h30min.

b. ICO: início de votação às 09h30min; com permanência de 1h15min, e

saída às 10h45min.

c. JAGUARIBE:início de votação às 13h; com permanência de 40 minutos,

e saída às 13h40min.

Art. 4º Todas as urnas itinerantes deverão estar na sede do SINDPRF-CE, no

máximo, até às 18 horas para o início da apuração dos votos.

Art. 5º Os casos imprevistos ou omissos serão oportunamente resolvidos por

esta Comissão.

Fortaleza, 20 de outubro de 2021.

________________________________________________

EDNEY GLAUCE CAVALCANTE SOMBRA

Presidente
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