
 

Rua Monsenhor Gaspar Sadoc, 40  Ed,Villa Segura - Térreo - Costa Azul - Salvador, BA. CEP 41760-200 

Telefone (71) 3354-4776. Móvel (71)98135-2392.Site:  www.abenc-ba.org.br  email: abenc-ba@abenc-ba.org.br 

 

 

 
 

ABENC-BA  CONVOCA SEUS ASSOCIADOS PARA ELEIÇÃO DOS 
NOVOS CONSELHEIROS (2021/2023) REPRESENTANTES NO 

CREA-BA 
 

 

A Associação Brasileira de Engenheiros Civis - Departamento da Bahia (Abenc-
Ba), após reunião realizada pela Diretoria Executiva em vigor, está convocando 

todos os seus associados para Assembleia Geral Extraordinária, no dia 27 
de novembro de 2020, em plataforma virtual acessível pelo site da 

entidade www.abenc-ba.org.br, com o objetivo de preencher 3 (três) 
vagas de Conselheiros Titulares e 3 (três) vagas de Conselheiros Suplentes 
representantes da entidade no CREA-BA para o mesmo período de mandato 

(2021/2023). Os dados de acesso à plataforma virtual (usuário e senha) 
serão enviados para o e-mail e whatsapp do eleitor no dia 

27/11/2020 antes do horário previsto para início das eleições. 
 
A inscrição das candidaturas a Conselheiros será de 16 a 22 de novembro 

de 2020, através de declaração do proponente, datada, assinada e digitalizada 
para o e-mail da entidade (abenc-ba@abenc-ba.org.br), de acordo com o 

Anexo I deste edital e atendendo aos critérios abaixo: 
 

Para concorrer as 03 (três) vagas para Conselheiro Titular e 03 (três) vagas 
para Conselheiro Suplente, o profissional deve ser associado da entidade, 
com inscrição até 27/05/2020, possuir ficha atualizada e assinada, de 

acordo com o Anexo II, além de estar em dia com o CREA-BA e com a 
anuidade ABENC-BA referente ao ano de 2020 e ter disponibilidade 

para representar a entidade de acordo com o Regimento do CREA-BA. 
Outras vagas que possam surgir serão atribuídas por ordem de votação aos 

candidatos. 
 
 

Confira os detalhes do processo eleitoral e como participar a seguir: 
 

Vagas para participar da eleição na ABENC-BA para conselheiro Titular e 
Suplente representantes no CREA-BA, que será realizada em 27/11/2020, 
só podendo ser votado o associado que estiver devidamente filiado até 

27/05/2020 e com a anuidade paga da ABENC-BA até 18/11/2020. 
 03 VAGAS para representante de Conselheiros no CREA-BA para os 

cargos de Titulares e Suplentes (2021/2023) pelo total de votos dos 
associados. 

As vagas de Conselheiros serão distribuídas da seguinte forma: 
 

 03 VAGAS para Conselheiro Titular – período 2021/2023 
 03 VAGAS para Conselheiro Suplente – período 2021/2023 
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Critérios para inscrição e participação da Eleição de Conselheiro na ABENC-BA 
2020: 

 
A inscrição deve ser realizada com o nome do titular com envio de 

declaração de participação em documento, datado e assinado pelo 
proponente para o e-mail da ABENC-BA (abenc-ba@abenc-ba.org.br), 
no período de 16/11 a 22/11/2020; 

 
O profissional deve enviar para o e-mail da entidade até o dia 22/11/2020 as 
certidões exigidas pela resolução n 1.019/2006 do CONFEA, de acordo com o 

Art. 33 (certidões negativas dos cartórios de distribuição das varas 

cível e criminal na justiça comum, nas esferas estadual e federal 
expedidas na comarca do domicilio eleitoral do requerente, com prazo 

não superior a noventa dias da data da emissão), evitando transtornos 
quando do envio da documentação para a posse no conselho que ocorrerá na 
primeira plenária 2021 do CREA-BA; 

 
A impossibilidade de entrega dos referidos documentos será 

considerada impedimento do profissional para participar do pleito, 
não tendo sido considerado homologado para a disputa no dia 27/11/ 
2020; 

 
O profissional interessado deve possuir disponibilidade para representar A 

Entidade de acordo com o regimento do CREA-BA (Art. 3 que trata da 
competência do conselheiro); 

 
O profissional caso eleito, precisa apresentar todos os documentos e 
certidões judiciais conforme Resolução n 1019/2006 do CONFEA 

quando do pedido de posse junto ao conselho, qual seja: 
 

Art. 33. Para tomar posse como conselheiro regional ou suplente, o profissional 
indicado por instituição de ensino superior ou entidade de classe de 

profissionais de nível superior ou de profissionais técnicos de nível médio deve 
apresentar ao CREA: 
I – os documentos a seguir enumerados: 

a) Cópia autenticada da carteira de identidade profissional expedida pelo 
CREA; 

b) Certidões negativas dos cartórios de distribuição das varas cível e 
criminal da justiça comum, nas esferas estadual e federal expedidas na 

comarca do domicilio eleitoral do requerente com prazo não superior a 
noventa dias da data de emissão; 

c) Comprovante de licença de mandato, cargo, emprego ou atividade 

remunerada no CONFEA, no CREA ou MUTUA; e 
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II – Uma fotografia em cores recente, de frente, nas dimensões 3x4 cm, com 
fundo branco. 
 

 
Art. 34. O Representante ou um suplente que não apresentar, no todo ou em 

parte, os documentos relacionados no artigo anterior perderão o direito de 
representar no plenário do CREA a respectiva instituição de ensino superior ou 
entidade de classe de profissionais de nível superior ou de profissionais técnicos 

de nível superior. 
 

No dia da eleição somente os associados registrados na entidade até o 
dia 27/05/2020 e com anuidade quitada até o dia 18/11/2020 

poderão se candidatar a uma das vagas. Para se habilitar como eleitor 
o associado tem que ter concluído o registro até o dia 27/10/2020 e 
ter quitado a anuidade até o dia 18/11/2020 de acordo com este Edital 

publicado, com início previsto para às 8:00h  da manhã e se encerrando às 
19:00h, que será realizado pela rede mundial de computadores através 

do link que será disponibilizado no site da entidade e os dados de acesso serão 
enviados por e-mail e whatsapp do eleitor, seguida da apuração dos votos de 

declaração dos eleitos; 
 
Na apuração do resultado, os 03 candidatos mais votados serão indicados pela 

entidade para as vagas de Conselheiros Titulares, caso haja empate serão 
adotados os critérios estabelecidos no Estatuto da ABENC-BA que em caso de 

empate será considerado o associado mais antigo; 
 
Os Conselheiros Suplentes serão o quarto, quinto e sexto mais votados. O 

quarto mais votado será o Conselheiro Suplente do primeiro mais votado, o 
quinto será o Conselheiro Suplente do segundo mais votado e o sexto será o 

Conselheiro Suplente do terceiro mais votado.  
 

 
A Comissão Eleitoral designada pela presidência, será responsável em 
acompanhar todo o processo, dar publicidade em todas as etapas e declarar o 

resultado, que será publicado no site da entidade. Os casos omissos serão 
deliberados por esta comissão.  

 
 

 
Diretoria Executiva da ABENC-BA  
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ANEXO I 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO PROPONENTE  

 

 

 

Ao Presidente da Comissão Coordenadora do Processo Eleitoral  

 

 

 

 

Senhor Presidente:  

 

 

Eu,_____________________________, CREA-BA Nº _____, CPF Nº____________, 

associado da ABENC-BA, solicito o registro de minha candidatura ao cargo de 

CONSELHEIRO DO CREA-BA, triênio 2021/2023, e declaro está de acordo com o 

Regulamento para Eleições que será realizado dia 27/11/2020 através da internet.  

 

               _________________ de novembro de 2020 

  

                                                      ATENCIOSAMENTE 

 

_______________________________ 
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ANEXO II 
 

F I C H A  D E  A T U A L I Z A Ç Ã O  C A D A S T R A L  
 
Coloque o endereço  abenc-ba@abenc-ba.org.br em seus contatos. 

 
 

        
  

   
              
(preencher com letra de forma e assinar).  

Nome: 

Filiação: 

Data de Nascimento:  Naturalidade: 

Estado Civil: Registro CREA: Tipo de Sangue 

Formado(a) pela(o): 
 

Data de Formatura: 

C.P.F. : R.G:                                      Orgão Emissor: 

Endereço de trabalho completo: Tel.: 

Celular: 

CEP.: 

Endereço residencial completo: Tel.: 

CEP.: 

Endereço eletrônico: Celular/whatsapp: 
 

Autorizo à ABENC-BA me enviar materiais institucionais ao endereço eletrônico acima e 
correspondências ao endereço comercial            residencial            . Nenhum dado será fornecido a 
terceiros. 
Opto pela Abenc como a minha entidade representativa junto ao Crea Bahia.       

Salvador/BA, ___ / ___ / ______ Ass.: 

OBSERVAÇÕES: Indique aqui as suas atividades profissionais  - pessoa física - que você queira 
divulgar no Portal do Engenheiro Civil -  www.abenc-ba.org.br. Os interessados farão contato pelo 
endereço eletrônico  fornecido nesta ficha. 
 
 
 
 

Na impossibilidade de entrega pessoal, enviar ficha digitalizada via correio eletrônico – Modelo alterado 
/13. Mantenha seus dados atualizados. Indique a ABENC no campo 7 da ART. Fortaleça sua 

associação.  

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 

 
PROFISSIONAL ENG CIVIL 
 
 

Nº      

 
 

 
FOTO 

(opcional) (a ser preenchido pela ABENC-
BA) 
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