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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO MONTE – ESTADO DE ALAGOAS – BIÊNIO 
2019/2020 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO MONTE – ESTADO DE 
ALAGOAS, no uso de suas atribuições, ancorado no manto dos artigos 09 a 11 
– REGIMENTO INTERNO, bem como escudada no do art. 22 da LEI 
ORGÂNICA MUNICIPAL, CONVOCA os Vereadores e Vereadoras do Poder 
Legislativo Belomontense para participar da eleição da Mesa Diretora que 
conduzirá os destinos da Câmara Municipal de Belo Monte/AL, durante o 
biênio 2019/2020, de acordo com as seguintes normas. 

DATA E LOCAL DA ELEIÇÃO 

A eleição para escolha da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Belo Monte/AL, biênio 2019/2020, será realizada a partir das 15:30 horas 
do dia 07 de dezembro do corrente ano, no Plenário da Câmara Municipal 
de Belo Monte, localizado na Rua do Comércio, S/N, Centro, nesta 
municipalidade. 

HORÁRIO, PRAZO E CONDIÇÕES PARA REGISTRO DAS CHAPAS: 

 O horário e o prazo para registro de chapa dar-se-á no ínicio da 
sessão, às 15:00 horas do dia 07 de dezembro de 2018 até às 15:30 horas 
do dia 07 de dezembro do corrente ano. 

 Os interessados deverão inscrever-se através de requerimento o qual 
deverá constar os cargos previstos no art. 6º. do Regimento Interno, o qual 



deverá constar o nome e assinatura legível dos respectivos membros e 
Declaração de consentimento (Artigo 10, III RI) sendo vedada a inscrição de 
vereadores em mais de uma chapa, que deverá ser protocolada junto ao Setor 
Legislativo da Câmara Municipal de Belo Monte/AL, no dia 07/12/18 no início 
da sessão às 15:00 até as 15:30 horas do dia 07 de dezembro de 2018, horário 
este improrrogável  quando ocorrerá o encerramento das inscrições. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 A eleição dos membros da Mesa Diretora far-se-á por maioria simples, 
assegurando-se o direito a voto inclusive aos candidatos a cargo a Mesa, será 
necessário cumprir as formalidades previstas no artigo 10 e incisos do 
Regimento Interno. A saber: 

I- Presença de maioria absoluta de vereadores; 

II- A votação será pública, secreta ou aberta de acordo com decisão de 
maioria simples. Caso a maioria opine por votação secreta será 
necessário à confecção de cédulas; 

III- Os registros das chapas concorrentes serão feitos no início da Sessão, 
devendo estar acompanhada das declarações de consentimento dos 
seus respectivos integrantes, não podendo um mesmo vereador 
integrar mais de uma chapa; 

IV- Haverá um só ato de votação para todos os cargos; 
V- O Presidente em exercício tem direito a voto.  

 Será considerada vencedora a chapa que conseguir a maioria dos votos 
válidos e, em caso de empate, será considerado eleito o vereador mais idoso 
concorrente a cada cargo (Artigo 11, II RI), sendo ainda utilizado como critério 
de desempate: dia, mês e hora de nascimento. 

  A contagem dos votos será feita pelo presidente em exercício, na 
presença de dois vereadores, sendo que logo após a apuração será declarada a 
chapa vencedora e eleita, que tomarão posse em 1º de janeiro de 2019. 

  

 Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Belo Monte– 
Estado de Alagoas. 

 

Belo Monte, 30 de Novembro de 2018. 

 

 

HERÍLIO MONTEIRO BARBOSA 

PRESIDENTE 

 


