CONVOCAÇÃO PARA AS CONVENÇÕES
Instruções gerais:
1 – As Convenções devem ocorrer do dia 20 de julho a 05 de agosto de 2016;
2 - É obrigatório publicar o Edital de Convocação (modelo abaixo), com
antecedência mínima de 8 (oito) dias, na imprensa oficial do município e afixálo na sede do Partido, nos Cartórios Eleitorais e na Câmara de Vereadores.
Então, a publicação do Edital de Convocação deve ocorrer, no máximo,
até o dia 27.07.2016;
3 – Sempre que possível, notificar pessoalmente todas as pessoas que tenham
direito a voto (modelo de convocação pessoal abaixo);
4 – A Ata da Convenção e a lista dos presentes devem ser lavradas em livro
aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral;
5 - A ata da convenção, digitada e assinada em duas vias, deverá ser
encaminhada ao Juízo Eleitoral, no máximo 24 horas após a realização da
convenção;
6 – Ainda, é necessário publicar a ata da convenção, no mesmo prazo de 24
horas após a realização da convenção, em qualquer meio de comunicação; e
7 – Após escolhidos os candidatos, entregar a cada um deles a lista de
documentos abaixo, necessários para o registro da candidatura.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O REGISTRO DA CANDIDATURA
Observações: Favor entregar todos estes documentos na Secretaria do
Partido até o dia xxx de xxxx de 2016.
1 – Comprovante de residência (o mesmo que foi indicado na declaração do
imposto de renda);
2 – Informar e-mail, telefones e telefone de fac-símile nos quais o candidato
poderá eventualmente receber intimações, notificações e comunicados da
Justiça Eleitoral;
3 – Cópia do título de eleitor;
4 – Cópia do RG;
5 – Cópia do CPF;
6 – Certidão de nascimento, ou casamento, ou divórcio (comprovante de
estado civil);
7 – Informar qual a profissão: ______________________________________
8 – Qual o número sob o qual irá concorrer? 15._ _ _
9 - Qual cargo eletivo ocupa e a quais eleições já concorreu?
_______________________________________________________________
______________________________________________________________.
10 – Declaração de bens;
11 – Certidões criminais fornecidas:
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus do Município;
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus do Município;
c) pelos Tribunais competentes, quando possuir foro especial;
12 – Fotografia recente do candidato, em formato digital, preferencialmente em
preto e branco, observado o seguinte:
a) dimensões: 161 x 225 pixels (L x A), sem moldura;
b) profundidade de cor: 8bpp em escala de cinza;
c) cor de fundo: uniforme, preferencialmente branca;
d) características: frontal (busto), trajes adequados para fotografia oficial e sem
adornos, especialmente aqueles que tenham conotação de propaganda
eleitoral ou que induzam ou dificultem o reconhecimento pelo eleitor.
13 – comprovante de escolaridade;
14 – prova de desincompatibilização;
15 – propostas defendidas pelos candidatos a prefeito.

MODELO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL ORDINÁRIA
A COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO
–
PMDB,
do
município
de
_______________/SC, na forma do Estatuto partidário e legislação eleitoral
vigente, em especial a Resolução TSE nº 23.455/2015,

CONVOCA:
I – os membros titulares e suplentes do Diretório Municipal;
II- os parlamentares do partido com domicílio eleitoral no município;
III – os delegados titulares e suplentes eleitos pelas Convenções Municipais ou
Zonais;
IV – os Membros do Diretório Estadual com domicílio no município,
a comparecerem na CONVENÇÃO MUNICIPAL, a ser realizada no dia ___ de
_______
de
2016,
das
___
às
___
horas,
no
endereço
_________________________________________, neste município, com a
seguinte ORDEM DO DIA:
1.
Deliberação sobre coligações partidárias (discussão, aprovação e
nome(s) da (s) coligação (ções);
2.
Escolha de candidato a prefeito e vice-prefeito;
3.
Escolha de candidatos a vereador;
4.
Sorteio dos respectivos números de candidatos a vereador;
5.
Análise e aprovação das propostas que serão defendidas pelo candidato
a Prefeito;
6.
Outros assuntos correlatos.
__________________________,______ de _______ de 2016

Presidente da Comissão Executiva Municipal

MODELO DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL
Prezado (a) Convencional
-------------------------------------------------------------------------------Nesta Cidade

7.
A Comissão Executiva do Diretório Municipal do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro – PMDB deste município, pelo seu
presidente abaixo assinado, comunica a Vossa Senhoria que está marcada
para o dia ___ de _______ de 2016, às __ horas, no endereço
_________________________________, a realização da CONVENÇÃO
MUNICIPAL do partido para a escolha de candidatos a prefeito, vice- prefeito e
vereador, deliberação sobre a formação de coligações, sorteio dos respectivos
números dos candidatos a vereador; análise e aprovação das propostas que
serão defendidas pelo candidato a Prefeito; e outros assuntos correlatos, para
as eleições que ocorrerão no dia 07 de julho de 2016. Os suplentes dos
membros do Diretório Municipal votarão, na ausência dos titulares, conforme
disposição estatuária.
______________________/ __, ___ de _______ de 2016

Presidente da Comissão Executiva Municipal

MODELO DE ATA – COM CHAPA PRÓPRIA
LISTA DE PRESENÇA DA CONVENÇÃO MUNICIPAL DO PMDB – PARTIDO
DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, NO MUNICÍPIO DE
_______________/SC, REALIZADA EM ___ DE ______ DE 2016

Ata da Convenção Municipal para escolha dos candidatos do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, do Município de ________/SC,
aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, com vista às eleições de
02 de outubro de 2016.
Aos ___ dias do mês de ________ de 2016, às ___ horas, no endereço
____________, neste município, instalou-se a Convenção Municipal do PMDB,
sob a presidência do Sr. (Sra.) __________________, presidente da Comissão
Executiva Municipal, em atendimento ao Edital de Convocação publicado no
________________________, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
escolha dos candidatos do Partido a prefeito, vice-prefeito e vereadores nas
eleições de 02 de outubro de 2016, escolha dos números dos candidatos a
vereador e análise e aprovação das propostas que serão defendidas pelo
candidato a Prefeito. Para secretariar os trabalhos, o (a) presidente convidou a
mim ______________, convencional do PMDB. Havendo número legal para
deliberar, conforme as assinaturas da lista de presenças, o presidente, após
tecer considerações sobre os objetivos da convenção, escolheu para
escrutinadores
os
convencionais
_________________________
e
_______________________. Prosseguindo, anunciou que foi requerida, no
prazo regimental, a inscrição de uma única chapa de candidatos a prefeito,
vice-prefeito e vereadores e que a respectiva composição está impressa na
cédula de votação. Antes de iniciar a votação, o (a) presidente anunciou que as
cédulas de votação, em número suficiente, encontravam-se à disposição dos
convencionais, sendo uma célula para os candidatos a prefeito e vice-prefeito e
outra para candidatos a vereador. Em seguida, o (a) presidente passou a
chamar nominalmente cada convencional credenciado para, numa urna
própria, exercer secretamente a sua escolha. Encerrada a votação, o (a)
presidente solicitou que os escrutinadores procedessem à apuração dos votos.
Apurados os votos, o (a) presidente, reassumindo a direção dos trabalhos,
proclamou os resultados, a saber: para prefeito e vice-prefeito _____ votos e
para a chapa de vereadores ____ votos. Em seguida, o (a) presidente declarou
escolhidos os candidatos do partido: para prefeito: _________________, para
vice-prefeito: _______________, e para vereadores: _______________,
_________________, _____________ (...). Para representar o partido perante
a Justiça Eleitoral, na qualidade de delegados, aprovaram-se os seguintes
nomes: _________________________ e ____________________. Feito isto, o
(a) Presidente da Mesa anunciou que iria realizar o sorteio dos números com
que os candidatos a vereador serão registrados perante a Justiça Eleitoral, do
qual foi apurado o seguinte resultado: Sr. (a.) _______________________ com
nº 15___; Sr. (a.) ___________________ com nº 15___; (listar todos). Em
seguida, foram colocadas em discussão as propostas que serão defendidas

pelo candidato a Prefeito, as quais foram aprovadas por unanimidade e
passam a fazer parte da presente Ata, como seu anexo. Antes de encerrar os
trabalhos, o (a) presidente pediu que os candidatos escolhidos entregassem no
mais breve prazo, na Secretaria do Partido, os documentos exigidos para o
registro das candidaturas, em duas vias autenticadas, lembrando que todos
deveriam providenciar as suas declarações de bens. Em seguida, anunciou
que iriam ser tomadas as providências necessárias para o registro dos
candidatos do partido.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Convenção, da qual para os
efeitos legais lavrou-se esta ata, que lida e aprovada vai assinada pelo (a)
presidente,
_______________________,
pelo
secretário
(a),
__________________,
pelos
escrutinadores,
_______________
e
_________________, e pelos demais convencionais presentes que o
desejarem.

MODELO DE ATA – COM COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA E PROPORCIONAL
LISTA DE PRESENÇA DA CONVENÇÃO MUNICIPAL DO PMDB – PARTIDO
DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, NO MUNICÍPIO DE
___________, REALIZADA EM ___ DE _____ DE 2016.

Ata da Convenção Municipal para ratificação e homologação de
coligação, escolha do respectivo nome, bem como dos candidatos do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB no município de
_______________/SC, aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.
Aos ___ dias do mês de _____ de 2016, às ___ horas, no endereço
_______________, instalou-se a Convenção Municipal do PMDB, sob a
presidência do Sr. (Sra.) __________________, presidente da Comissão
Executiva Municipal, em atendimento ao Edital de Convocação publicado no
___________________, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: votação
de proposta de coligações partidárias para as eleições majoritária e
proporcional, votação das chapas de candidatos às eleições de prefeito, viceprefeito e vereador, votação da denominação da coligação, escolha dos
números dos candidatos a vereador e análise e aprovação das propostas a
serem defendidas pelo candidato a Prefeito. Para secretariar os trabalhos, o (a)
presidente convidou a mim, ________________, convencional do PMDB.
Havendo número para deliberar, conforme assinaturas lançadas na lista de
presença, o (a) presidente, após tecer considerações sobre os objetivos da
convenção, anunciou que foi registrada pela Comissão Executiva Municipal
uma única chapa de candidatos a prefeito, vice-prefeito e uma única chapa de
candidatos a vereador, com as respectivas composições impressas nas
cédulas de votação. A seguir, comunicou que inicialmente se deliberará sobre
se o PMDB fará coligação com _____________________. Antes de iniciar a
votação, o (a) presidente comunicou que as cédulas de votação, em número
suficiente, estão à disposição dos convencionais, sendo uma cédula para os
candidatos a prefeito ou vice-prefeito, proposta de coligação e denominação da
coligação e outra para os candidatos a vereador. Em seguida, o (a) presidente
passou a chamar nominalmente cada convencional credenciado para, numa
urna própria, exercer secretamente a sua escolha. Encerrada a votação, o (a)
presidente designou _______________________, ______________________
e _____________________ para apurar os votos. Apurados os votos, o (a)
presidente reassumiu a direção dos trabalhos e proclamou os resultados da
votação. Pela ratificação da proposta de coligação partidária majoritária
(PMDB- ___-___-___) _____ VOTOS e ratificação da proposta de coligação
proporcional (PMDB- ___-___-___) _____ VOTOS. Aprovadas as
COLIGAÇÕES PARTIDÁRIAS para as eleições majoritária e proporcional, o (a)
presidente submeteu à votação os nomes dos candidatos a prefeito,
__________________, e a vice-prefeito, ___________________, bem como e
a
chapa
de
vereadores
do
PMDB:
____________________;
__________________; (...); para disputar as eleições de 02 de outubro de
2016, tendo a chapa alcançado _____ votos. Para representar o PMDB perante
a Justiça Eleitoral foram designados como delegados os Senhores e/ou

(Senhoras)
___________________________:
___________________
e__________________. Em discussão e após votação, foi aprovada a
denominação __________________ para identificar a coligação majoritária
entre PMDB-___-___-___, e a denominação __________________ para
identificar a coligação proporcional entre PMDB-___-___-___, no pleito deste
ano. Na sequencia, o presidente da Mesa declarou que deveria ser feito o
sorteio dos números com que os candidatos a vereador serão registrados,
ficando consignado o seguinte: Sr. (Sra.) _______________, com o nº
15_____; Sr.(Sra.) __________, com o nº 15____; Sr (Sra.) _______________,
com o nº 15____; Sr. (Sra.) ___________________, com o nº15___; Sr.(Sra.)
__________, com o nº 15____. Em seguida, foram colocadas em discussão as
propostas que serão defendidas pelo candidato a Prefeito, as quais foram
aprovadas por unanimidade e passam a fazer parte da presente Ata, como seu
anexo. Antes de encerrar os trabalhos, o(a) presidente pediu que os candidatos
escolhidos entregassem no mais breve prazo, na Secretaria do Partido, os
documentos exigidos para o registro das candidaturas, em duas vias
autenticadas, lembrando que todos deveriam providenciar as declarações de
bens. Em seguida anunciou que, de posse da documentação, iriam ser
tomadas as providencias para o registro dos (as) candidatos (as). Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a Convenção, da qual, para os efeitos legais,
lavrou-se esta ata, que lida e aprovada vai assinada pelo (a) presidente,
__________________, pelo (a) secretário (a), ________________, pelos
escrutinadores, ____________ e __________________, e pelos demais
convencionais presentes que o desejarem.

