
Reunião com Comissões Eleitorais

Pauta:

• Apresentação do Planejamento

• Cronograma de Atividades

• Formulários

• Orientações Gerais

Horário: 14 às 18 horas

Eleições Conselhos Tutelares 2019



Eleições de 2015 (primeira eleição unificada):

• 176 dos 184 municípios realizaram com urnas eletrônicas;

• Apenas 8 municípios não realizaram eleição eletrônica, 

por decisão própria, a saber: Apuiarés, Barro, Brejo Santo, 

Camocim, Capistrano, Coreaú, Forquilha e Icapuí. 

Principal condição para realização da eleição eletrônica: 

• Cumprimento dos compromissos e prazos estabelecidos

A entidade solicitante é responsável pelo processo 
eleitoral. A Justiça Eleitoral atua apenas como 
meio para facilitar a realização da eleição 
mediante empréstimo de urnas eletrônicas.

Breve Histórico Recente



• Utilização do Cadastro de Eleitores da Justiça Eleitoral

• Apuração rápida

• O processo eletrônico atrai maior número de votantes

• Avaliações das entidades solicitantes: segurança, 

celeridade, praticidade, transparência, facilidade, 

confiabilidade e credibilidade, dentre outros

• O pleito é simplificado por meio de agregações 

significativas das seções que funcionam em eleições 

oficiais, tendo em vista que o voto não é obrigatório e a 

abstenção é muito alta

• Cada urna pode receber até 5.000 eleitores.

• Média de 15% do número de seções oficiais e de 

comparecimento

Características do processo eletrônico



• Deferimento da Presidência do TRE-CE

• Envio do Ofício nº 477/2019 para a Procuradoria Geral de 

Justiça do Estado do Ceará informando a viabilidade de 

empréstimo das urnas eletrônicas para todos os 

municípios 

• Envio do Ofício-Circular nº 4/2019 para todas as 

Prefeituras Municipais prestando as primeiras 

informações sobre o processo

• Envio do Ofício-Circular nº 5/2019 para todos os 

Conselhos Municipais prestando as primeiras informações 

sobre o processo – Cronograma e Calendário

• Envio de Ofício-Circular nº 6/2019 para todas as Zonas 

Eleitorais com as informações iniciais

Primeiras Providências do TRE-CE



• Criação de Página específica para as eleições do Conselho 

Tutelar:

http://www.tre-ce.jus.br/eleicao/emprestimo-de-

urnas/conselhos-tutelares-2019

• Disponibilização da Minuta de Contrato na página

• Preparação de estrutura no TRE-CE:

– Disponibilização de sala

– Instalação de 18 computadores

– Designação de Comissão Especial para condução dos 

trabalhos

Primeiras Providências do TRE-CE



• Planejamento e acompanhamento da 

execução

• Alimentação da página criada na WEB

• Orientações às Entidades

• Recebimento, conferência e inserção dos 

dados nos sistemas

• Geração de mídias

• Carga da urnas (treinamento, conferência, 

verificação de fotos, efetivas e reservas)

Atribuições dos Envolvidos - TRE-CE



• Elaboração de todos os relatórios e etiquetas 

de identificação (mídias, caixas das urnas, 

pastas e envelopes)

• Treinamento de multiplicadores em Fortaleza

• Viabilizar a totalização das urnas

• Suporte técnico geral no dia da eleição

Atribuições dos Envolvidos - TRE-CE



• Treinamento de Mesários

– Planejamento do Treinamento de Mesários em 

conjunto com os Conselhos Municipais

– Treinamento de mesários ou multiplicadores

• Disponibilizar cabinas

• Apoio Técnico

– Definição do Apoio Técnico no dia da eleição

– Apoio Técnico e Procedimentos de Contingência

• Apoio à totalização

Atribuições dos Envolvidos - Cartórios Eleitorais



• Organização da Eleição

• Entrega de todos os formulários nas datas 

agendadas, sob pena de exclusão do processo 

eletrônico

• Impressão das Folhas de Votação, Instruções  

para Mesários e outros documentos

• Treinamento de Mesários - Planejamento do 

Treinamento de Mesários em conjunto com os 

Cartórios Eleitorais

Atribuições dos Envolvidos - Entidades



• Transporte de urnas e servidores em todos os 

eventos

• Divulgação dos locais e seções no dia da eleição

• Totalização (com apoio da Justiça Eleitoral)

Atribuições dos Envolvidos - Entidades



1ª Entrega de Dados e Material

– Anexo 01 - Dados Gerais

– Anexo 05 - Locais de Votação

Relatório Locais de Votação

http://www.tre-ce.jus.br/o-tre/zonas-eleitorais/zonas-eleitorais-1

Municípios do Ceará com Códigos

MODELO Guaramiranga

– Anexo 06 - Correspondência das Seções

Relatório Seções Eleitorais

http://www.tre-ce.jus.br/o-tre/zonas-eleitorais/zonas-eleitorais-1

MODELO Guaramiranga

Formulários e Orientações



2ª Entrega de Dados

– Anexo 03 - Candidatos com Fotos ou         

Anexo 04 - Candidatos sem Foto

– Anexo 07 - Mesários

– Anexo 08 - Veículos para Distribuição de Urnas

– Anexo 09 - Veículos para Apoio Técnico

3ª Entrega (junto com a devolução das urnas)

– Anexo 20a - Avaliação da Entidade

Formulários e Orientações



TRE-CE:

– Anexo 11 - Verificação de Dados dos 

Candidatos

– Anexo 14 - Instruções para Mesários

– Anexo 15 - Roteiro para Treinamento de 

Mesários - Teórico e Prático

– Anexo 19 - Totalização dos Votos

Formulários e Orientações



–Páginas Internet:
www.tre-ce.jus.br/eleicao/emprestimo-de-urnas/conselhos-tutelares-2019

www.tre-ce.jus.br/o-tre/zonas-eleitorais/zonas-eleitorais-1

–E-mail: conselhotutelar@tre-ce.jus.br

–Telefones: (85) 3453-3626/3815

–Celular Lorna Vidal: (85)99909-9330

–Celular Tiago Sobreira: (85)99635-5021

Contato: Dúvidas e Orientações




