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Em virtude da pandemia, Câmara Municipal de Jandira 
realiza sessões ordinárias com público reduzido

Nessa edição especial, relembre o dia e horário das sessões da Câmara, 
bem como as medidas de contenção ao novo coronavírus, adotadas para 
�arantir um retorno mais se�uro dos trabalhos presenciais no le�islativo 
municipal jandirense. Se informe ainda sobre o calendário eleitoral de 
���� e fique por dentro de al�umas novidades no processo eleitoral desse 
ano.
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No dia �� de agosto de ����, a Câmara Municipal de 

Jandira publicou o Ato da Mesa nº ��/��, que dispôs 

sobre a retomada parcial das atividades presenciais 

na instituição. 

Embora o horário de atendimento ao público tenha 

sido normalizado, só é permitido o atendimento de 

uma pessoa por vez em cada ambiente. Além disso, 

para garantir a segurança de funcionários e 

munícipes, todas as medidas de contenção à COVID-

�� devem ser respeitadas – como uso de máscara de 

proteção, disponibilização de álcool em gel e 

aferição da temperatura corporal.

No que diz respeito às sessões ordinárias e 

audiências públicas, o texto define que serão 

realizadas com público reduzido, com ocupação 

máxima de ��% da capacidade do plenário da Casa e 

espaçamento entre fileiras e assentos – uma fileira 

sim, outra não; e um lugar sim, outro não. Todavia, os 

d e m a i s  e v e n t o s  c o l e t i v o s  p e r m a n e c e m 

temporariamente suspensos.

O referido Ato foi assinado por todos os membros da 

M e s a  D i r e t o r a .  V i s i t e  o  s i t e 

https://camarajandira.sp.gov.br para ter acesso à 

integra do documento e se informar sobre as demais 

medidas adotadas no processo de retomada das 

atividades parlamentares no Legislativo jandirense.

Ato nº 25/20 estabeleceu os procedimentos a serem colocados em prática no processo de reabertura parcial 
do órgão

Câmara dene medidas de controle à COVID-19 
na retomada das atividades presenciaisVID-19C



A Câmara Municipal de Jandira enfatiza que as Sessões Ordinárias ocorrem toda terça-feira, às ��h.

Em virtude da disseminação da COVID-�� na re�ião, as sessões estão sendo realizadas com público 
reduzido. Há ainda a transmissão ao vivo pela TV Câmara Jandira (canal ��.� da Multimídia TV), além da 
disponibilização do vídeo na ínte�ra no site  e no canal oficial da Câmara http://camarajandira.sp.�ov.br
no YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCTPoGn�XeuEXtR�PAq�n�RQ

A participação da população e da imprensa, presencial ou virtualmente, é mais que bem-vinda: é 
fundamental para a sociedade e para a Democracia.
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Lembrete: Sessões Ordinárias da Câmara 

Municipal de JandiraVID-19C
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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou, no dia �� de 
setembro, o Plano de Se�urança Sanitária para as eleições 
municipais de ����. Em função da pandemia da covid-��, o 
tribunal estabeleceu um protocolo com medidas preventivas 
para eleitores e mesários que vão trabalhar no pleito, em 
novembro.

Os eleitores só poderão para entrar nos locais de votação se 
estiverem usando máscaras faciais e deverão hi�ienizar as 
mãos com álcool em �el antes e depois de votar. A distância de 
um metro entre as demais pessoas também deverá ser 
mantida. O TSE recomenda ainda que o eleitor leve sua 
própria caneta para assinar o caderno de votação. 

Os cerca de dois milhões de mesários deverão trocar as 
máscaras de proteção a cada quatro horas, manter distância 
mínima de um metro entre os eleitores e os demais mesários, 
limpar as superfícies com álcool ��% e hi�ienizar as mãos com 
álcool em �el constantemente.
Eleitores e mesários que estiverem com sintomas da covid-�� 
não devem comparecer ao local de votação. Posteriormente, 
a ausência poderá ser justificada na Justiça Eleitoral. Cartazes 
ilustrativos com o passo a passo da votação serão divul�ados 
nas seções eleitorais para orientar os eleitores.

Os equipamentos de proteção que serão usados nas eleições 
foram doados por �� empresas privadas. No total, foram 
arrecadadas nove milhões de máscaras descartáveis, ��� mil 
litros de álcool em �el para os mesários, �,� milhões de 
marcadores de distanciamento no chão, �,� milhões de 
viseiras plásticas e um milhão de litros de álcool em �el para os 
eleitores.

Durante a apresentação do protocolo, o presidente do TSE, 
ministro Luís Roberto Barroso, disse que não há se�urança 
sanitária absoluta para evitar contaminações nos locais de 
votação, mas os riscos foram diminuídos com as medidas 
adotadas pelo TSE.  “Nós estamos tomando todas as 
precauções possíveis e razoáveis na convicção de que 
minimizaremos o risco de contaminação de quem quer que 
seja. Se�urança absoluta só se não tiver eleição e nin�uém 
sair na rua”, afirmou Barroso.

As re�ras foram elaboradas em parceria com especialistas dos 
hospitais Albert Einstein e Sírio Libanês, além de técnicos da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Fonte: A�ência Brasil EBC 

Pessoas com sintomas da covid-19 não devem ir ao local de votação

Covid-19: eleições municipais contam com 
protocolo de saúde VID-19C
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O horário de votação nas eleições municipais deste ano será das �h às ��h. A decisão de aumentar 
em uma hora esse período foi tomada no dia �� de a�osto pelo presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, ministro Luís Roberto Barroso. O horário costumava ser das �h às ��h.

Também será reservado um horário preferencial de votação, das �h às ��h, para o voto de pessoas 
acima de �� anos, que inte�ram �rupos de risco para o novo coronavírus. As medidas buscam 
�arantir maior tempo para os eleitores votarem com se�urança, além de tentar reduzir as 
possibilidades de a�lomeração nos locais de votação.

“A Justiça Eleitoral está fazendo todo o possível para conciliar a saúde pública da população com as 
demandas da democracia. É votando nas eleições municipais que você define o destino da sua 
cidade e, em última análise, os rumos do Brasil. Vote consciente”, afirmou o presidente do TSE. O 
horário foi definido depois de consultas feitas pelo TSE a autoridades sanitárias e de diálo�os com 
os vários tribunais re�ionais eleitorais.

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral

Também haverá horário pre�erencial para eleitores inte�rantes de �rupos de risco da Covid-��

Eleições 2020: horário de votação é ampliado em uma hora
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A nova campanha do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra a desinformação, “#EuVotoSemFake”, espera falar diretamente com 
o eleitor. A iniciativa, que será lançada nesta terça-feira (��), busca conscientizar os eleitores sobre o papel que eles têm na 
divul�ação de informações verdadeiras durante as Eleições Municipais ���� e sobre como podem se juntar à Justiça Eleitoral no 
combate à desinformação.
Se�undo Thia�o Rondon, coordenador di�ital de Combate à Desinformação do TSE, o principal objetivo da campanha é passar 
informações precisas sobre o processo eleitoral, como os cuidados sanitários para a realização do voto no dia das eleições, o 
funcionamento do fluxo de votação e as orientações para os eleitores em relação à apresentação de documentos, entre outras. 
“Tendo acesso à informação verdadeira, a população fica mais tranquila para votar e mais preparada para combater as chamadas 
�ake news”, destaca.
As principais recomendações da campanha aos eleitores são: si�am os canais oficiais do TSE e do Tribunal Re�ional Eleitoral (TRE) 
de seu estado; e baixem os aplicativos do TSE, como o e-Título – a versão di�ital do título de eleitor –, o Mesário – usado para 
treinar e auxiliar os mesários antes e durante as eleições – e o Pardal – criado para receber denúncias da sociedade sobre 
irre�ularidades em campanhas eleitorais.
Outro importante aliado na campanha será o assistente virtual via WhatsApp que o Tribunal lançará em breve para esclarecer 
diversas questões sobre o processo eleitoral. “A desinformação vem sendo acelerada pelo uso da tecnolo�ia di�ital, e seu 
combate é uma prioridade do TSE. Com mais instrumentos, che�aremos a um maior número de pessoas. Nossa intenção é que 
os eleitores possam exercer sua liberdade de voto sem desinformação”, ressalta Thia�o.

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral

Iniciativa, lançada no dia �� de setembro pelo TSE, visa conscientizar os eleitores sobre o seu papel na divul�ação de in�ormações verdadeiras durante o pleito

Campanha “#EuVotoSemFake” pretende conter desinformação nas 
eleições



Uma nova versão do aplicativo e-Título, disponibilizada no dia �� de a�osto, permite aos usuários justificar de forma 
on-line a ausência nas Eleições Municipais de ����, por meio de seus smartphones e tablets. As inovações vêm auxiliar 
os eleitores que – já tendo baixado e habilitado o aplicativo em seus dispositivos móveis – estiverem fora de seu 
domicílio eleitoral ou estiverem impedidos de votar nos dias �� e �� de novembro, primeiro e se�undo turno do pleito, 
respectivamente.

Por enquanto, o aplicativo somente aceitará as justificativas depois da votação, como já é feito no . Portal do TSE na internet
Mas a Justiça Eleitoral já prepara o lançamento da versão �.� do e-Título, que permitirá a justificativa nos dias de eleição. 
Essa nova funcionalidade, que ainda não tem data para ser lançada, funcionará apenas nos dias e horários de votação.
Sobre o aplicativo

Lançado em ����, o aplicativo e-Título é uma alternativa ao título de eleitor impresso. Ele tem validade oficial para efeitos 
de identificação e traz, além da foto e dos dados do eleitor, informações sobre o seu local de votação.
O e-Título também apresenta uma série de outras funcionalidades, como a �eração de certidões de quitação eleitoral e de 
nada-consta de crimes eleitorais, bem como a autenticação de documentos, entre outras.

O aplicativo é �ratuito e tem versões compatíveis com os sistemas operacionais iOs e Android. Para baixá-lo, basta procurá-
lo na loja de aplicativos do seu dispositivo móvel ou acessar o  no Portal do TSE.hotsite do título de eleitor

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral
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Eleitor pode justicar ausência nas eleições municipais de 2020 por meio 
de aplicativo

E-título possibilitará a justi�icativa após o pleito; inovação auxilia eleitores que estão �ora de seu domicílio eleitoral ou 
impedidos de votar

http://www.tse.jus.br/eleitor/justificativa-eleitoral/justificativa-eleitoral
https://www.justicaeleitoral.jus.br/titulo-eleitoral/
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A Emenda Constitucional ���/����, aprovada em virtude da pandemia do novo coronavírus, alterou a data das eleições municipais para �� de 
novembro. Se houver se�undo turno, que ocorre apenas em cidades com mais de ��� mil eleitores, o pleito será em �� de novembro. Essa 
mudança também repercutiu nas datas de outros eventos do processo eleitoral.

Confira as principais mudanças no calendário eleitoral ����: �� de a�osto: Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e de televisão 
transmitir pro�rama apresentado ou comentado por pré-candidato (Lei nº �.���/����, art. ��, § �º).

�� de a�osto a �� de setembro: realização de convenções partidárias para definição de coli�ações e escolha dos candidatos. As convenções podem 
ser feitas de forma virtual �� de setembro: Último dia para os partidos políticos e as coli�ações apresentarem à Justiça Eleitoral, até as ��h 
(dezenove horas), o requerimento de re�istro de seus candidatos, sendo possível a transmissão via internet até as �h (oito horas) (Lei nº 
�.���/����, art. ��, caput)

�� de setembro: Último dia para que os partidos providenciem a abertura de conta bancária  específica  destinada  ao  recebimento  de  doações  
de  pessoas físicas  para  a  campanha  eleitoral �� de setembro: Início da Propa�anda Eleitoral, inclusive na internet �� de outubro a �� de 
novembro: período da veiculação da propa�anda eleitoral �ratuita no rádio e na televisão relativa ao primeiro turno �� de novembro: Último dia 
para a divul�ação pa�a, na imprensa escrita, de propa�anda eleitoral e a reprodução, na internet, de jornal impresso com propa�anda eleitoral 
relativa ao primeiro turno (Lei nº �.���/����, art. ��, caput) �� de novembro: Último dia para a propa�anda eleitoral mediante alto-falantes ou 
amplificadores de som, entre as �h (oito horas) e as ��h (vinte e duas horas) (Lei nº �.���/����, art. ��, §§ �º e �º, I); Último dia, até as ��h (vinte e 
duas horas), para a distribuição de material �ráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhados ou não por carro de som ou mini trio (Lei nº 
�.���/����, art. ��, §§ �º e ��).

�� de novembro: �º turno das eleições

�� de novembro: �º turno das eleições

�� de dezembro: Último dia para entre�a, por candidatos e partidos, das prestações de contas referentes ao primeiro e se�undo turnos.

�� de dezembro: Prazo final para diplomação dos eleitos

Prazo para realização do pleito

A Emenda Constitucional e a Resolução do TSE definem o dia �� de dezembro como data-limite para a realização do pleito, no caso de as condições 
sanitárias de estado ou munícipio não permitirem a realização das eleições nas datas convencionais (�� e �� de novembro).

Fonte: Tribunal Re�ional Eleitoral – SP

Novo calendário �oi publicado pelo TSE; alteração das datas se deve à pandemia da COVID-��

Eleições 2020: confira as principais datas do calendário eleitoral
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