
Orientações 
 

 
ALGUNS TEMAS E INFORMAÇÕES A SEREM ABORDADAS,  DURANTE A 

REUNIÃO: 
  
 
 1) Os membros da Comissão Eleitoral deverão se apresentar, informando seus 

respectivos telefones para contado, inclusive celulares, para eventual 

encaminhamento de denúncias e esclarecimento de dúvidas adicionais; 

 2) Cabe à Comissão Eleitoral informar aos candidatos, fiscais e demais 

participantes sobre as condutas vedadas durante a campanha e no dia da escolha (é 

recomendável a elaboração de um termo de compromisso, a ser assinado pelos 

candidatos);  

 3) A Comissão Eleitoral também poderá promover uma ou mais audiências 

públicas, para que os candidatos exponham suas propostas à população, enfatizando 

que, nestes e em outros eventos de teor similar (promovidos, eventualmente, por 

outros órgãos e entidades), seja assegurada a isonomia entre os candidatos, inclusive 

quanto ao tempo concedido a cada um em programas de rádio ou televisão;  

 4) Deverão ser também informados os locais destinados à votação, para que 

todos possam ajudar nessa divulgação;  

 5) Comunicará o local e os horários em que a Comissão Eleitoral receberá 

denúncias acerca de irregularidades na propaganda, devendo disto ser dado ampla 

publicidade à população;  

 6) Deve ficar claro a todos que a organização do processo de escolha cabe ao 

CMDCA local, através da Comissão Eleitoral (que para tanto deverá receber o 

assessoramento técnico, dentre outros, da Procuradoria do Município ou órgão 

equivalente com conhecimento em matéria de Direito), cabendo ao Ministério 

Público apenas a fiscalização do pleito, atividade que é também compartilhada por 

todos os demais participantes e agentes públicos que participam do certame;  

 7) Cabe à Comissão Eleitoral realizar cerimônia pública para lacração das 

urnas e, em sendo a eleição realizada por meio de cédulas impressas, elaborar 

logomarca específica ou criar mecanismos de segurança que impeçam a duplicação 

daquelas por terceiros, de modo a evitar fraudes;  

 8) Importante também orientar os mesários, indicados pela Comissão Eleitoral, 

a rubricarem todas as cédulas de votação, igualmente como forma de evitar fraudes;  



 9) A Comissão Eleitoral é também responsável por providenciar: 

 apoio junto aos órgãos de segurança pública (mediante contato 
prévio junto aos comandos da Polícia Militar e Guarda Municipal), para 
garantir a segurança dos locais de votação e apuração de votos, além 
de coibir possíveis abusos e/ou tumultos (com o fornecimento, aos 
integrantes da própria Comissão, Presidentes de Mesa e Ministério 
Público, dos nomes e telefones de contato dos agentes que estarão de 
serviço no dia da votação); 

 o transporte seguro das cédulas e urnas eleitorais até os locais 
de votação e onde ocorrerá a apuração dos votos, devendo prever, com 
a antecedência devida, a forma como isto ocorrerá; 

 a devida organização dos locais de votação, com a colocação 
das urnas e cabines de votação em locais adequados, fornecimento de 
canetas de cor padrão (e diferenciada) para as cabines de votação, 
mesas receptoras e apuradoras, cartazes contendo orientação aos 
eleitores, alimentação para os mesários etc.; 

 o fornecimento de veículo e motorista para os membros da 
Comissão Eleitoral e representante do Ministério Público, para que 
possam acompanhar de perto a votação e realizar o trabalho de 
fiscalização, efetuando as diligências necessárias para aferir possíveis 
irregularidades; 

 a confecção, juntamente com as cédulas para votação manual, 
de crachás ou outras formas de identificação dos mesários, auxiliares, 
membros da própria Comissão Eleitoral (além de outros servidores que 
atuarão, em caráter oficial, na eleição), assim como dos fiscais 
indicados pelos candidatos, seguindo modelo padrão previamente 
aprovado, que deverão ser a todos distribuídos com a antecedência 
devida; 

 definição do número máximo de fiscais dos candidatos que 
poderão acompanhar os trabalhos de votação e apuração, como forma 
de evitar aglomeração, com a previsão de que, em sendo necessário, 
haverá “rodízio” entre os mesmos.  

 10) Deve-se frisar que, na abertura dos trabalhos, no dia da votação, os 

mesários e fiscais deverão observar se a urna a ser utilizada está devidamente 

lacrada com a assinatura dos componentes da Comissão Eleitoral e do Promotor de 

Justiça (falaremos de forma aprofundada no tópico cédula de votação);  

 11) Cabe aos mesários e fiscais conferir se o eleitor realmente possui título 

válido e/ou se encontra na relação de eleitores do município, sendo que onde houver 

mais de um Conselho Tutelar, se é eleitor do distrito/região administrativa respectiva. 

Caso não seja, e os mesários permitam que realize o voto, caberá ao fiscal impugnar, 

devendo constar de ata;  

        12) Observe-se que toda a ocorrência, seja de lacre violado, campanha no 

recinto da votação ou impugnação de eleitor, deverá constar de ata e ser 

imediatamente comunicada à Comissão Eleitoral e ao Ministério Público; 



       13) Ao final da votação, os mesários deverão assinar o lacre das urnas 

juntamente com os fiscais de candidatos e recolher todas as cédulas excedentes, que 

deverão acompanhar a ata a ser entregue à Comissão Eleitoral. 

 

 

 

 


