
RESOLUÇÃO CD N. 02/2020 
 
A Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, através do seu 
presidente, no uso das suas atribuições estatutárias e regimentais, e nos termos do Art. 
5º da Resolução CD N. 01/2020, e após revisão da Comissão Jurídica e referendo do 
Pleno, RESOLVE reeditar a presente Resolução com o intuito de viabilizar deliberações 
que exijam o voto secreto e disciplinar as reuniões, conforme a normativa abaixo 
prevista. 
 
Art. 1º. A presente Resolução disciplinará o sistema de voto secreto nas deliberações do 
Conselho Deliberativo, mediante o uso do sistema de voto on-line, previsto no Art. 13, 
§ 4º, do Estatuto do Clube para as Assembleias Gerais. 
Parágrafo único. A exemplo da Resolução CD N. 01/2020, a disciplina ora adotada terá 
validade apenas no período de vigência das medidas de isolamento social impostas 
pelos governos federal, estadual e municipal, em razão do estado de calamidade 
pública decorrente da pandemia de COVID-19. 
 
Art. 2º. Desde que seguidas todas as normas previstas para as reuniões do Conselho 
Deliberativo, inclusive as específicas para o período de calamidade, a Mesa Diretora 
poderá incluir na pauta de reunião matérias sujeitas a sigilo ou que exijam deliberação 
por voto secreto, que será colhido e registrado pelo sistema de voto on-line acima 
referido. 
Parágrafo único. A auditoria das votações poderá ser feita por qualquer Comissão do 
Conselho, pela Comissão Eleitoral (quando houver), ou, ainda, por empresa de 
auditoria externa especializada, sendo obrigação da Mesa Diretora disponibilizar as 
gravações e quaisquer outros documentos para a verificação em tempo razoável e 
compatível com a verificação, de tudo informando ao Conselho Deliberativo. 
 
Art. 3º. Até cinco dias antes da reunião, os Conselheiros receberão e-mail 
individualizado, emitido pelo sistema de votação, contendo senha provisória e link 
para credenciamento, sendo de sua exclusiva responsabilidade o efetivo 
credenciamento para a votação, bem como a disponibilidade de meios eletrônicos e 
acesso à internet para o exercício do voto. 
§ 1º. Caso o(a) Conselheiro(a) não localize o e-mail do sistema de votação, deverá 
informar o fato à Mesa até 24 horas antes da votação. 
§ 2º. O descumprimento do prazo previsto no parágrafo anterior poderá ensejar o não 
credenciamento do(a) Conselheiro(a) e a sua exclusão da votação, sem qualquer 
prejuízo à validade desta. 
 
Art. 4º. O Edital de Convocação das reuniões onde haja deliberação por voto secreto 
on-line trará, de forma explícita, o horário de abertura e de encerramento da votação, 
os quais deverão também ser anunciados de maneira explícita e reiterada pela Mesa, 
nos informes iniciais e diversas vezes durante a reunião. 
§ 1º. Havendo eventual interrupção ou impedimento de acesso que estejam 
relacionados com problemas do sistema ou do servidor de origem, caberá à Mesa ou à 
Comissão Eleitoral (quando houver) deliberar sobre eventual prorrogação do prazo de 
votação. 



§ 2º. A abertura do processo de votação on-line em sistema próprio não impede a 
discussão dos demais assuntos da pauta, nem a coleta de votos nominais para outras 
deliberações, observados os termos da Resolução CD N. 01/2020. 
§ 3º. Após o término da votação e a chancela dos responsáveis pela sua auditoria, será 
exibido aos Conselheiros o relatório final do sistema, contendo o número de votos para 
cada opção registrada e, então, anunciado o resultado. 
 
Art. 5º. Nas hipóteses de deliberações sigilosas a serem realizadas no curso de reuniões 
ordinárias ou extraordinárias do Conselho Deliberativo, enquanto vigente o estado de 
emergência sanitária definido pelas autoridades públicas brasileiras, a Mesa Diretora 
adotará o seguinte procedimento para preservação do sigilo: 
a) informará a todos os assistentes que há matérias sob sigilo a serem tratadas; 
b) determinará que os acessos aos debates e à deliberação sejam, exclusivamente, 
acessíveis aos Conselheiros em exercício de mandato; 
c) não será realizado o debate e a decisão antes de certificada a exclusão efetiva de 
acesso a quaisquer terceiros, excetuando-se pessoal de informática com vínculo de 
emprego ou credenciados pelo Esporte Clube Bahia e identificados na ata final dos 
trabalhos; 
d) alertará, desde o início e reiteradamente, que as informações devem ser preservadas 
por parte dos Conselheiros, a fim de proteger o próprio Clube; 
e) observará a votação nominal dos temas; 
f) retomará o sistema de ampla publicidade tão logo seja apurado e declarado o 
resultado da votação secreta. 
 
Art. 6º. Nas reuniões realizadas de modo virtual, as votações poderão ocorrer através 
de consulta aos participantes sobre a existência de abstenções ou voto contrário à 
matéria em pauta, devendo ocorrer por votação nominal apenas nas hipóteses em que 
houver exigência estatutária ou regimental, por decisão da mesa diretora, ou por 
requisição de algum Conselheiro aprovada pelo pleno no rito deste artigo, ficando 
revogada a obrigatoriedade prevista no Art. 4º, § 5º, da Resolução CD N. 01/2020. 
 
Art. 7º. Questões procedimentais não previstas poderão ser decididas com base no 
Estatuto do Esporte Clube Bahia; em caso de omissão, no Regulamento do Voto à 
Distancia nas Assembleias Gerais e, sucessivamente, por maioria absoluta do Conselho 
Deliberativo (assim considerada o número equivalente ao primeiro número inteiro 
acima da metade do total dos Conselheiros com mandato vigente, atualmente 51).  
 
Art. 8º. Esta normativa será publicada no site do clube e enviada aos senhores 
conselheiros, entrando em vigor imediatamente no primeiro dia útil posterior à data da 
sua divulgação. 
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