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ORIENTAÇÕES RELEVANTES

▪Data: 06 de outubro de 2019 - domingo

▪Portões: Abertura:       08h00 

Fechamento: 17h00

Obs.: O Local de Votação nas Ilhas, em razão do
movimento das marés que dificulta a acessibilidade e o
deslocamento das urnas, será aberto às 08h e fechado,
excepcionalmente, às 16h.



LOCAL DE VOTAÇÃO
 O eleitor deverá votar nos Locais de Votação, localizados

dentro da área de abrangência da sua respectiva prefeitura
bairro, podendo votar em até 5 (cinco) candidatos de sua
preferência.

 Em cada Local de Votação haverá mesas receptoras de
voto e em cada mesa receptora de votos haverá (01) uma
urna eletrônica. Com exceção das Ilhas que haverá apenas
um local de votação em cada Ilha (Ilha de Maré, em Praia
Grande, Ilha de Paramana e Ilha de Bom Jesus dos
Passos).

 O Eleitor poderá consultar o seu local de votação,
acessando o site do CMDCA e colocando o seu nome ou
número do seu título eleitoral.



ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR

Cada Local de Votação terá um Coordenador, cujas
atribuições são:

Tomar as devidas providências para solucionar
eventuais problemas técnicos e operacionais que
decorram do processo eleitoral;

Distribuir os materiais necessários para o
andamento dos trabalhos;

Entregar os crachás às pessoas devidamente
registradas;



ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR

Autorizar a abertura e o fechamento dos portões;

Distribuir as senhas aos mesários de cada sala de
votação na hora do fechamento dos portões;

Recolher todo material da Eleição para devolver ao
CMDCA;

Sinalizar o local de votação com cartazes indicativos
de posicionamento das seções e outros avisos;

Receber as urnas e demais matérias da Eleição.



DA MESA RECEPTORA DE VOTO
 A mesa receptora de voto será composta por 03 (três)
membros: presidente, secretário, e o mesário todos sob
comando do Coordenador local de Votação;

 O Secretário será responsável pela organização e
movimentação dos eleitores, fiscais e candidatos na sala de
votação;

 O Presidente dará início a votação ás 08:00h, após impressão
da zerésima, onde deverá constar a assinatura do presidente, do
secretário, dos fiscais e candidatos que estiverem presente no
recinto;

 O mesário receberá do eleitor o título e o documento de
identificação, fará a busca do nome no caderno de votação,
após localização, dita o número do título ao presidente e colhe a
assinatura do eleitor;



• O Presidente digita o número do título no microterminal e aperta
confirma, aparecendo no visor o nome do eleitor e o número do título
correto, aperta novamente a tecla confirma e o eleitor poderá se
dirigir a cabine de votação para proceder com seu voto, após
liberação do presidente;

• Cada eleitor somente poderá votar em até 05 (cinco) candidatos
dentre os concorrentes;

• Uma vez na cabine, o eleitor deve digitar o número de seu
primeiro candidato e apertar a tecla “confirma”, após a conferência
do nome do candidato na tela de votação. O eleitor deve prosseguir
na votação usando a mesma metodologia para os demais candidatos;

• Após votação o eleitor recebe da mesa receptora de votos, sua
documentação e o comprovante de votação.

DA MESA RECEPTORA DE VOTO



DO ACESSO AOS LOCAIS 
DE VOTAÇÃO

Somente poderão estar no recinto do Local de Votação,
preferencialmente informados com antecedência:

 Comissão Coordenadora;

 Coordenador do Local de Votação;

 Os membros da mesa receptora de voto;

 Os eleitores em processo de votação (seguindo orientação
do presidente da mesa);

 Representantes e servidores do Ministério Público,
Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, SPMJ, COGEL
e todos devidamente identificados com crachá;



DO ACESSO AOS LOCAIS 
DE VOTAÇÃO

 Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) ou da Comissão Coordenadora, todos
devidamente identificados com crachá;

 Até dois candidatos do processo de escolha, simultaneamente,
todos devidamente identificados com crachá;

 Até dois fiscais de candidatos, simultaneamente, devidamente
credenciados;

 Técnicos indicados pelo Coordenador ou pela Comissão
Coordenadora, todos devidamente identificados com crachá.



DOS PROCEDIMENTOS

 É vedado ao eleitor portar aparelho de telefone (celular,
smartphone, etc), máquina fotográfica, filmadoras,
equipamentos de radiocomunicação, ou quaisquer
instrumentos que possam comprometer o sigilo do voto;

 O eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, ao
votar, poderá ser auxiliado por pessoa de sua confiança,
ainda que não tenha requerido previamente. O presidente
da mesa, verificando ser imprescindível que o eleitor
com deficiência seja auxiliado por pessoa de sua
confiança para votar, autorizará o ingresso dessa
segunda pessoa, com o eleitor, na cabine, podendo
inclusive digitar os números na urna;



DOS PROCEDIMENTOS

Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o
eleitor votar, como “pescas” e anotações próprias,
não sendo componentes da mesa obrigados a
fornecê-los;

Terão preferência para votar os candidatos, os
componentes da mesa, os Promotores em serviço, os
membros da comissão, os Policiais Militares e
membros da Guarda Municipal em serviço, os
eleitores maiores de 60 anos, os enfermos, os
eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida, e
as mulheres grávidas.



DICAS FUNCIONAIS

•Trajes comportados;

•Sapatos confortáveis;

•Uso do crachá;

•Manter-se neutro a preferência dos eleitores;

•Seguir as orientações da Coordenação;

•Orientar o eleitor de como votar.



DO ENCERRAMENTO DA ELEIÇÃO
Após o atendimento do último eleitor, o presidente declarará
encerrada a votação e inicia os procedimentos de
encerramento da votação:

• Emitirá 5 (cinco) boletins de urna;

• Encerrará a votação com assinatura dos boletins de urna;

• Solicitará ao secretário a lavratura da Ata;

• Assinará a Ata com o Secretário e os fiscais que o
desejarem;

• Colocará os boletins de urna, a Ata, as senhas de votação
excedentes, as ocorrências, que por ventura ocorram, em um
envelope que, em seguida, deverá ser devidamente lacrado,
assinando com o Secretário, o Coordenador do Local de
Votação e os fiscais que o desejarem.



A ATA DEVE CONTER

 Os nomes dos membros da mesa e o Local de
Votação;

O número de votantes, conforme caderno de
votação e Boletim de Urna;

Todas as ocorrências, assim como quaisquer
documentos comprobatórios dos fatos.



DA APURAÇÃO

A Junta Apuradora será composta pelos membros da
Comissão Coordenadora do processo de escolha e
presidida pelo Presidente da Comissão, que determinará
os técnicos que apoiarão a apuração.

O local de apuração se dará na ESCOLAB BOCA DO
RIO, Rua Abelardo Andrade de Carvalho, 72 - Boca do
Rio, Salvador – BA.



DA PRESENÇA DAS PESSOAS 
NO LOCAL DE APURAÇÃO

Serão admitidas no recinto de apuração as seguintes pessoas devidamente
credenciadas:

a) Os membros e técnicos do CMDCA, SPMJ e COGEL;

b) Os membros da Comissão Coordenadora;

c) Os membros e servidores do Ministério Público;

d) Os membros do Poder Judiciário;

e) Os candidatos e os seus fiscais;

f) Os membros da Defensoria Pública;

Os candidatos ou os fiscais indicados poderão acompanhar a apuração,
obedecendo ao eventual rodízio no local, caso o espaço não permita a
permanência de todos ao mesmo tempo no recinto.

Caberá ao Presidente da Junta Apuradora determinar como será feito o rodízio.



DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

•Os envelopes de cada Local de Votação deverão
ser entregues pelo Coordenador correspondente a
um dos membros da Comissão Coordenadora, no
local da apuração, conforme art. 291

•Será expedido um recibo pela
entrega da documentação


