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FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL 

 

Os candidatos poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e de 

apuração das eleições até a totalização dos resultados. 

Os candidatos e os fiscais serão admitidos pelas mesas receptoras para 

fiscalizar a votação, formular protestos e fazer impugnações, inclusive sobre a 

identidade do eleitor. 

Os fiscais dos candidatos poderão acompanhar a urna e todo e qualquer 

material referente à votação, do início ao encerramento dos trabalhos, até sua 

entrega na junta eleitoral, desde que às suas expensas. 

Devem, também, ter postura de respeito aos trabalhadores e às trabalhadoras 

que estarão desempenhando qualquer função durante o processo eleitoral, 

desde a recepção dos votos até a totalização do resultado da eleição.  

Para a votação, cada candidato poderá credenciar até 02 (dois) fiscais por 

seção, sendo que só poderá atuar um por vez. 

Para a apuração, cada candidato poderá credenciar 01 (um) fiscal por junta 

apuradora, no quantitativo total de até 12 (doze) fiscais para a apuração dos 

votos, por candidato. 

A credencial e o crachá dos fiscais estarão disponíveis no sítio oficial da 

Prefeitura Municipal de Olinda ( http://www.olinda.pe.gov.br ), devendo o 

candidato apor assinatura idêntica a constante na “Relação de Autógrafos”. 

Não poderão ser fiscais os menores de 18 anos e os nomeados para atuar nas 

mesas receptoras, no apoio logístico ou no processo eleitoral. 

O fiscal do candidato poderá ser substituído no curso dos trabalhos eleitorais, 

desde que respeitado o correto credenciamento. 

É vedada a padronização do vestuário dos fiscais, que deverão ser 

identificados apenas por meio das credenciais e crachás sem nenhum tipo de 

propaganda eleitoral. 

Caso a credencial, o crachá e/ou o vestuário estejam em desacordo, o 

presidente da mesa receptora de votos deverá orientar o fiscal sobre os ajustes 

necessários para que este exerça sua função na seção. 

http://www.olinda.pe.gov.br/
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ATENÇÃO: 

Também é proibida, no dia da eleição e até o 

término do horário de votação, a 

aglomeração de pessoas portando vestuário 

padronizado ou quaisquer instrumentos de 

propaganda (bandeiras, broches, adesivos 

etc), de modo a caracterizar manifestação 

coletiva, com ou sem utilização de veículos. 

Todavia, ao eleitor é permitida a 

manifestação individual e silenciosa da sua 

preferência por algum candidato. 

 

 

ATUAÇÃO DO FISCAL NAS MESAS RECEPTORAS: 

 

Os fiscais poderão: 

    

1. Atuar em mais de uma seção – porém não poderá ter mais de um fiscal 

do mesmo candidato numa única seção; 

2. Contribuir para a ordem no local de votação e para a manutenção do 

ambiente de respeito e de cordialidade durante os trabalhos; 

3. Assinar documentos emitidos pelas mesas receptoras ou apuradoras, 

caso seja solicitado e deseje fazê-lo; 

4. Formular impugnações, inclusive sobre a identidade do eleitor; 

5. Formular protestos. 
 

ATENÇÃO: 
A via digital do título (e-título) é documento 

válido para comprovar a identidade do 

eleitor. Os documentos oficiais com foto 

poderão ser aceitos ainda se expirada a data 

http://www.olinda.pe.gov.br/
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de validade, desde que seja possível 

comprovar a identidade do eleitor. 

 

Os fiscais NÃO poderão: 

 

1. Ajudar o eleitor a votar; 

2. Realizar as funções dos mesários; 

3. Interferir nos trabalhos da mesa receptora e da junta apuradora; 

4. Ficar circulando fora das seções eleitorais. 

 

O Presidente da mesa receptora é a autoridade máxima dentro da seção 

eleitoral. A função de polícia dos trabalhos eleitorais cabe ao Presidente da 

Mesa Receptora. 

Somente poderão permanecer no recinto da mesa receptora, os membros que 

a compõem, os candidatos, um fiscal de cada candidato e, durante o tempo 

necessário à votação, o eleitor.  

 

ATENÇÃO: 
Somente o Presidente da Mesa Receptora 

poderá requisitar a força policial, caso seja 

necessário, para manutenção da ordem na 

seção eleitoral. 

 

 

ATUAÇÃO DO FISCAL NAS JUNTAS APURADORAS: 

 

Atuará na fiscalização dos trabalhos de apuração 01 (um) fiscal por vez, em 

cada junta apuradora, devidamente identificado por crachá e munido da 

credencial. 

 

http://www.olinda.pe.gov.br/
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Os candidatos credenciarão seus fiscais que, no ato da apuração, serão 

cadastrados pela Comissão Eleitoral; 

 

Os fiscais dos candidatos deverão guardar distância razoável do local onde 

estiverem sendo desenvolvidos os trabalhos das juntas apuradoras de modo a 

não interferir na apuração. Essa distância, porém, deverá permitir aos fiscais 

acompanhar: 

 
I. a abertura da urna de lona; 

II. o desdobramento das cédulas; 

III. a contagem das cédulas; 

IV. a leitura dos votos; 

V. e a digitação dos números no sistema de apuração. 

 
 
DA PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 
 
É importante frisar que o Ministério Público de Pernambuco estará presente em 

todo o processo eleitoral, fiscalizando desde o início da votação até o final da 

apuração com o anúncio do resultado. 

 

Olinda, 11 de novembro de 2019. 

 

JÚLIO CÉSAR CASIMIRO CORRÊA 
Presidente da Comissão Especial – COMDACO 
Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Olinda 
 

AGRÍCIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO 
Secretário da Comissão Especial – COMDACO 
Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Olinda 
 

Membros da Comissão Especial: 
GILSON BARBOSA DE SOUSA 
MARCOS MORAIS MARTINS 
MARISA VIEIRA MARANHÃO DIAS 
MYRNA MACHADO BORGES 
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