
SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OURO PRETO – SINDSFOP 

Rua Mecânico José Português, 30 – São Cristóvão 
Ouro Preto – Minas Gerais – CEP: 35.400-000 

CNPJ: 20.470.654/0001-96 
E-mail: sindsfop@hotmail.com / Site: www.sindsfop.com.br 

Telefones: (31) 3551-3762 / 3552-3312

COMISSÃO ELEITORAL - RESOLUÇÃO Nº 01 DE 15 DE JANEIRO DE 2021 

Dispõe sobre protocolo de medidas sanitárias quanto à
Covid 19 para assegurar a saúde dos mesários, fiscais
e eleitores durante as eleições para Diretoria Executiva e
Conselho Fiscal do SINDSFOP. 

SEÇÃO I - DA APLICAÇÃO DAS REGRAS 

Art. 1º. Em razão da pandemia da Covid-19, no que concerne às eleições para
Diretoria  Executiva  e  Conselho  Fiscal  serão  aplicadas  as  regras  dispostas
nesta  recomendação  quanto  à  permanência  nos  locais  de  votação  dos
mesários, fiscais e eleitores. 

§1º.  A  recepção  de  votos,  a  fiscalização  no  dia  da  eleição,  o  horário  de
funcionamento das seções eleitorais e a limitação dos eleitores deverão cumprir
o disposto na recomendação. 

§2º. Aplicam-se as normas descritas na presente recomendação em caso de
deliberação pelo adiamento do pleito determinado para 22 de janeiro de 2021. 

SEÇÃO II - DO HORÁRIO DE VOTAÇÃO 

Art. 2º. O horário de votação serão 07h às 17h. Os horários e locais das urnas
itinerantes  estão  publicizados  nas  redes  sociais  a  fim  de  se  evitar
aglomerações. 

§1º. Terá preferência na ordem de votação nas urnas fixas, entre o horário de
07h às 11h, os associados maiores de 60 (sessenta) anos, e os servidores que
estiverem  no  grupo  de  risco  para  complicações  decorrentes  da  COVID-19,
como  portadores  de  doenças  respiratórias  graves,  diabéticos,  hipertensos,
imunodeprimidos, portadores de doenças cardiovasculares, insuficiência renal
crônica e portadores de obesidade com IMC ≥40, nos termos definidos pelo art.
3º da Portaria 003/2021 do Município de Ouro Preto. 
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SEÇÃO III - DO USO OBRIGATÓRIO DA MÁSCARA 

Art.  3º.  A máscara será de utilização obrigatória  durante todo o período da
votação. 

§1º.  A utilização da máscara é de uso obrigatório  pelos mesários,  fiscais  e
eleitores. 

§2º. Não poderá votar o eleitor que não estiver utilizando a máscara cubrindo
nariz e boca, sendo obrigatório o uso nos locais de votação e no interior das
seções eleitorais. 

§3º.  Não  caracteriza  ato  atentatório  à  liberdade  eleitoral  a  exigência  de
observância do disposto no §2º para fins do ingresso do eleitor na seção para
votar. 

§4º. O poder de polícia do presidente da mesa receptora, autoriza-o a impedir o
ingresso  ou  retirar  da  seção  ou  do  local  de  votação  qualquer  pessoa  que
descumprir as disposições da presente resolução. 

SEÇÃO IV - DO USO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Art. 4º. Todas as seções deverão ter álcool gel para higienização das mãos
antes e após a votação. 

§1º.  Os mesários deverão utilizar máscaras cirúrgicas e face shield durante
todo  o  período  da  votação  e  farão  uso  do  álcool  em  gel  sempre  que
manipularem os documentos necessários ao registro dos votos. 

§2º. A máscara cirúrgica deve ser utilizada pelos mesários e fiscais, devendo
ser trocada a cada quatro horas. 

SEÇÃO V – DO USO DE CANETA PELO ELEITOR 

Art.  5º.  Conforme  exigido  pelo  Tribunal  Superior  Eleitoral  nas  eleições
municipais, fica obrigado o eleitor a levar e a utilizar caneta própria no ato da
eleição. 
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SEÇÃO VI – DA IDENTIFICAÇÃO DO ELEITOR 

Art. 6º. O eleitor não vai precisar entregar seu documento ao mesário, apenas
mostrá-lo à distância. 

§1º. Caso seja necessário, o mesário pode pedir para que o eleitor se afaste e
abaixe a máscara para conferir sua identidade. 

§2.  Após  identificado,  o  eleitor  receberá  as  cédulas  de  votação,  e  será
direcionado  à  cabine  eleitoral,  depois  de  depositar  as  cédulas  nas  urnas,
deverá higienizar  suas mãos com álcool  gel  e se retirará imediatamente da
seção eleitoral. 

SEÇÃO VII – DAS DEMAIS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO
PELA COVID 19 

Art. 7º. Não será permitido comer ou beber nada na fila de espera, de modo a
evitar que as pessoas tirem a máscara. 

§1º. Fica proibido a permanência dos eleitores após a votação em corredores e
nas  dependências  de  alimentação,  reuniões  informais  e  em ambientes  não
ventilados, nos termos da Portaria 003/2021 do Município de Ouro Preto. 

§2º. Conforme recomendação da OMS, deve-se: 

a)  lavar,  frequentemente,  as mãos com água e  sabão ou higienizá-las  com
álcool em gel a 70%; 

b) Evitar tocar olhos, nariz e boca; 

c) Se necessário compartilhamento de telefone ou computador,  higienizá-los
com solução alcoólica a 70% antes do uso;

d) Usar copos reutilizáveis próprios e individuais ou copos descartáveis; 

e) Limpar e desinfetar os locais de trabalho e áreas comuns no intervalo entre
turnos ou sempre que houver troca do posto ocupado pela pessoa durante o
período da eleição;
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f)  Não  cumprimentar  com abraços,  beijos,  aperto  de  mão ou  outro  contato
físico; 

g)  Evitar  tocar  em  superfícies  com  alta  frequência  de  contato  tais  como
corrimões, maçanetas e terminais de pagamento; 

h) Manter, sempre que possível, as janelas e portas abertas, de forma a obter o
máximo de ventilação no ambiente. 

§3º.  Não  será  permitida  a  presença  de  pessoas  com  sintomas  agudos
respiratórios tais como: falta de ar, perda do olfato, perda do paladar, dor de
garganta, tosse, coriza e congestão nasal, além de sinais e sintomas como dor
de cabeça, conjuntivite, febre, diarreia ou dor no corpo. 

§4º. Só será permitida a entrada de um associado por vez na seção eleitoral. 

§5º - O eleitor, ao apresentar-se na seção e antes de adentrar o recinto da
mesa receptora de votos, deverá postar-se em fila, respeitado o distanciamento
mínimo de 01 (um) metro. 

§6º. Devem os mesários e fiscais zelarem pelo distanciamento mínimo de 01
(um) metro  entre  os  eleitores  e  garantir  a  organização da fila  em todas as
seções eleitorais fixas e itinerantes. 

§7º.  Não  será  permitida  a  permanência  de  acompanhantes  nas  seções
eleitorais e nas filas do processo. 

SEÇÃO VIII – DA VIGÊNCIA 

Art.  8º  -  Esta  resolução  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação  e  será
aplicada durante o pleito eleitoral para as eleições para Diretoria Executiva e
Conselho Fiscal do SINDSFOP. 

COMISSÃO ELEITORAL SINDSFOP, 15 de janeiro de 2021.  
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