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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

  

03/10/2015 – DIA ANTECEDE A ELEIÇÃO 

LOCAIS DE VOTAÇÃO 

HORÁRIO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

8:00 

Retirada das urnas da FAS/Sede 

- 11 veículos (05 caminhões / 06 Kombis) 

- 20 carregadores 

-05 servidores:   Mery- BN/CJ  

                          Everaldo – PN/CIC  

                          Rogéria – MZ/PR 

                          Sirlei – SF/BV 

                          Jayne – BQ 

Mery 

8:00 
Retirada dos computadores da Sede – destino Dr. Faivre 

(Leandro, Sidney e Lisandro). 
Thais/Bruno 

chegar 30 

minutos antes 

do horário 

definido para a 

chegada da 

urna abaixo 

Preparação das seções para recebimento das Urnas: 

- Arrumar o layout das salas. 

- Afixar o indicador da seção(Cartaz) - conforme layout 

disponibilizado. 

- Afixar a lista dos candidatos na seção. 

- Afixar o Edital de De/Para das Seções. 

- Afixar a recomendação do MP 

- Guardar o material das seções em local apropriado, com 

segurança. 

- Salvar a lista dos eleitores no computador, disponibilizado 

pela Escola, em02(dois) computadores. 

Responsável pelo local de 

votação, Presidentes de 

Mesa e Equipe de Apoio 

 

chegar 30 

minutos antes 

do horário 

Recepção das Urnas nas Escolas, responsáveis da Comissão 

Organizadora em cada Colégio: 

- Silvia – SF - 09:00h 

- Luiz Henrique– MZ - 08:30h 

Responsável pelo local de 

votação, Presidentes de 

Mesa e Equipe de Apoio 
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- Mery – BN – 11:30h 

- Suzana – BV - 09:30h 

- Eduardo – CJ - 13:30h 

- Celso – PR - 09:30h 

- Estela – CIC - 09:30h 

- Alexandre – PN - 08:30h 

- Maria - BQ - 08:30h 

 A partir  

----------ATENÇÃO ---------- 

Após a montagem da sala para colocação das urnas, as 
mesmas deverão ser ligadas: 
- conectar a urna na tomada; 
- ligar com a chave; 
- verificar os dados - nº da seção, data e hora (se o horário tiver 
uma diferença de mais de 10 minutos no horário comunicar a 
Comissão Organizadora, a qual entrará em contato com o 
TRE); 
- desligar a urna; 
- desconectar a urna da tomada. 

Presidente de Mesa 
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04/10/2015 – DIA DA ELEIÇÃO 

 

LOCAIS DE VOTAÇÃO 

HORÁRIO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

7:00h Abertura da escola Responsável da Escola 

7:00h 

Recepção dos membros da Mesa Receptora de Votos, fiscais 

de corredor, atendimento ao eleitor 

Coletar a assinatura na lista de presença 

Entrega do material de apoio – mediante protocolo 

Responsável pelo local de 

votação e Equipe de Apoio 

7:30h 
Impressão da Zerésima, coletar assinatura presidente e 

mesário 

Presidente da Mesa 

Receptora de Votos 

8:00h Início da Votação Mesa Receptora de Votos 

9:15 às10h 15 minutos para pausa para o lanche (intercalado)  

12h às 14h 1 hora para pausa de almoço e descanso (intercalado)  

15:30 às 16:15 15 minutos para pausa para o lanche (intercalado)  

17:00 

Entrega de senhas em caso de filas (10 senhas por seção, 

podendo emprestar de outras seções, se necessário) 
Secretário 

Encerramento da votação Presidente 

Verificar todos os locais da escola se há eleitor no prédio Fiscal de Corredor 

Impressão de 3 (três) boletins de urna e coletar a assinatura do 

Presidente, Secretário e Fiscal do Candidato no boletim de 

urna. 

Após a impressão do 3º boletim, desligar a urna com a chave, 

desconectar da tomada e guardar a urna na caixa. 

Presidente 

Entregar os boletins de urna e o caderno de votação para o 

Responsável pelo local de votação 
Presidente 

Responsável pelo local de votação, que irá: 

 fixar 1 boletim de urna em edital na Escola; 

 levar 1 boletim de urna para o local de apuração, 

acondicionando em envelope apropriado com a rubrica 

dos 02 (dois) Responsável pelo local de votação e do 

Responsável pelo local de 

votação 
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membro do COMTIBA 

 entregar 1 boletim de urna para a Comissão Eleitoral, 

também acondicionado em envelope apropriado com 

as devidas rubricas 

Até às 18h 

Saída de um Responsável pelo local de votação, membro do 

COMTIBA e um Apoio, com os boletins de urna e os cadernos 

de eleitores do Colégio Eleitoral para o Local da Apuração 

Responsável pelo local de 

votação 

Até as 18h 

Guardar as urnas em local apropriado, guardar material de 

expediente, organizar as carteiras, fechar as janelas e apagar 

as luzes. 

Mesa Receptora de Votos 

Até as 18:30 
Entregar a urna e o material de expediente ao Apoio para 

conferência. 
Presidente 

18h às 19:00 

Carregar as urnas do Colégio Eleitoral no caminhão 

 

Responsável pelo local de 
votação, Apoio e Presidente 

Logística de recolhimento das urnas, com o acompanhamento 

de 1 Apoio até a Sede/FAS: 

1 carro - BN/CJ  
1 carro – PN/CIC  
1 carro – MZ/PR 
1 carro – SF/BV 
1 carro – BQ 

Mery 

19:00 Fechamento do Colégio Eleitoral Responsável Escola 

..... 

Logística de retorno da Equipe de Apoio da FAS para a Escola, 

após a entrega das urnas e material na FAS 

1 carro: PN/BQ/BN 

1 carro: SF/PR/CIC 

1 carro: MZ/BV/CJ 

 

Logística de retorno da Equipe de Apoios da Dr. Faivre para a 

Escola, após entrega dos boletins de urna para a apuração 

1 carro: PN/BQ/BN 

1 carro: SF/PR/CIC 

1 carro: MZ/BV/CJ 

 

 

 



 

6 

 

LOCAL DA APURAÇÃO 

HORÁRIO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

07:00h Chegada da Comissão Eleitoral e equipe técnica  

14:00h Chegada da Equipe de Apuração e Equipe de Apoio  

17:00h 
Recepção dos candidatos e 01(um) Representante 

credenciado 
 

18h00h Início da apuração  

A partir 18h 

Recepção dos boletins de urna e dos documentos (zerésima, 
2 vias do Boletim de Urna; Cadernos de votação; Ata 
assinada), mediante ata de recebimento.  
O Membro do COMTIBA, Responsável pelo local de Votação 
e o Apoio entregarão os documentos para apuração da 
seguinte forma: 
 
* Sala 1 - 2º andar: 
   Apuradores: Thaís e Deborah 
   Regionais: CIC/BQ/PR 
 
* Sala 2 - 2º andar: 
   Apuradores: Bruno e Elziane 
   Regionais: BN/MZ/CJ 
 
* Sala 3 - 2º andar: 
   Apuradores: Ogura e Andrea 
   Regionais: PN/SF/BV 
 
AUDITÓRIO: Leandro e Lisandro 
 
Técnico Suporte: Sidney  
 
* SALAS do 3º Andar: 
  * Sala 1 do QG: Será instalado 1 computador e  1 
impressora, caso qualquer emergência para imprimir 
documentação faltante ou perdida nas seções eleitorais. 
  * Sala 2: ficará a equipe de apoio da eleição. 
  * Sala 3: à disposição. 
 

 

....... Término dos Trabalhos  

 

 

  



 

7 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

TODOS deverão comparecer no local de votação às 07:00 horas do dia da eleição, 04 de 

outubro de 2015(Domingo). 

 

COMISSÃO ELEITORAL/COMTIBA:autoridades máximas do processo eleitoral; 

 Cabe à Comissão Eleitoral garantir a segurança dos locais de votação e do transporte 

das urnas até o local de apuração. 

 Levar os Boletins de Urna, Ata das Seções, Formulários de Impugnações e Cadernos 

de Votação para o local de apuração e entregar para a Equipe de Apuração; 

 Resolver casos omissos 

 

RESPONSÁVEL PELO LOCAL DE VOTAÇÃO 

 Recepcionar e organizar as equipes de trabalho; 

 Entregar o material para cada Presidente de Mesa Receptora de Votos, mediante 

assinatura de protocolo; 

 Fixar a faixa de identificação da Eleição na frente da Escola; 

 Receber os três Boletins de Urna de cada Seção, sendo que: um será acondicionado 

em envelope apropriado a ser entregue no local de apuração, com lacre constando a 

assinatura do Responsável pelo local de votação e Comissão Eleitoral; um será 

acondicionado em envelope apropriado a ser entregue a Comissão Eleitoral (também 

no local de apuração); um será fixado pela Equipe de Apoio em edital de fácil 

visualização; 

 1 Responsável pelo local de votação levará os Boletins de Urna, Ata das Seções, 

Formulários de Impugnações e Cadernos de Votação para o local de apuração e 

entregar para a Equipe de Apuração; 

 Outro Responsável pelo local de votação acompanhará o recolhimento das urnas e dos 

materiais de apoio, e o fechamento da escola. 

 

 

EQUIPE DE APOIO 

 Coletar a assinatura das equipes de trabalho na lista de presença; 

 Receber os lanches e organizar o local da refeição; 

 Realizar o procedimento de troca das urnas eletrônicas; 

 Realizar a troca para urna de lona e cédulas em papel; 

 Fixar um Boletim de Urna de cada Seção em edital de fácil visualização; 

 Receber o material e as urnas guardadas nas caixas; 
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 01 (um) Apoio deverá acompanhar o Responsável pelo local de votação até o local da 

apuração; 

 Organizar as caixas dentro do caminhão (Empilhamento máximo – 06 caixas). 

 01(um) Apoio deverá acompanhar as caixas até a FAS/Sede. 

 

RESPONSÁVEL DA ESCOLA 

 Realizar a abertura da escola às 7horas e o fechamento da mesma após o recolhimento 

das urnas, o que está previsto para ocorrer até às 19h; 

 Atender a qualquer situação referente à infra-estrutura da escola 

 

ATENDIMENTO AO ELEITOR 

 Consultar através do título de eleitor a seção de votação, pela internet 

www.curitiba.pr.gov.br, banner eleição conselho tutelar ou no material disponível no 

computador do local de votação; 

 Orientar o eleitor; 

 

FISCAL DE CORREDOR 

 Orientar os eleitores quanto à identificação das seções 

 Controlar a entrada e a movimentação das pessoas na seção; 

 Verificar as instalações da Escola quanto a propagandas irregulares– área comum 

(banheiro, pátio, frente da escola e demais atividades correlatas); 

 Recolher propagandas irregulares e comunicar o Responsável pelo local de votação; 

 Deve manter a ordem no recinto, dispondo da força pública necessária. 

 

MESA RECEPTORA DE VOTOS 

Compete aos componentes das Mesas Receptoras: 

 cumprir as normas e procedimento estabelecidos pela Comissão Eleitoral; 

 registrar a impugnação dos votos apresentados pelos fiscais na ata e proceder a coleta 

do voto em separado; 

 verificar a urna e o material necessário para a votação, antes do início da eleição e, em 

caso de irregularidade, comunicar ao Comissão Eleitoral, Responsável pelo local de 

votação Eleitoral, tomando as providências cabíveis; 

 

Compete ao Presidente da Mesa Receptora de Votos: é a maior autoridade da seção. 

Deve manter a ordem no recinto, dispondo da força pública necessária. 

http://www.curitiba.pr.gov.br/
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 comparecer no local de votação, juntamente com os demais membros da Mesa 

Receptora de Votos, as 07:00 horas do dia da eleição, para inspeção e preparação do 

local, instalando as cabines, conferindo e organizando o material de votação; 

 receber o material de votação, correspondente a sua mesa receptora de votos pela 

Comissão Eleitoral; 

 adotar os procedimentos para a emissão da zerésima; 

 estar presente no ato de abertura e de encerramento da eleição, 

 afixar as listas dos candidatos próximo à cabine de votação; 

 providenciar almofada e os fones de ouvido junto a Equipe de Apoio com tinta para os 

analfabetos e os que não puderem assinar, exercerem o seu direito ao voto; 

 substituir urnas e remanejar cédulas eleitorais, caso seja necessário; 

 organizar escalas para as pausas de alimentação (15 minutos para lanche e 1 hora para 

almoço) 

 autorizar os eleitores a votar; 

 informar à Comissão Eleitoral e/ou Responsável pelo local de votação, os fatos que 

impeçam ou dificultem o início do processo de votação; 

 resolver imediatamente todas as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem; 

 manter a ordem, para o que poderá acionar a Polícia Militar ou Guarda Municipal; 

 consultar a Comissão Eleitoral e/ou Responsável pelo local de votação e o Ministério 

Público sobre ocorrências cujas soluções deles dependerem; 

 receber as impugnações dos fiscais dos candidatos, consignando-as em ata; 

 fiscalizar a distribuição das senhas; 

 zelar pela preservação das urnas, da cabine de votação e da lista contendo os nomes 

e/ou apelidos e os números dos candidatos, disponível no recinto da Seção; 

 verificar a credencial do representante e/ou fiscal do candidato (será apenas 1 por 

candidato – credenciado por crachá disponibilizado pela Comissão); 

 coordenar o trabalho do mesário, secretário e fiscais, no intuito de organizar o processo 

de eleição; 

 declarar encerrada a votação às 17:00 horas e determinar o responsável encarregado 

da distribuição de senhas numeradas aos eleitores presentes, recolhendo seus títulos 

de eleitor; 

 Em caso de Urna em lona, vedar a fenda da urna de lona com o lacre apropriado, 

rubricado por ele e pelo Secretário e, facultativamente, pelos fiscais dos candidatos e do 

representante do Ministério Público; 

 Após a impressão do 3º boletim, desligar a urna com a chave, desconectar da tomada e 

guardar a urna na caixa. 

 recolher todo o material de votação e entregá-lo mediante recibo em 02 (duas) vias, 

com a indicação de hora à Comissão Eleitoral e/ou representante indicado por ela, que 

por sua vez entregará o material no local designado para escrutínio, para a contagem 

final dos votos, logo após o encerramento da eleição. 

 Levar o material e as urnas para o caminhão; 

 



 

10 

 

Compete ao Secretário: 

 elaborar a ata da eleição (ata deverá ser assinada pelo Secretário, Presidente e 

Mesário, além dos fiscais presentes), onde constarão as impugnações, os incidentes 

ocorridos no curso da votação e o número de eleitores votantes; 

 orientar os eleitores na fila, conferindo os documentos. 

 Controlar a entrada e a movimentação das pessoas na seção; 

 Verificar se o eleitor, ao sair, recebeu o título ou documento de identificação; 

 distribuir aos eleitores, às 17:00 horas, as senhas de entrada, rubricadas pelo 

Presidente, segundo a ordem numérica; 

 cumprir as demais obrigações que lhe for atribuída. 

 

Compete aos Mesários: 

 localizar o nome do eleitor no caderno de votação e colher sua assinatura; 

 caso não localize o nome do eleitor no caderno de votação, poderá consultar no 

microterminal com o número do título se o eleitor pertence a seção. Em caso de não 

constar no microterminal orientar o eleitor há procurar a equipe de Atendimento ao 

Eleitor; 

 Ditar o número do titulo ao presidente; 

 Devolver o documento de identificação do eleitor, após o voto; 

 substituir o Presidente, o 1º e o 2º Mesário, nesta ordem,  de modo que haja sempre 

quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral, 

cabendo-lhes ainda, assinar a ata da eleição. (Não comparecendo o Presidente até as 

07h30min, assumirá a Presidência, o Mesário e, na sua falta ou impedimento, o 

Secretário ou um dos Suplentes indicados pelo Coordenador Local). 
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PROCEDIMENTOS 

 

1. INSTALAÇÃO DA MESA RECEPTORA DE VOTOS 

 

Sábado 

 Organizar a seção, conforme desenho abaixo: 

 

 

1) Presidente de seção 2) 1º Mesário 3) 2º Mesário 4) Secretário 5) Urna e Cabine  

 

 Colocar o micro terminal sobre a mesa do Presidente (importante: isole os fios da urna 

com cadeiras ou móveis, evitando acidentes); 

 Ligar a urna, girando a chave e retirando-a em seguida. Atenção: mantenha a chave 

presa ao cabo do microterminal; 

 Verificar, na tela da urna, se estão corretos os dados referentes a Município, Zona, 

Seção, data e hora, se a urna está operando com energia elétrica (se o horário tiver 

uma diferença de mais de 10 minutos no horário comunicar a Comissão Organizadora, 

a qual entrará em contato com o TRE); 

 Desligar a urna; 
 Desconectar a urna da tomada. 

 Afixar, em local visível na seção, a lista de candidatos. 

 

Domingo 

 Conectar o cabo da urna na tomada de energia elétrica; 

 Ligar a urna, girando a chave e retirando-a em seguida. Atenção: mantenha a chave 

presa ao cabo do microterminal; 
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2. SINAIS (LEDs) DO MICROTERMINAL 

 

 

 

 Luz Verde (LIBERADO): urna eletrônica livre. Mesário poderá liberar a votação para o 

próximo eleitor. 

 Luz Amarela (AGUARDE): eleitor está votando. 

 Luz Vermelha (BATERIA): Alerta! Urna eletrônica funcionando com bateria interna. 

Avise a Equipe de Apoio/Responsável pelo local de votação e registre o horário do 

início e fim da falta de energia. 
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3. EMISSÃO DA ZERÉSIMA 

 

 Realizar 30 minutos antes do início da votação; 

 Não haverá representante/fiscal de candidato presente, para acompanhar o 

procedimento, pois acessará as seções após às 8:00h.  

 Na urna eletrônica, aparecerá a mensagem “EMISSÃO DA ZERÉSIMA”. O mesário 

deve apertar a tecla CONFIRMAR para iniciar a impressão (uma via). 

 Assinam a zerésima: presidente, todos os mesários da seção. 

 Guardar a zerésima para ser entregue juntamente com o restante do material à 

comissão eleitoral/responsável pelo local de votação, após o término da votação. 

 Poderá mostrar a zerésima ao representante/fiscal do candidato, caso solicite com 

registro na ata (identificação com nome completo, CPF e assinatura, sempre com o 

registro do horário). 

 

4. ORIENTAÇÕES PRELIMINARES 

 

 Preferência para Votar 
 Eleitores maiores de 60 anos, pessoa com deficiência, grávidas e pessoa com 

criança de colo. 

 

 Identificação do Eleitor 

 O eleitor é identificado com a apresentação do título de eleitor e apresentação de 

documento oficial de identificação com fotografia; 

 São considerados documentos oficiais de identificação com fotografia: carteira de 

identidade, carteira de trabalho, passaporte, certificado de reservista, carteira 

profissional (OAB, CRM, etc.) ou carteira de motorista (CNH). 

 Em caso de furto e extravio de documento de identificação, mesmo com a 

apresentação do Boletim de Ocorrência datado do ano de 2015, o eleitor não 

poderá votar.  

 Em caso de furto e extravio do título de eleitor, o eleitor deverá apresentar, 

obrigatoriamente, o Boletim de Ocorrência datado do ano de 2015 e o documento de 

identificação oficial, estando habilitado a votar. 

 O eleitor deverá ASSINAR o caderno de votação, ANTES DE VOTAR. Ao colher a 

assinatura, certifique-se que o eleitor assinou o espaço correto, pois existem muitos 

nomes parecidos. 

 Em caso de nomes homônimos (iguais), o Mesário deverá procurar a Equipe de 

Apoio, a qual entrará em contato com o TRE. 

 O eleitor só poderá votar se o título foi emitido ou regularizado até a data de 

10/07/2015. 
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 O eleitor só pode votar se o seu nome constar no caderno de votação e na urna. Na 

hipótese de o nome não constar no caderno de votação, por falha de impressão, o 

eleitor pode votar, desde que os seus dados estejam no cadastro da urna. 

 

 Dúvida e impugnação à identidade do eleitor 

 Em caso de dúvida quanto à identidade do eleitor, o presidente deve solicitar a 

apresentação de outro documento público de identificação, ou, na falta deste, deve 

interrogá-lo sobre os dados constantes do caderno de votação ou do título, 

conferindo, também, a assinatura. Se a dúvida persistir, a identidade do eleitor pode 

ser impugnada. 

 A impugnação pode ser apresentada pelo representante/fiscal do candidato e 

qualquer eleitor, verbalmente, antes do eleitor se habilitar a votar. Nesse caso, o 

presidente poderá dirimir a dúvida, ou persistindo consultar o representante do 

COMTIBA ou representante do Ministério Público do local. Enquanto isso, a votação 

prossegue normalmente. 

 

 Fiscalização 

 Ao candidato e representante/fiscal credenciado (identificado com crachá específico 

da Eleição, pelo credenciamento realizado até o dia 22/09/2015 – Resolução 

144/2015 - COMTIBA), cabe: fiscalizar a votação e fazer impugnações. 

 Cada candidato poderia credenciar um único representante. 

 

 Propaganda 

 Aos membros da Mesa Receptora de Votos é proibido o uso de vestuário ou objeto 

que contenha qualquer propaganda do candidato. 

 Ao representante/fiscal do candidato só são permitidos nos crachás utilizados, o 

nome do candidato, vedada qualquer inscrição que caracterize pedido de voto. 

 Aos eleitores somente é permitida a manifestação individual e silenciosa da 

preferência do candidato, vedado a contida no próprio vestuário e em objeto de que 

tenha posse, como bandeira ou flâmula. 

 

5. DO INÍCIO DA VOTAÇÃO 

 

Serão observados na votação os seguintes procedimentos: 

 A partir das 8:00h, a urna está habilitada para votação, constando na tela: “INÍCIO DA 

VOTAÇÃO IDENTIFIQUE O ELEITOR”. 

 No microterminal aparecerá a seguinte mensagem: “INFORME O TÍTULO DO 

ELEITOR” 

 O eleitor, ao apresentar-se na Seção e antes de adentrar o recinto da Mesa Receptora 

de Votos, deverá postar-se em fila, conforme orientação do Secretário. 
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 Admitido pelo Secretário a adentrar, o eleitor apresentará seu título de eleitor e 

documento de identificação com foto à Mesa Receptora de Votos, o qual poderá ser 

examinado pelos fiscais dos candidatos ou pelo representante do Ministério Público; 

 O componente da Mesa localizará o nome no caderno de votação e o confrontará com o 

nome constante no documento de identificação; 

 Não havendo dúvida sobre a identidade do eleitor, será ele convidado a apor sua 

assinatura ou impressão digital no caderno de votação; 

 O Mesário dita o número para o Presidente. 

 O Presidente digita o número do título no microterminal e aperta CONFIRMA. Aparecem 

no visor o nome do eleitor e o número do seu título. Estando corretos os dados 

apresentados, aperta novamente CONFIRMA, autorizando o eleitor a votar. 

 O eleitor se dirige à cabine e vota. 

 Um dos Mésarios devolve ao eleitor o seu título ou documento de identificação. 

 O Secretário, à saída do eleitor, verifica se ele recebeu de volta o documento 

apresentado. 

 O Secretário anota as ocorrências para registro em ata. 

 

6. SUSPENSÃO DO VOTO 

 

 Eleitor é autorizado a votar, não vota e se retira da cabine. 

 Aguardar aparecer no microterminala mensagem: “O ELEITOR ESTÁ DEMORADO. 

NÃO VOTOU”. 

 O Presidente aperta CONFIRMA. 

 Aparece no microterminal a mensagem: “O ELEITOR... ESTÁ VOTANDO?” 

 O Presidente aperta CORRIGE, se o eleitor se recusar a votar. 

 O Presidente digita o código de suspensão até completar todos os campos e depois 

aperta CONFIRMA para suspender o voto. 

 Aparece no microterminal a mensagem: “O ELEITOR... NÃO VOTOU”. 

 O Presidente aperta CONFIRMA e convida o eleitor a se retirar da seção, 

informando-o que poderá retornar até às 17horas para votar, se desejar. 

 

 CÓDIGOS DE VOTAÇÃO 

 

Obs: todos os códigos possuem 13 dígitos 

(onde ZZZZ = zona com 4 dígitos (=0001), SSSS = seção com 4 dígitos. Caso haja dúvida sobre a 

zona/seção, consulte a zerésima). 
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7. ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO 

 

 A eleição será encerrada às 17h. 

 Caso haja eleitores na fila, o Secretario entrega senhas aos presentes, do último para o 

primeiro, e recolhe seus títulos ou documentos. 

 Após o atendimento do último eleitor, o Presidente inicia o procedimento de 

encerramento da votação. 

 

 Processo de encerramento 

 

 No microterminal, o Presidente digita o código de encerramento e aperta 

CONFIRMA. 

 Aparece a mensagem: “ENCERRAMENTO DE VOTAÇÃO. HORA: 17:01:00 

CONFIRMA? 

 O Presidente aperta novamente CONFIRMA. Segue a mensagem: 

“PROCEDIMENTOS DE ENCERRAMENTO SIGA AS INSTRUÇÕES DA TELA DO 

ELEITOR”. 

 Os procedimentos seguintes são efetivados somente na urna, que indica: 

“IMPRIMINDO PRIMEIRA VIA DO BOLETIM DE URNA. POR FAVOR, AGUARDE.” 

 Após a impressão da primeira via do boletim de urna, a tela traz a mensagem: 

“VERIFIQUE SE O BOLETIM DE URNA FOI IMPRESSO COMPLETAMENTE E DE 

FORMA LEGÍVEL”. 

 Apertar CONFIRMA para a emissão das duas vias restantes do Boletim de Urna. 

 As três vias obrigatórias do Boletim de Urna devem ser rubricadas obrigatoriamente 

pelo Presidente e pelos Mesários, e pelo representante/ fiscal do candidato 

presentes que o desejarem. 

 Após a impressão do 3º boletim, desligar a urna com a chave, desconectar da 

tomada e guardar a urna na caixa. 

 Após a impressão das vias obrigatórias do Boletim não retire do disquete e não 

viole o lacre da urna. 

 

 Destinação das vias obrigatórias do Boletim de Urna  

 Entregar as três vias obrigatórias para o Responsável pelo local de votação. 

 É vedada a entrega de Boletim de Urna para o candidato ou representantes/fiscais. 

 Será afixado um via do Boletim de Urna em edital na Escola, para consulta dos 

candidatos ou dos seus representantes/fiscais. 
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8. PROCEDIMENTOS FINAIS 

 

 Retirar a cabine de votação, desligar a urna com a chave, que deve ser mantida presa 

ao cabo do microterminal, retirar o cabo da tomada e guardar a urna na caixa. 

 Registrar no caderno e na ata o numero de assinaturas constantes do caderno de 

eleitores. Não será necessário registrar “NC” ou “NÃO COMPARECEU” nos locais das 

assinaturas dos eleitores que não votaram. 

 Escrever na ata a quantidade de eleitores que compareceram na seção (este dado 

consta no Boletim de Urna). Se houver seção agregada, o Boletim de Urna apresenta o 

comparecimento total e de cada seção. 

 Preencher a ata da mesa receptora de votos: 

 O Secretário preenche a ata da mesa receptora de votos fornecida, registrando 

TODAS as ocorrências da seção e do andamento da votação; 

 Todos os componentes da mesa devem assinar a ata. Também podem assiná-las os 

representantes/fiscais do candidato que o desejarem; 

 Recolher os cartazes indicativos da seção. 

 Organizar as salas. 

 Providenciar a devolução da urna, conforme instrução da Equipe de Apoio. 

 Encaminhar ao Responsável pelo local de votação/Comissão Eleitoral: zerésima, ata da 

mesa receptora de votos, as três vias do boletim de urna e boletim de justificativa, 

cadernos de votação e demais materiais de apoio. 

 

9. SITUAÇÕES ESPECIAIS 

 

SE ACONTECER... O QUE FAZER... 

Comparecimento do eleitor com 
deficiência 

Verificar se é imprescindível, para o exercício do 
voto, que o eleitor conte com o auxílio de pessoa 
da sua confiança. Em caso afirmativo, permitir o 
ingresso do seu acompanhante, que poderá, 
inclusive, digitar os números na urna. A pessoa 
que ajudará o eleitor a votar não poderá estar a 
serviço da Comissão Eleitoral ou do candidato. 

Comparecimento de eleitor deficiente 
visual 

Informar sobre o teclado em Braille, a marca de 
identificação da tecla número 5 e o sistema de 
áudio (se houver). Solicite a equipe de apoio o fone 
de ouvido (em cada local de votação estarão 
disponíveis dois fones de ouvidos). Permitir o uso 
de instrumentos mecânicos para a assinatura e 
votação. 
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Comparecimento de eleitor 
analfabeto 

Permitir o uso de instrumentos (não fornecidos 
pela Comissão Eleitoral) que o auxiliem no voto. 

Solicitar a Equipe de Apoio às almofadas de 
carimbo e lenços de papel. 

Falta de energia elétrica durante a 
votação 

Comunicar imediatamente o Responsável pelo 
local de votação/Equipe de Apoio. Continuar a 
votação. Registrar a ocorrência na ata. 

Urna operando com bateria interna Verificar se o cabo está conectado à tomada de 
forma correta. Comunicar imediatamente ao 
Responsável pelo local de votação/Equipe de 
Apoio. Continuar a votação. Registrar a ocorrência 
na ata. 

Bateria interna em nível crítico Não habilitar nenhum eleitor a partir desse 
momento. Se houver eleitor votando, aguardar que 
ele complete seu voto. Se a urna desligar durante 
a votação do eleitor, seu voto não vai ser 
registrado e ele poderá votar novamente. Desligar 
a urna com a chave. Caso a energia elétrica não 
retorne e a bateria externa não esteja disponível, 
devem ser adotados as providencias para que a 
votação passe a ser feita por meio de cédulas. 

Defeito na urna Desligar e religar a urna com a chave: 

 SE FUNCIONAR, digitar o código e reinicio 
na urna. E registrar a ocorrência em ata. 

 SE NÃO FUNCIONAR, comunicar 
imediatamente o Responsável pelo local de 
votação/Equipe de Apoio. E registrar a 
ocorrência em ata 

Votação por cédulas (quando ocorrer 
defeito irrecuperável das urnas) 

Terá protocolo específico, o qual será repassado 
pela Comissão Organizadora. 

Boletim de urna ilegível ou não 
impresso 

Desligar e religar a urna com a chave. 
• SE FUNCIONAR 
- Aguardar a emissão das vias do BU. 
- Registrar a ocorrência em ata. 
• SE NÃO FUNCIONAR 
- Desligar a urna. 
- Não retirar o disquete. 
- Guardar a urna na caixa. 

- Comunicar imediatamente ao Responsável pelo 
local de votação e Equipe de Apoio. 
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Denúncias e Impugnações 
Não haverá denúncia anônima. O denunciante 
deverá comunicar ao RESPONSÁVEL PELO 
LOCAL DE VOTAÇÃO ou ao CONSELHEIRO DO 
COMTIBA que poderão verificar in loco, se for 
possível,  e solicitar que o denunciante preencha o 
formulário de denúncia. 
 

 

 

10. SEÇÕES COM INDICATIVO DE ELEITOR QUE NECESSITAM DE ACESSIBILIDADE 
DIFERENCIADA 

 

  

REGIONAL TOTAL DE SEÇÕES

BAIRRO NOVO 12 13 2

BOA VISTA 23 24 37 38 4

BOQUEIRÃO 44 45 59 60 4

CAJURU 77 78 79 80 81 82 6

CIC 92 98 2

MATRIZ 99 105 106 112 117 122 123 124 125 9

PINHEIRINHO 131 141 142 3

PORTÃO 154 155 159 160 167 168 6

SANTA FELICIDADE 174 175 181 185 4

TOTAL GERAL 40

Fonte: Relatório de locais de Votação TRE/PR

SEÇÕES
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LOCAIS DE VOTAÇÃO E RESPONSÁVEL PELO LOCAL DE VOTAÇÃO 

 

REGIONAL 
LOCAL DE VOTAÇÃO  

(Escolas, Endereços e Telefones) 
RESPONSÁVEL PELO LOCAL DE 

VOTAÇÃO 

BAIRRO NOVO 
CAIC (Guilherme Lacerda Sobrinho) 
Rua: Pastor Valdomiro Bileski, 71 - Sitio Cercado  
TEL: 3289-3055 

Rosangela de Barbara da Silva 
Luis Carlos Costa 

BOQUEIRÃO 
Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo 
Rua Carlos Laet, 4130 – Boqueirão TEL 3276-1279 

DenilseLanduche 
Luis BoaventuraGoulart 

BOA VISTA 
Escola Municipal Ricardo Krieguer 
Rua: Maria Geronasso do Rosário, 346 – Boa Vista 
TEL 3256-3700 

Daraci Rosa dos Santos 
Luiz Carlos Betenheuser Júnior 

CAJURU 
Escola Municipal Durival Britto e Silva 
Rua: Emilio Bertolini, 44 – Cajuru- TEL: 3366-2989 

Marli Ap. de Oliveira Gonçalves 
Paulo Roberto de Carvalho Mangili 

CIC 
Escola Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais 
Rua: Davi Xavier da Silva, 841- Vila NsªSrª da Luz dos 
Pinhais - CIC-TEL: 3246-8025 

Marina Binida Silva Michels 
Débora C. Larcherde Carvalho 

MATRIZ 
Escola Municipal Professor Brandão 
Rua: João Gualberto, 953 – Alto da Glória – 
TEL 3225-4813 

Joseli Cristina Gonçalves de Mello 
Nadia Maria Sacco Porres Lopes 
 

PINHEIRINHO 
Escola Municipal de Educação Especial Tomaz 
Edison de Andrade Vieira 
Rua: Leon Nicolas, s/nº - Pinheirinho - TEL: 3212-1450 

Jucelma Silveira Martinatto 
Angela Christianne Lunedo de Mendonca 

PORTÃO 
 

Escola Municipal Papa João XXIII 
Rua: Itacolomi, 700 – Portão- TEL: 3248-5282 

Marina Marson Correia 
Antonio Carlos Rocha 

SANTA 
FELICIDADE 

Escola Municipal dos Vinhedos 
Rua: ZemBertapelle, 55 – Santa Felicidade- 
TEL: 3297-1832 

Maria Tereza Gonçalves 
Ana Luiza Suplicy Goncalves 

 

  




