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PROCEDIMENTO DOS MESÁRIOS 

Na presença dos mesários, da comissão setorial e fiscais 

 

Hora Atividade 

07:00 - 07:30 Abrir as salas 

Ligar as urnas em uma tomada e verificar os LEDs (luzes verdes no painel traseiro da urna) indicando 
existência de energia 

Ligar as urnas apertando a parte verde do botão localizada no painel traseiro (posição 1) e aguardar 
as informações na tela do eleitor, a fim de conferir a eleição, a seção, a data e a hora. 

EMISSÃO DAS ZERÉSIMA (relatório inicial que informa a ausência de votos para os candidatos) 
apertar a tecla CONFIRMA, e providenciar as assinaturas dos mesários e fiscais. 

Após zeréssimas, o terminal do mesário disponibiliza o registro dos mesários. Apertar a tecla 
CORRIGE para a pergunta  “Registrar mesário? E CONFIRMA para “Finalizar registro de 
mesários?” 

Aguardar o início da eleição (de acordo com o relógio da URNA) 

Responsáveis: Mesários  

Na presença da comissão setorial e fiscais 

8:00 INÍCIO DA VOTAÇÃO 

No terminal do eleitor exibirá a mensagem: “INÍCIO DA VOTAÇÃO. IDENTIFIQUE O ELEITOR”  

No terminal do mesário exibirá a mensagem: ”INFORME O TÍTULO DO ELEITOR”. 

8:00 – 22:00 FLUXO DE VOTAÇÃO 

Identificar o eleitor nas lista mediante a apresentação do documento com foto 

Digitar o número de identificação do eleitor no terminal do mesário, apertar CONFIRMA, conferir o 
nome e apertar a tecla CONFIRMA mais uma vez caso o nome esteja correto. 

Encaminhar o eleitor à cabine de votação 

Coletar assinatura do eleitor nas folhas de votação e devolver o documento. 

22:00 ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO 

Não havendo mais eleitores para votar, iniciar o procedimento de encerramento da eleição, digitando 
no terminal do mesário o CÓDIGO DE ENCERRAMENTO  (0001 NÚMERO SEÇÃO 9999) e 
confirmando em seguida 

registro de mesários será novamente disponibilizado. Proceder da mesma forma que no início.  
Siga as instruções do terminal do eleitor para imprimir as 5 vias do Boletim de Urna-BU, que deverão 
ser assinadas pelos mesários e fiscais presentes. Dentre as cinco vias, duas serão entregues aos 
respectivos fiscais das chapas, e as demais a comissão especial;  
Retirar a mídia de resultado (pendrive) da urna quando for solicitado na tela do eleitor; Continuar 
seguindo as instruções na tela do eleitor e, após desligar a urna apertando a parte vermelha do botão 
localizado no painel traseiro (posição 0), aguardar que a tela se apague, retirar o cabo da tomada e 
verificar se as luzes localizadas no painel traseiro estão apagadas;  
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Recolocar a mídia de resultado (pendrive) na urna eletrônica;  
Embalar a urna na caixa, de acordo como a retirou, e devolvê la à Comissão Eleitoral. 

PERIODO 
DE 
VOTAÇÃO 

 

CASOS 
ESPECIAIS 

CASOS ESPECIAIS 
Durante o transcurso da votação e no encerramento podem ocorrer alguns casos que merecem 
atenção: 
- uma apresenta defeito: desligue-a, aguarde alguns segundos e ligue-a novamente. Ao religá-la será 
solicitado o CÓDIGO DE REINÍCIO. Após digitar  111111111111111111, a votação seguirá 
normalmente. 
- Uma funcionando com bateria interna: verificar a causa (mau contato, falta de energia, tomada 
com defeito ou problema com a urna eletrônica). Problema não sanado, contactar apoio técnico. 
- Eleitor é autorizado a votar e se retira da cabina: pode-se suspender o voto. Antes de suspender, 
porém, deve-se observar se o eleitor votou ou não. Para suspender o voto, o mesário digita, quando 
solicitado, o CODIGO DE SUSPENSÃO (555555555555555), e confirma duas vezes. Importante: 
se o eleitor não realizou o voto, ele poderá retornar para fazer nova tentativa.  
 
LUZES DO MICROTERMINAL (LEDs)  
• Luz VERDE (LIBERADO): urna eletrônica livre. O mesário poderá liberar a votação para o 
próximo eleitor.  
• Luz AMARELA (AGUARDE): eleitor votando.  
• Luz VERMELHA (BATERIA): Alerta! Urna eletrônica funcionando com bateria interna.  
CÓDIGOS UTILIZADOS NA URNA  
• Reinício urna (no terminal eleitor): 111111111111  
• Suspensão voto (no terminal mesário): 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55  
• Encerramento (no terminal mesário): 0 001SSSS 9999 onde SSSS = Seção com 4 algarismos. 
 
Obs.: As urnas deverão ser guardadas na Unidade e serão recolhidas pela Comissão Especial no dia 
28.05.2019.  

 

COMUNIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE 
 
 

Em Crato-CE, aos 25 de maio de 2019 
 
 


