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A Comissão Eleitoral Regional, reunida em sua 14ª reunião extraordinária realizada no 

dia 18 de setembro de 2020, de acordo com as suas competências estabelecidas no Regulamento 

Eleitoral para as eleições de presidentes do Confea e dos Creas e de conselheiros federais 

(Resolução nº 1.114, de 26 de abril de 2019), e; 

           Considerando a Decisão Plenária nº PL-1273/2020, pela qual o Plenário do Confea 

aprovou a alteração da Decisão Plenária nº PL-0535/2020, fixando o dia 01 de outubro de 2020 

para as Eleições Gerais do Sistema Confea/Crea 2020, com os devidos ajustes no Calendário 

Eleitoral aprovado; 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2); 

Considerando o constante na Deliberação nº 57/2020-CEF, na qual orienta a adoção de 

vários procedimentos protetivos, visando a inibição da propagação do coronavirus; 

Considerando a Deliberação nº 91/2020-CEF, que alterou o calendário das ações 

administrativas do processo eleitoral 2020, do Sistema Confea/Crea e Mútua; 

Considerando a Deliberação nº 130/2020-CEF, que orientou sobre das medidas cabíveis 

necessárias à conclusão do processo eleitoral, nos termos da Resolução nº 1.114, de 2019; 

Considerando a Deliberação nº 133/2020-CEF, que aprovou o Manual do Mesário 2020; 

Considerando a Deliberação nº 176/2020-CEF na qual presta os esclarecimentos 

necessários em resposta ao Despacho SUJUD (0375410), bem como à Decisão Judicial 

proferida no Processo de Ação Civil Pública movida pelo MPF/PE; 

Considerando a Deliberação nº 025/2020 da CER-PE, que aprovou os layouts das mesas 

receptoras/escrutinadoras de votos, apresentados pela Assessoria de Projetos Especiais – ASSPE 

e dá outras providências; 

Considerando a Deliberação nº 026/2020 da CER-PE,  que aprovou a ampla divulgação 

das medidas de proteção, que serão adotadas pelos eleitores no dia da eleição, para evitar o 

contágio da Covid-19; 

Considerando que todas as providências administrativas foram solicitadas ao Crea-PE 

através dos documentos anexos a presente deliberação;  
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Considerando o disposto no inciso IX do art. 21 da Resolução 1.114/19, no que compete 

à CER: IX - promover ampla divulgação da eleição, em especial acerca da localização das 

Mesas Eleitorais; 

            Considerando, por fim, a necessidade reiterar a divulgação junto aos profissionais, 

quanto às medidas de proteção, referentes ao Coronavírus, que deverão ser adotadas no dia da 

eleição e de criar novas ações por força da decisão consubstanciada na Ação Civil Pública 

promovida pelo Ministério Público. 

 

Deliberou: 

1. Determinar as medidas gerais e preventivas frente à pandemia do novo coronavírus 

(SARS-CoV-2), a serem adotadas pelos MESÁRIOS em 1º de outubro, data das 

Eleições Gerais 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua: 

a) Uso obrigatório de máscaras e protetores faciais durante todo o período em que 

estiverem no local de votação, cobrindo totalmente boca e nariz, sendo bem 

ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Entende-se como local de 

votação qualquer espaço físico onde tenha sido instalada Mesa Eleitoral;  

a)1. A máscara deve ser substituída a cada 4 horas, ou sempre que estiver úmida, 

com sujeira aparente ou danificada; 

b) Todos os mesários deverão aferir suas temperaturas antes do início dos trabalhos; 

c) Será proibido o uso de adornos por parte dos organizadores e responsáveis pela 

condução da eleição, como relógios, pulseiras, colares, etc; 

d) Uso obrigatório de luvas descartáveis durante todo o período de votação. 

Compreendido da organização da sala de votação até o término da apuração de 

votos;  

e) Promover a higienização das mãos dos eleitores com álcool gel 70% e seguida 

orientar pela utilização da luva de plástico descartável para ingressar no recinto de 

votação; 

f) Organizar a sala de votação de modo a: i. Manter o distanciamento de, no mínimo, 1 

(um) metro entre os membros da mesa eleitoral; ii. Demarcar no chão o local em que 

o eleitor aguardará, com distância mínima de 2 metros, em caso de fila de espera; iii. 

Demarcar no chão a distância mínima de 1 (um) metro, entre o membro da mesa 

eleitoral e o eleitor;  

g) Promover a higienização com álcool 70% de todo material utilizado pelo eleitor, 

como por exemplo canetas e a mesa de votação, ao término de cada voto;  

h)  Promover a frequente higienização com álcool 70% de locais acessíveis às mãos, 

como por exemplo, maçanetas de portas, mesa da cabine de votação, mesa dos 

trabalhos dos mesários, incluindo cabines de votação e teclados de computadores, se 

for o caso, preferencialmente, com toalhas de papel descartáveis após a limpeza;  

i) Manter todos os locais de votação arejados;  
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j) Fixar no ambiente de votação, o material orientativo, disponibilizado às Comissões 

Eleitorais Regionais, pela Comissão Eleitoral Federal, com atitudes preventivas ao 

novo coronavírus (SARS-CoV-2); 

k) Adotar os meios necessários para evitar aglomerações, tais como: apenas permitir a 

entrada de no máximo 2 (dois) eleitores por seção eleitoral; Em caso de formação de 

fila, o eleitor deverá obedecer ao espaçamento de no mínimo 1m (um metro), em 

relação ao outro eleitor;  

l) A obrigatoriedade do disposto nas alíneas “a” e “b” deste item deverão ser 

observadas pelos fiscais e candidatos, sendo a eles facultada a utilização de protetor 

facial; 

m) Encerrada a votação (às 19h), deve ser iniciado de imediato o processo de apuração 

dos votos, devendo o presidente da mesa manter o uso da máscara, protetor facial e 

luva; após a contagem depositar a urna em sacos plásticos descartáveis, sendo 

inserida em malote específico; 

n) Nas inspetorias, deverão ser adotadas as mesmas medidas protetivas do item 

anterior, para em seguida serem transportadas para sede do Crea-PE; 

o) Assim que encerrada a votação nas inspetorias, a urna de votos em separado deverá 

ser depositada em sacos plásticos descartáveis, sendo inserida em malote específico, 

que também deverá ser higienizado, para que sejam transportadas com segurança 

para sede do Crea-PE. 

2. Determinar a ampla divulgação junto aos PROFISSIONAIS APTOS A VOTAR da 

jurisdição do Crea-PE, quanto as seguintes recomendações e obrigatoriedades:  

a) É obrigatório o uso de máscaras, sejam elas caseiras ou profissionais, nas instalações 

da Sede, Escritório e Inspetorias do Crea-PE no dia da eleição; 

b) Adotar como horários preferenciais, das 8h às 9h e das 13:30h às 14:30h, aos 

eleitores pertencentes a grupos de riscos;  

c) Os eleitores pertencentes a grupos de riscos (inclusive eleitores com idade a partir de 

60 anos) terão acesso preferencial durante todo o processo de votação; 

d) Todos os eleitores deverão ter suas temperaturas aferidas antes de entrar no local de 

votação; 

e) Em caso de formação de fila, o eleitor deverá obedecer ao espaçamento de no 

mínimo 1m (um metro), em relação ao outro eleitor; e,  

f) Deverá ser obedecido o espaçamento de no mínimo 1m (um metro) entre o eleitor e 

os membros da mesa receptora de votos; 

g) Os eleitores deverão, preferencialmente, comparecer aos locais de votação portando 

sua própria caneta, como mais uma medida para prevenção e mitigação dos impactos 

da Covid19. 
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h) As urnas eleitorais situadas na Sede do Crea-PE serão acessadas por duas entradas, 

de  modo que as urnas 01, 02 e 03 – entrada principal; e, 04, 05 e 06 – entrada 

lateral.  

3. NOVAS MEDIDAS PROTETIVAS:  

a) Solicitar à Presidência do Crea-PE, a compra de 20 termômetros para aferição de 

temperatura de todos os participantes do processo eleitoral; 

b) Solicitar à Presidência do Crea-PE, que sejam designados colaboradores para aferir 

a temperatura dos eleitores antes de entrarem nos locais de votação, no período das 

8 às 19 horas;  

  b.1 Estes mesmos colaboradores deverão promover a higienização das mãos do 

eleitor com álcool 70% e orientar sobre a utilização da luva descartável antes de 

entrar no local de votação.  

c) Solicitar reforço da equipe de limpeza, em todos os locais de votação, para que 

promova higienização dos ambientes, de forma constante, incluindo as mesas 

receptoras, cabine de votação e entornos das urnas eleitorais, copa, banheiros, com 

álcool 70%, durante todo o período de votação (das 8h às 19h); 

 c.1 Todas as canetas deverão ser higienizadas com álcool 70% após o seu uso 

pelo eleitor.  

 c.2. O Crea-PE deverá garantir que a sua equipe de limpeza faça uso, em todos 

os momentos, dos equipamentos de proteção necessários a sua própria 

segurança e a dos demais envolvidos no processo de votação.  

 c.3. A equipe de limpeza deverá higienizar os banheiros, no mínimo, a casa 

hora, incluindo: maçanetas, interruptor, válvula e registros das torneiras, 

mictórios, duchas, vasos sanitários, e portas trincos das portas. 

c.4. O Crea-PE deverá manter na copa da sua sede funcionário durante todo o 

processo de votação, para fins de manutenção da limpeza e higienização.  

d) O Crea deverá disponibilizar uma bandeja (de material que permita desinfecção)  

em cada mesa de votação, para que sejam colocados pertences dos eleitores, assim 

como seu documento de identificação, evitando mãos dos mesários e eleitor, e a 

contaminação de outras áreas da mesa; 

e) Determinar que o transporte das urnas oriundas do interior sejam transportadas no 

porta malas do carro, após terem sido devidamente isoladas em sacos plásticos, não 

devendo entrar em contato com nenhum outro objeto no interior do veículo.  

e.1. O responsável pelo transporte da urna deverá estar em todos os momentos 

utilizando máscara, protetor facial e luva. 

f) Solicitar que seja providenciada a desinfecção das urnas assim que recepcionadas 

pelo TRE e também para sua devolução; 

g) Determinar que o colaborador responsável por recepcionar as urnas eleitorais, 

deverá estar utilizando máscara, protetor facial e luva; 
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h) Determinar que o Crea-PE deverá destacar local em sua sede para depósito 

exclusivo das urnas até o momento de sua desinfecção. Neste mesmo local deverá 

ser feita a higienização para seu retorno ao TRE;  

i)  Determinar que as cédulas eleitorais e todo material referente às eleições que não 

puderem ser devidamente descartados, deverão passar por um processo de 

desinfecção e arquivados em local seguro e isolado; 

j) Salientar que, caso ocorra a apuração dos votos em separados, os membros da 

Comissão Eleitoral deverão utilizar a todo tempo máscaras, luvas e protetor facial 

quando do manuseio de materiais eleitorais respectivos;  

j.1. após o processo de apuração dos votos em separado, estes deverão ser 

depositados em sacos plásticos descartáveis, e depositados em local isolado a 

ser providenciado pelo Crea-PE. 

k) Todos os membros da CER e equipe de apoio do processo eleitoral, deverão utilizar 

os EPIs adequados às suas atividades. 

l) Determinar que o Crea-PE providencie a limpeza de todos os aparelhos de ar 

condicionado (sede e inspetorias) até o dia da eleição.  

m) Solicitar a instalação de toldo para sede do Crea-PE, no intuito de garantir o 

distanciamento, conforto e segurança dos eleitores. 

n) Orientar todos os participantes do processo eleitoral de que será terminantemente 

proibido fumar nas dependências do Crea-PE (sede, escritório e inspetorias) durante 

todo processo de votação.  

o) Solicitar que o Crea-PE providencie nos seus locais de votação a demarcação no 

chão do local em que o eleitor aguardará, com distância mínima de 2 metros, em 

caso de fila de espera e a distância mínima de 1 (um) metro, entre o membro da 

mesa eleitoral e o eleitor. 

p) Solicitar que a Gerência de Políticas Institucionais – GPI, dê ampla divulgação das 

medidas mencionadas na presente deliberação, no site e em todas as mídias sociais 

do Crea-PE.                         

                                                                                                 Recife, 18 de setembro de 2020. 

 

Eng. Fltal. Emanuel Araújo Silva 

Coordenador da CER-PE 

                                                  

Eng. Rildo Remígio Florêncio                                        Eng. Virgínia Lúcia Gouveia e Silva 

Membro da CER                                                             Coordenadora Adjunta 
                                                            

                              

Eng. Kleber Rocha Ferreira Santos                                Eng. Edmundo Joaquim de Andrade 

Membro da CER                                                      Membro 2º Suplente 
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