
Papel da Justiça Eleitoral 

Emprestar as urnas eletrônicas

parametrizadas, de acordo com

as  definições  fornecidas  pela 

Comissão Eleitoral (CMDCA);

Prestar  suporte  técnico 

e apoio no uso das urnas

eletrônicas.



Conhecendo a Urna Eletrônica



Arrumação das Seções

Posicionar mesas e cadeiras para o 
funcionamento da seção;

Afastar os móveis não   
utilizados  para  os 
trabalhos da eleição;

Observar a localização 
das tomadas ao escolher 
a posição da mesa na qual 
será colocada a urna .

Serão distribuídos impressos a serem afixados nas escolas, 
para facilitar o fluxo de eleitores nos locais de votação.



Documentos/Materiaisda Seção

Caderno de votação da seção;

Relação de candidatos;

Ata da seção;

Canetas;

Fita adesiva;

Almofada de carimbo;

Outros...



É o horário que os 

Coordenadores

devem chegar na 
Escola no domingo.

07h

DIA DA ELEIÇÃO: 06/10/2019

Dirigir-se à Coordenação, separar os documentos
que irá  utilizar no  início dos trabalhos  e receber
os mesários.



Recepção dos mesários

Os mesários devem chegar ao local de votação às 
07:00 h (uma hora antes do inicio da votação);

O primeiro mesário da seção a chegar na escola  

deve  receber o material e  iniciar  a  montagem 

da urna no local onde funcionará a seção;

O material da seção deve ser entregue ao 

mesário mediante recibo para o coordenador;

O material da seção deve ser devolvido ao 

coordenador mediante recibo para o mesário;



Impressão da ZERÉSIMA



Impressão da ZERÉSIMA

• Deve ser impressa antes do início da votação, após as 7h;

• Caso ocorra problema na impressão legível e completa da Zerésima
o mesário deve desligar a urna e informar imediatamente à Coordena-
ção para que  envie um técnico ao local;

• A Zerésima NÃO DEVE SER ENTREGUE a fiscais ou qualquer outra
• pessoa (pode mostrar);

• Não existe possibilidade de impressão de várias vias. 

ANTES DAS 7:00 h DA MANHÃ APÓS AS 7:00 h DA MANHÃ



Verificação das Seções

✓ Buscar possíveis substitutos para os mesários que ainda 
não chegaram;

✓ Realocar mesários entre seções, se necessário;

✓ Mesclar mesários experientes com novatos, se necessário.

Administrar o início dos
trabalhos nas Seções7:50h



Falta de Energia Elétrica

CASO OCORRA:

• Checar as tomadas;

• Registrar o horário na Ata; 

• Continuar a votação;

• Solicitar à Coordenação 

que acione imediatamente 

o técnico responsável.
Indicador de urna 

funcionando na energia 

elétrica mais EVIDENTE !

VERIFICAR DESDE O INÍCIO DOS TRABALHOS SE A URNA 

OPERANDO COM BATERIA INTERNA !



Fluxo da Votação

Administrar o início dos
trabalhos nas Seções7:50h



Os mesários devem estar atentos para não habilitar o 
voto para um eleitor com o número do título de outro.

Caso isso aconteça, e o eleitor detentor do número

de título compareça a seção posteriormente, a urna 
informará que ele já votou.

Anotar em ATA o ocorrido.

Identificação do Eleitor



Suspensão do Voto

Administrar o início dos
trabalhos nas Seções



Verifica e anota o horário que ocorreu a falha;

Desliga e liga a urna novamente, informando o código 
de reinicio (111111111111);

Se não funcionar, solicita que avise com urgência a 
Comissão Eleitoral que a seção encontra-se com a 

votação parada em virtude de problemas com a urna 
eletrônica;

Anota em Ata o problema, hora de suspensão e 
retomada dos trabalhos na seção.

Falha na Urna Eletrônica



Falha na Urna Eletrônica



Encerramento da Votação

Distribuir senhas para

os eleitores que ainda

estiverem na fila.
17h

Quando o último eleitor
terminar de VOTAR digitar o código 

de encerramento no terminal 
do Presidente!



Encerramento da Votação



Impressão de outras vias do BU



Impressão de outras vias do BU

RETIRE A MÍDIA DE RESULTADO

E FAÇA A ENTREGA

CONFORME AS INSTRUÇÕES.

Após a impressão das 

03 (três) vias automáticas 

do BU, a tela da urna 
apresentará a mensagem

EMITIR MAIS CÓPIAS DO BOLETIM DE URNA

ENTRE COM O Nº DE CÓPIAS DESEJADAS: _ _

Aperte a tecla
CONFIRMA  para a emissão do Boletim de Urna

CORRIGE para FINALIZAR

Informe a quantidade de

de cópias do Boletim de

Urna desejadas (02) e 
pressione a tecla CONFIRMA



Procedimentos Finais

Após a impressão das 
vias adicionais do BU, a 

urna informará o fim

dos trabalhos

Desligue a urna ele-
trônica e guarde-a na 

caixa apropriada



A existência de 03 (três) vias do BU para a apuração 
antes de lacrar o envelope no qual serão devolvidos;

A não retirada das mídias no fundo das urnas eletrônicas;

Que a urna foi devidamente acondicionada na caixa;

A devolução da cabina de votação;

Que todos os documentos e materiais foram recolhidos.

Devolução do Material

NO RECOLHIMENTO DOS MATERIAIS DA SEÇÃO, 

O COORDENADOR DEVE VERIFICAR:



Final

O CMDCA AGRADECE 

A SUA PARTICIPAÇÃO.

BOM TRABALHO A TODOS !!!


