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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO P1AUI
RESOLUgAO N° 157, DE 31 DE MARQO DE 2009
PROCESSO ADMINISTRATE N° 002/2009 - ASSPRE (SADP N° 1565/2009). ORIGEM:
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAQAO
Relatora: Desembargadora Eulalia Maria Ribeiro Gongalves Nascimento Pinheiro
Proponente: Secretaria de Tecnologia da Informacao

DISCIPLINA A CESSAO, POR EMPRESTIMO,
DE URNAS ELETRONICAS E SISTEMA DE
VOTAQAO
ESPECiFICO
EM ELEIQOES
PARAMETRIZADAS.

0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUl, no uso das atribuigoes
que Ihe conferem os incisos IX e XV do art. 15 da Resolugao TRE/PI n° 107/2005 e
observado o disposto na Resolugao TSE n° 22.685/2007, RESOLVE estabeiecer as
seguintes normas e procedimentos:
DAS ELEigOES PARAMETRIZADAS
Art. 1°. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauf podera ceder, a titulo de
emprestimo, urnas eletronicas e sistema de votagao especifico a entidades publicas
organizadas e i n s t i t u t e s de ensino para utilizagao em eleigoes parametrizadas,
assegurando-lhes o apoio e o suporte necessarios a realizagao do pleito, com escopo de
difundir os servigos desenvolvidos pela Justiga Eleitoral e garantir a livre manifestagao da
comunidade.
Paragrafo unico. Excepcionalmente, a criterio deste Tribunal, podera ser
atendida solicitagao de emprestimo de urnas eletronicas a entidades nao previstas no caput
deste artigo.
DAS CONDIQOES PARA CESSAO
Art. 2°. As entidades interessadas em utilizar urnas eletronicas e o sistema de
votagao especifico deverao solicitar ao Tribunal Regional Eleitoral do Piaui a cessao, por
emprestimo, dos equipamentos e recursos tecnicos necessarios a realizagao de eleigoes
parametrizadas.
§ 1°. Em se tratando de entidades sediadas na Capital, a solicitagao deve ser
feita por Oficio dirigido a Presidencia do TRE, com antecedencia minima de 60 (sessenta)
dias da realizagao do pleito, observando os seguintes requisitos:
1 - o oficio (Anexo I), cujo modelo sera disponibilizado na pagina da internet
deste Tribunal (www.tre-pi.jus.br) e no Protocolo da Secretaria do Tribunal, devera constar
de anexo formulario com informagoes sobre as condigoes do local onde ocorrera a eleigao,
bem como quanto aos dados de idenjtfjcagao da instituigao (Anexo II), corirprme o que
segue:
• ^
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a) nome, CNPJ da entidade e comprovagao de sua personalidade juridica;
b) nome do representante legal da entidade e por ela indicado para
assinatura do contrato de cessao e pelo recebimento, guarda e devolugao dos
equipamentos;
c) finalidade a que se destina o Sistema Eletronico de Votagao solicitado;
d) local onde sera(serao) instalada(s) a(s) urna(s) eletronica(s);
e) data da realizacao da eleigao parametrizada;
f) enderego, numero(s) de telefone(s) da entidade e/ou de seu representante
legal; numero de fax e enderego eletronico (e-mail).
II - o formulario a que se refere o inciso I devera ser criteriosamente
preenchido e assinado pelo representante legal da instituicao.
§ 2°. As entidades sediadas no interior do Estado encaminharao suas
solicitagoes, por Oficio, ao Juizo Eleitoral da circunscrigao a que pertengam, no mesmo
prazo e condigoes constantes do §1° deste artigo, observados os seguintes procedimentos:
I - o juiz eleitoral da respectiva Zona, apos receber Oficio de solicitagao de
urna eletronica, emitira, no prazo de 05(cinco) dias uteis, previo parecer sobre a
conveniencia e oportunidade do pedido, observada a legitimidade da entidade requerente, a
tempestividade do pedido e a documentagao apresentada.
II - o oficio de solicitagao, bem como o parecer de que trata o paragrafo
anterior, deverao ser encaminhados a Presidencia deste Regional para providencias
pertinentes.
III - o pedido somente sera apreciado se a Zona Eleitoral estiver dotada dos
equipamentos e de corpo tecnico de servidores, nao competindo ao TRE deslocar urnas
eletronicas e servidores para realizagao de eleigoes parametrizadas fora da Capital.
IV - havendo, excepcionalmente, necessidade de deslocamento de servidores
da Justiga Eleitoral para fora de sua sede, a cessionaria arcara com as despesas e diarias
dos servidores envolvidos no evento.
V - quando a eleigao abranger mais de uma Zona Eleitoral do interior do
Estado do Piaui, a solicitagao devera ser dirigida a sede do TRE/PI, que decidira,
observando o disposto nesta Resolugao.
Art. 3°. A Presidencia deste Tribunal encaminhara a Secretaria de Tecnologia
da Informagao - STI o Oficio de que trata o art. 2°, §1° desta Resolugao.
§ 1°. Cabera ao gabinete da STI autuar - preferencialmente por meio
magnetico - o pedido de cessao de urnas da entidade requerente enviado pela presidencia.
§ 2°. Apos, os autos serao encaminhados a Coordenadoria de Eleigoes e
Voto Informatizado, que solicitara a Segao competente as seguintes providencias:
I - analise e verificagao quanto ao preenchimento dos requisitos constantes
do art. 2°, §1° desta Resolugao.
II - envio de Oficio a entidade requerente - quando nao atendidos os
requisitos - para sanar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do recebimento, as omissoes
existentes, sob pena de indeferimento do pedido.
§ 3°. Verificada a impossibilidade de atendimento do pleito por motivo de
ordem tecnica proprio da Justiga Eleitoral, a SEUEVI (Segao de Urnas Eletronicas e Voto
Informatizado) ou a Zona Eleitoral (Z.E.) devera fazer constar referida intermagao em
relatorio circunstanciado, o qual afera encaminhado pelo titular da STI a Presidencia do
Tribunal para analise e decisao.
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Art. 4°. Atendidos todos os requisites necessarios, a SEUEVI/Z.E. fara vistoria
no local onde sera(serao) instalada(s) a(s) urna(s) eletronica(s) e providenciara:
I - o preenchimento de relatorio especifico (Anexo III);
II - a elaboracao de parecer quanto a viabilidade para realizagao do pleito,
observando:
a) a tempestividade do pedido;
b) as condicoes apresentadas pela entidade no que tange a seguranga e ao
planejamento do pleito;
c) a adequacao do local de votagao aos requisitos constantes do relatorio de
vistoria;
d) os beneficios que poderao advir da utilizagao de urnas eletronicas e do
sistema de votagao especifico.
III - envio dos autos ao gabinete da STI.
Art. 5°. A Secretaria de Tecnologia da Informagao encaminhara os autos a
Diretoria Geral para emissao de parecer.
Paragrafo unico. Apos manifestagao da Diretoria Geral, os autos serao
enviados a Presidencia.

DA CESSAO DAS URNAS ELETRONICAS
Art. 6°. Cabera a Presidencia deste Tribunal decidir sobre a cessao das urnas
eletronicas.
§ 1°. O pedido de cessao de que trata o caput deste artigo nao podera ser
aprovado se a eleigao parametrizada estiver prevista para ocorrer dentro dos 120 (cento e
vinte) dias anteriores e 60 (sessenta) dias posteriores a realizagao de Eleigoes Gerais,
Municipals ou Consultas nacionais e regionais, considerando-se, quando for o caso, a
ocorrencia de segundo turno.
§ 2°. Excepcionalmente, em havendo urnas eletronicas disponiveis e
condigoes tecnicas para o atendimento do pedido, a Presidencia do TRE/PI analisara o caso
e, se for conveniente e oportuno, decidira pela cessao das urnas eletronicas.
Art. 7°. Deferido o pedido de cessao, o representante da cessionaria sera
notificado para comparecimento a sede do TRE/PI ou da Zona Eleitoral respectiva, no prazo
de 48h (quarenta e oito horas), contado da ciencia do deferimento do pedido, a fim de
assinar o Contrato de Cessao, cujo modelo consta do Anexo IV desta Resolugao.
§ 1°. Presume-se desistencia da entidade requerente o nao comparecimento
do representante para assinatura do contrato de que trata o caput deste artigo, em razao do
que serao os autos arquivados e cessarao para o TRE/PI quaisquer obrigagoes referentes a
realizagao de eleigoes parametrizadas pleiteadas pela respectiva entidade.
§ 2°. Apos a assinatura do contrato, os autos serao encaminhados a
SEUEVI/Z.E. que adotara como providencias:
I - solicitagao de informagoes a entidade quanto a cargos, candidatos e
fotografias, dentre outras, para realizagao das eleigoes parametrizadas;
II - as informagoes a que se refere o inciso anterior, bem como a relagao de
eleitores aptos a votar - quando solicitada -, deverao ser entregues:
a) em formato especificado ^eta SEUEVI, a respectiva Zona Eleitoral ou ao
TRE/PI, conforme o caso;
\
^

Processo Administrative n° 002/2009

4

b) o prazo para entrega sera de ate 30 (trinta) dias antes da data prevista
para a realizagao da eleigao parametrizada.
Ill - de posse das informacoes, a SEUEVI/Z.E. executara os procedimentos
de carga das urnas e os testes necessarios ao seu funcionamento.
§ 3°. Na hipotese de a entidade recusar-se a prestar informagoes de sua
competencia, ou, ainda, se nao atender as obrigacoes previstas nesta Resolugao, o contrato
de cessao sera revogado pela Presidencia deste Regional.
§ 4°. O pedido de revogagao, elaborado pela Secretaria de Tecnologia da
Informacao ou Zona Eleitoral, devera constar de relatorio circunstanciado quanto aos
impedimentos que tornem impraticaveis o atendimento ao pedido de cessao.
DOS DEVERES DA ENTIDADE CESSIONARIA
Art. 8°. A entidade cessionaria devera adotar medidas de seguranca
necessarias para a realizagao do evento, inclusive quando houver necessidade de
policiamento, a fim de preservar a integridade das pessoas presentes no local de votacao,
bem como dos equipamentos cedidos.
Paragrafo unico. As medidas de seguranca de que trata o caput deste artigo
deverao garantir, ainda, o livre transito dos servidores designados para acompanhar a
eleigao.
Art. 9°. Em caso de suspensao da realizagao do pleito, a entidade requerente
devera comunicar imediatamente a Zona Eleitoral ou ao Tribunal Regional Eleitoral,
conforme o caso.
Paragrafo unico. A remarcagao da data da eleicao suspensa ficara
condicionada a parecer de viabilidade a ser apresentado pela SEUEVI/STI ou Zona Eleitoral.
Art. 10. Cabera a entidade cessionaria responsabilizar-se pela utilizacao das
urnas eletronicas cedidas, exclusivamente, para o fim solicitado - na forma ajustada no
contrato e sem prejufzo da propositura das agoes civel e penal cabiveis - devendo arcar,
ainda, com os custos referentes a:
I - transporte das urnas;
II - material de expediente;
III - publicagao na imprensa oficial;
IV - manutengao e reposigao de componentes;
V - reposigao dos equipamentos cedidos, no caso de extravio;
VI - despesas com alimentagao e deslocamento de servidores da Justiga
Eleitoral colocados a disposigao no dia da eleigao.
Paragrafo unico. O representante da entidade deve encaminhar ao TRE/PI ou
a Zona Eleitoral planilha de custos correspondente as despesas de que trata este artigo.
Art. 11. Os custos relativos a suprimentos, manutengao, reparos e reposigao
de componentes, bem como os decorrentes de extravio dos equipamentos cedidos serao
recolhidos por meio da Guia de Recolhimento da Uniao (GRU), a ser fornecida pela Justiga
Eleitoral do Piaui.
§ 1°. No caso de dano ou extravio dos equipamentos disponibilizados, a
entidade cessionaria tera que comprovar o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias uteis
contados da notificagao do TRE/PI.
§ 2°. Na hipotese de nao comprovagao do pagj^hjiento dos custos
operacionais, ate o ultimo dia Jtjl antes do evento:
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I - caracterizara renuncia da requerente;
II - o TRE/PI nao efetivara a cessao da(s) urna(s) eletronica(s) para a
requerida eleicao parametrizada.
III - a entidade requerente fica impossibilitada de requerer o sistema de
votacao pelo prazo de 03 (tres) anos, sem prejuizo das agoes cabiveis.
DO SOFTWARE DA URNA
Art. 12. A versao do software especifico para eleigoes parametrizadas sera
fornecida pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do artigo 7° da Resolucao TSE n°
22.685/2007, cabendo sua adequagao e geracao de midias ao TRE/PI.
§ 1°. Os procedimentos concernentes a parametrizacao do software, geragao
de midias e carga das urnas serao de responsabilidade deste Regional e/ou da Zona
Eleitoral.
§ 2°. O controle do software ficara restrito a Justiga Eleitoral, nao se
admitindo, em hipotese alguma, a auditoria dos programas e do conteudo dos disquetes por
entidade alheia a Justiga Eleitoral.
§ 3°. Nao sera permitido copiar total ou parcialmente o software da urna
eletronica, bem como as alteragoes havidas, nos termos da Lei n° 9.609/1998, que dispoe
acerca da protegao da propriedade intelectual sobre programas de computador e sua
comercializagao.
Art. 13. E expressamente proibida a utilizagao de qualquer programa na urna
eletronica que nao seja o sistema operacional original ou programa aplicativo fornecido pela
Justiga Eleitoral.
DAS DISPOSIQOES FINAIS
Art. 14. O sistema de totalizagao podera ser elaborado pela entidade
requerente ou pela Justiga Eleitoral, conforme sua disponibilidade, sendo necessario, neste
caso, estabelecer os criterios e as condigoes para a sua cessao.
Art. 15. Ao final do processo de votagao serao realizados os seguintes
procedimentos:
I - entregar a cessionaria urna copia, em meio magnetico, contendo somente
os votos registrados;
II - entregar, ainda, urna via dos boletins emitidos por cada urna eletronica;
III - arquivar os demais arquivos no Tribunal Regional Eleitoral do Piaui pelo
prazo de 30(trinta) dias, findo o qual serao apagados.
Art. 16. O projeto da urna e de propriedade da Justiga Eleitoral e assenta-se
no sigilo de seu funcionamento, garantindo a seguranga e a integridade dos resultados
eleitorais.
§ 1°. A abertura da urna, por quaisquer motivos, somente sera efetuada por
servidores deste Tribunal.
§ 2°. As urnas cedidas, ao termino do processo eleitoral parametrizado e
antes de serem armazenadas, deverao ser inspecionadas portecnicos da Justiga Eleitoral.
§ 3°. Caso haja necessidade de reparo e/ou de reposigao de componentes,
aplicar-se-a o disposto no art. 10 desta Resolugao.
Art. 17. As eleigoes pafa\netfizadas deverao ser realizadas no horario
compreendido entre 7h e 20h.
%~)SWJJ\&
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Paragrafo unico. Somente em casos excepcionais, devidamente justificados e
autorizados pela Presidencia deste Regional, podera extrapolar o horario estabelecido no
caput deste artigo.
Art. 18. £ vedado o emprestimo de urnas eletronicas para realizacao de
eleicao com candidato unico.
Art. 19. Em se tratando de solicitagao de urnas por i n s t i t u t e s sediadas no
interior do Estado ou cuja eleicao parametrizada la venha a ocorrer, observado o disposto
no artigo 2°, §2°, I, II, III desta Resolucao, cabera a Zona Eleitoral adotar as providencias
previstas nos seguintes artigos: 3°, I, II e §3°; 4°; 7°, §§1°, 2°, I, II, a, b, 111 e §§ 3°, 4°; 9°; 12,
§1°; 14, paragrafo unico e art. 15, I, II, desta Resolucao.
Art. 20. Os Oficios a serem encaminhados pela SEUEVI a entidade
requerente devem, necessariamente, ser visados pelo titular da Coordenadoria de Eleicoes
e Voto Informatizado e da Secretaria de Tecnologia da Informacao.
Art. 21. Podera o Tribunal Regional Eleitoral do Piaui indeferir pedido de
cessao de urnas quando verificada excessiva demanda ou por quaisquer motivos de
inconveniencia e inoportunidade, encaminhando os autos a STI para fins de arquivamento.
§ 1°. Em sendo deferido o pedido de cessao, os autos serao encaminhados a
Coordenadoria de Eleicoes e Voto Informatizado, a fim de que verifique e certifique os
procedimentos de publicacao do extrato do contrato, juntada do recibo de deposito de
pagamento das custas, bem como dos boletins de urna, do termo de aceitacao dos dados
parametrizados, do termo de emprestimo e responsabilidade, da ata de audiencia de carga
e lacre das urnas e do contrato, dentre outros.
§ 2°. Certificados todos os atos necessarios nos termos do paragrafo anterior,
a Secao de Urnas Eletronicas e Voto Informatizado arquivara os respectivos autos.
§ 3°. Em qualquer hipotese, da decisao do (a) Presidente nao cabera recurso.
Art. 22. A entidade requerente devera preencher urn formulario de avaliacao
acerca dos servicos prestados pelo TRE/PI, nos termos do Anexo V desta Resolugao.
Art. 23. Os casos omissos serao resolvidos pelo TRE/PI.
Art. 24. Ficam revogadas as ResolucSes TRE/PI nos 029/1997 e 054/2001.
Art. 25. Esta Resolucao entra em vigor na data de sua publicacao.
Sala das Sessoes do Tribunal Regional Eleitoral do Piaui, em Teresina, 31 de
marco de 2009.

fe.

Desa. EULALIA MARIA RIBEIRO GONCALVES NASCIMENTO PINHEIRO
Presidente
^
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Dr. RICARDO GENTIL EULALIO DANTAS
/
Juiz de Direito

Dr. VALTER FERREIRA D E ^ l j K f c A R PIRES REBEUO
Jurista

/ ^

^U
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Dr. MARCO TULIO LUSTOSA CAMINHA
Procurador Regional Eleitoral
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RELATORIO
A DESA. EULALIA MARIA RIBEIRO GONQALVES NASCIMENTO PINHEIRO
(RELATORA): Eminentes Membros desta corte, ilustre Procurador Regional Eleitoral,
demais pessoas gradas aqui presentes.
Trata-se de proposta formulada pelo Secretario de Tecnologia da Informagao,
substituto, deste egregio TRE/PI, visando disciplinar normas e procedimentos para a
cessao, a titulo de emprestimo, de urnas e do sistema de votacao em eleicoes
parametrizadas, conforme minuta de resolugao presentes as folhas 03 a 24 deste processo.
A Assessoria Juridica da Presidencia, as folhas 33 e 34, ressalta a importancia do
novo disciplinamento da materia conforme minuta de resolugao juntada aos autos, uma vez
que harmoniza o texto normativo deste Regional a nova orientacao do colendo TSE,
consubstanciada na RES. N° 22.685/2007. Opina, dessarte, pela aprovacao da proposta nos
termos em que formulada.
As folhas 36 e 37, a Procuradoria Regional Eleitoral tambem se manifesta pela
aprovacao da minuta de resolugao acostada aos autos.
E o que havia para relatar.
V O T O
A DESA. EULALIA MARIA RIBEIRO GONQALVES NASCIMENTO PINHEIRO
(RELATORA): Senhores membros desta Corte Eleitoral,
Conforme relatei ha pouco, a minuta de resolugao visa adequar o ato normativo
deste Regional ao novo posicionamento da corte superior desta Justiga Especializada,
adotado nos moldes da RES. TSE 22.685/07, quanto a cessao, a titulo de emprestimo, de
urnas eletronicas e do sistema de votagao em eleigoes parametrizadas.
Com essas consideragoes, VOTO, em consonancia com pareceres da Assessoria
Juridica e do Ministerio Public/ Eleitoral, pela aprovacao da resolugao propo*
E como voto.
&

ANEXO I - RESOLUCAO TRE/PI N° 157/2009
TIMBRE
Nome da Instituicao
OFICIO N.°

/
Teresina (PI),

de

de

Exmo(a). Sr.(a). Desembargador(a) Presidente,
A

, neste

ato representada por

, vem, com a

devida venia, solicitar a V. Exa, nos termos da Resolucao TRE/PI n° 157/2009, a cessao
por emprestimo de

(

) urnas eletronicas para fins de

realizacao de eleicoes parametrizadas, conforme dados especificados em anexo.
Respeitosamente,

Representante da entidade

A Sua Excelencia o(a) Senhor(a)
Des.(a)
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piaui
Pea. Desembargador Edgar Nogueira, S/N - Centro Civico
Teresina/PI
p

ANEXO II - RESOLUQAO TRE/PI N° 157/2009
DADOS SOBRE A ENTIDADE E CONDICOES DO(S) LOCAL(IS) DE VOTACAO
1. DADOS GERAIS
Fax

E-mail

CNPJ.

Representante

Finalidade do

da

entidade:

CPF

Telefone

RG:

emprestimo:..

Data da Eleicao:

/.

/.

2. DADOS SOBRE O LOCAL DE VOTACAO
Municipio:
Nome do Local:
Tipo de Estabelecimento:

Federal

Municipal

Estadual

Outros

Enderego:
Particular

Telefone:

Telefone publico
externo

Telefone publico
interno

Responsdvel pelo Local:

Nao Tem

Te lefone do Resp.:

3. CONDICOES DO LOCAL DE VOTACAO
Acesso ao local
Acesso para deficientes
Condicoes

fisicas

Falta energia com

fisicos

Regular

Pessimo

Bom acesso

Acesso
impossivel
Pessimo

dopredio

Otimo

Sem acesso.
A providenciar.
Regular

frequencia?

Sim

Nao

110V

220V

Possui

Nao possui / nao funciona

Tensao do Local
Gerador de energia

Otimo

eletrica

4. CONDICOES DA SALA
SITUAQAOCOBERTURA

SITUAQAO

DASJANELAS

DEFIC.

FISICO

MOBILIARIO

Bom

Bom, ou nao tem

Bom acesso

N° de Mesas

Reparos, pode molhar

Reparos, pode molhar

Sem acesso

N° de Cadeiras
ESQUEMA
DA SALA
Indicar no
retangulo
ao lado:
P = Porta
T = Tomada

INSTALACO E S E LETRICAS
TIPO DE IL UMINA QA O
N°DETOMADAS:
Fluorescente
Funciona
Funciona
Nao funciona
Incandescence
Nao funciona
Funciona
Nao funciona
Por que nao?
Nao havendo tomadas, estimar a distancia e o local do ponto de forca mais proximo:

Observacoes: caso sejam utilizados mais de um local de votacao, devera ser preenchido um fo rmulario por
local. Caso sejam utilizadas mais de uma sala por local, o item 4 devera ser preenchido para cada s ala.

Teresina(PI),

de

de

Representante da Entidade
•*-l

<V

ANEXO III - RESOLUCAO TRE/PI N° 157/2009

JUSTICA ELEUORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI

ELEigAO PARAMETRIZADA
RELATORIO DE VISTORIA DO LOCAL DE VOTACAO

Institukpao:
Endere^o:
Telefone:
1. Condi^oes fisicas do pr£dio
1.1. Estrutura
□ Otima
D Boa
□ Regular
1.2. Espaco fisico (dimensues do local):

D Pessima

□

2. Condicoes de seguranca
2.1. Portas/Janelas - Espaco aberto
2.1.1. Quantidade:
Portas:
Janelas:
Vitrine:
2.1.2. Seguranca:
D Otima
DBoa
E l Regular
Q Pessima □
2.2. Possui equipamentos de seguranca:
I I Estabilizador
Q Nobreak
Q Gerador de energia
I I Extintor de incendio
EH Caixa de distribuicao

n

3. Condicoes da rede eletrica
3.1. Fiacao
D Otima
DBoa
□ Regular
D Pessima
3.2. Tomadas: Quantidade:
3.3. Presenca de energia:
Q Sim
Q Nao
3.4. Variacao de voltagem
□ Muito
□ Pouco
O Nenhuma

□
□

D

.

3.5. Interrupcao no fornecimento de energia:
□ Muito
□ Pouco
Lj Nenhuma

4. Condicoes am Mentals
4.1. Temperatura: temperatura ambiente.
4.2. Umidade
□ Muito
□ ] *ouco
I I Nenhum foco de umidade
4.3. Poeira
□ Muito
□ Pouco
I I Nenhuma
*
4.4. Ventilacao
D Muito
Q Pouco
I I Nenhuma

r

4.5. Luminosidade

□ Muito

□

I I Nenhuma

Pouco

5. Local de instalacao
5.1. Movel onde sera instalada a urna
5.2. Localizacao da instalacao

6. Policiamento
6.1. Quantidade necessaria de policiais:
6.2. Tempo de permanencia no local: _
7. Adequacao: Sim O
7.1. Justiflcativa:

NSo O

Teresina, _ _ de

de

Responsaveis pela Vistoria:
VISTO:
Titular da SEUEVI
ou
Chefe de Cartorio

/

o
C

ANEXO IV - RESOLUCAO TRE/PI N° 157/2009

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI

CONTRATO DE CESSAO DE URNA ELETRONICA

CONTRATO

DE

EMPRESTIMO,
SISTEMA
ELEigOES

CESSAO,

DA

URNA

ESPECfFICO,

A

TITULO

ELETRONICA

PARA

PARAMETRIZADAS,

DE
E

DE

UTILIZA^AO

EM

QUE

ENTRE

SI

CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PIAUI

E

IDENTIFICA£AO DAS PARTES CONTRATANTES

CEDENTE: Tribunal Regional Eleitoral do Piaui, neste ato denominado TRE-PI, inscrito no CNPJ
sob o n° 05.957.363/0001-33, sediado na Pra9a Desembargador Edgard Nogueira, s/n°, Centro Civico,
em

Teresina-PI,

representado

por

seu

Presidente,

CESSIONARIO:

CNPJ
pelo

representado
c

, CPF n

n°

Sr(a).

c

_, RG n

As partes acini a identificadas tern, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Cessao de
urnas eletronicas e sistema especifico que se regera pelas clausulas seguintes:

DO OBJETO DO CONTRATO

Clausula V. O presente instrumento tern por objeto a cessao, a titulo de emprestimo, de urna(s)
eletronica(s) e do Sistema Eletronico de Votacao, objetivando realizacao de elei96es parametrizadas,
na forma sugerida pelo CESSIONARIO, respeitados os ditames legais da Resohi9ao TSE n° 22.685,
de 13 de dezembro de 2007, e da Resolu9ao TRE/PI n° 157, de 31 de mar9o de 2009.

ANEXO IV - RESOLUCAO TRE/PI N° 157/2009

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
DA FINALIDADE DA CESSAO

Clfiusula 2*. O TRE-PI, ao ceder, a titulo de emprestimo, o Sistema Eletronico de Votacao, visa a
divulgacao do voto informatizado, com vistas ao aprimoramento do exercicio do voto e da cidadania.
Clausula 3*. O CESSIONARIO, ao solicitar a cessao, por emprestimo, do Sistema Eletronico de
Votacao, visa a realiza?ao de elei9ao parametrizada, para os fins especificados no pedido de cessao.

DAS OBRIGACOES DAS PARTES

Clausula 4". O TRE-PI obriga-se a:
I - ceder o Sistema Eletronico de Votacao para o fim especificado pelo CESSIONARIO, observados
os requisitos constantes da Resolucao TRE/PI n° 157/2009;
II - designar servidores para auxiliarem no manuseio e utilizacao dos recursos tecnologicos
disponibilizados pelo TRE-PI objetivando realizar as elei9oes parametrizadas;
III - adotar todas as providencias a seu cargo para a realizaf^o do pleito, de acordo com as disposi96es
da ResoIu9ao TRE/PI n° 157, de 31/03/2009. '
Clausula 5a. O CESSIONARIO obriga-se a:
I - observar todas as recomenda96es externadas pelo TRE-PI, a fim de serem preservados os
equipamentos e recursos tecnicos contra eventuais danos provocados por manuseio inapropriado;
II - aplicar o Sistema Eletronico de Vota9ao exclusivamente para o fim indicado no pedido de cessao;
III - arcar com os custos relativos a suprimentos, manutenfao, reparos e reposi9ao de componentes,
bem como os decorrentes de extravio dos equipamentos cedidos, na forma estabelecida no art. 10,
paragrafo unico e art. 11, §§ 1°, 2°, I, II, III, da Resolu9ao TRE/PI n° 157, de 31/03/2009;
PV - arcar com os gastos pertinentes a alimenta9ao dos servidores do TRE-PI colocados a disposi9ao
do CESSIONARIO no dia das elei96es parametrizadas;
V - promover a seguran9a fisica dos equipamentos e servidores, providenciando o policiamento
adequado do local;
VI - observar todas as demais recomenda9oes previstas na Resolu9ao TRE/PI n° 157, det^ 1/03/2009.

*fef«

n \JO^X^^\

ANEXO IV - RESOLUCAO TRE/PI N° 157/2009

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
DO DIA E LOCAL DAS ELEICOES PARAMETRIZADAS
a

Clausula 6 . As elei96es parametrizadas ocorrerao no dia
previsto para as

h e termino as

de

de

, com inicio

h, em

localizado na

,
bairro

DA FISCALIZACAO

Clausula T. A vota9ao sera fiscalizada por pessoas indicadas pelo CESSIONARIO, enquanto que a
fiscaliza9ao dos aplicativos e recursos tecnologicos do Sistema sera realizada, exclusivamente, por
servidor designado pela Justi9a Eleitoral.

DA VIGENCIA
Clausula 8a. O presente contrato tera vigencia a partir da data de sua assinatura ate a entrega do
disquete contendo o resultado final das elei96es parametrizadas, salvo se houver danos ou extravio
dos equipamentos, caso em que a vigencia do contrato tera termo na data do ressarcimento.

DA ALTERA£AO E RESCISAO

Clausula 9*. Em sendo assinado o presente contrato, somente sera admitido realizar modifica9oes que
nao contrariem as disposi96es da Resolu9ao TRE/PI n° 157, de 31/03/2009 e nao acarretem custos
extras a qualquer das partes, perfazendo-se mediante termo aditivo, de comum acordo.
Clausula 10". A rescisao podera ser requerida por qualquer das partes, sem onus para nenhuma delas,
a qualquer tempo, por razoes supervenientes.
Clausula ll a . O TRE-PI podera rescindir o acordo:
I - em havendo impossibilidade imprevista de atendimento ao cessionario, por fatores de ordem
tecnicaou juridica.
II - nao cumprindo o cessionario com quaisquer de suas obriga9oes previstas neste contrato e na
Resolu9ao TRE/PI n° 157, de 31/03/2009.

i

Clausula 12". O cessionario podera rescindir o acordo declarando desistencia na realizacao de
elei9oes parametrizadas, nao podendo fazer nova solicita9ao no decurso do mesmo ano.

^

^

ANEXO IV - RESOLUCAO TRE/PI N° 157/2009

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
DAS DISPOSigOES FINAIS

Clausula 13*. Alem do disposto neste contrato, serao observadas todas as disposicoes da Resolucao
TRE/PI n° 157, de 31/03/2009, ficando os casos omissos a serem decididos pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Piaui.

DO FORO

Clausula 14". As partes elegem o Foro de Teresina - Secao Judiciaria do Piaui, do Tribunal Regional
Federal da l a Regiao, para dirimir quaisquer controversias oriundas deste contrato, com exclusao de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem em pleno acordo, em tudo quanto se encontra disposto neste contrato, as partes
firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, na presence de duas testemunhas,
destinando-se uma via para cada uma das partes contratadas.

Teresina-PI,

de

de

Presidente do TRE-PI

Representante do Cessionario

Testemunhas:
/

C
P

u
f

ANEXO V - RESOLUQAO TRE/PI N° 157/2009
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PlAUi
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAQAO
COORDENADORIA DE ELEIQOES E VOTO INFORMATIZADO
AVALIAQAO DA ELEIQAO
Data da Eleigao:
Nome da Entidade:
1 - Como a entidade tomou conhecimento do emprestimo de urnas eletronicas?
(a) Site do TRE/PI
( b) Pela Imprensa
(c) Amigo/Colega
(d) Internet
(e) Outros
Se a resposta for a letra " e " , indicarqual:
2 - Por que foi feita a opcao pelo sistema de votagao eletronica?
(a) Confianca no Sistema (b) Agilidade na Apuragao (c) Praticidade

(d) Outros

Se a resposta for a letra " d " , indicar qual:
3 - Como foi o atendimento dos servidores do TRE/PI no decorrer do processo eleitoral?
(a) Excelente
(b) Bom
(c) Regular
(d) Insatisfatorio
4 - Como voce avalia o treinamento de mesarios organizado pelo TRE/PI?
(a) Excelente
(b) Bom
(c) Regular
(d) Insatisfatorio
5 - Como voce avalia o apoio tecnico as urnas e mesarios no dia da eleigao?
(a) Excelente
(b) Bom
(c) Regular
(d) Insatisfatorio
6 - Como voce classifica a participagao geral do TRE/PI no servigo de emprestimo das
urnas?
(a) Excelente
(b) Bom
(c) Regular
(d) Insatisfatorio
7 - As informagoes prestadas pelo TRE/PI foram claras e suficientes?
( )Sim ( )Nao. Por que?

SUGESTOES E CRITICAS:

(PI)

de

Responsavel pela informagao

