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II ESOJ IJÇÃ() N° 490/2006
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l:ixa ca lendário para a realização de eleição
pata Prefrito e Vice-Prefeito do Município
de Sairia Fé., ,tpertencente à 67U Zona
Fleitoral Astorga, a ser realizada ciii 04 dc
H
junho de 2006
(domingo), - utilizando-se
sisleinia
eleirônic(,
de
votação
e
de
1 ol ali Zação (los v os).

O 1 ril nunal Regional Eleitoral do Paraná, no uso das
atribuições que li re são conferidas pelo au ti go 10, inciso XI V, de
seu Regiiuueiuto Interno, e ciii cuuiiipiiiuieitto 2 deteiuiiiuuaçào
exarada pela Presidência do C. '1 i ibunal Superior Eleitoral, nos
autos de Petição ii' 1813. resolve expedir o seguinte calendário,
pata a real izaçio i ole eleição) pai a Prefeito) e Vice-Prefeito tio
Município dc Santa Fé.

IS tI e ruia io -- l tini Ia- Id nu
- I)ata a l)I lii da (hill será pci iniitida a pmj)aganda
eleitoral (1_ei n" 9.504/97 ait. 36. oupiií).
- 1 )ata a partir da ojuial os partidos políticos
registrados poden i lazer lïuiicionar, (ias 8 às 22 hoias, altolitiaities ou ariupl ii icad nus de sou ii tias suas sedes ou em veículos
(Lei n. 9.504/97, au . 39, § 3").
- haia a. pa' Iii ola qual, i odepende ntenien te do
critér io ole 1)1 1 o )i it tade, os seu viços telefônicos oficiais ou
coi ucedi oh s iii tão iii sI a lar, rias sedes dos partidos políticos
dcv i(lal ii ente regi si iad ,s, lelefiu ues iuecessários, mediante
requeri incuto do respeel i vo piesiolerite e pagamento das taxas
devidas (Código [lei tola 1, au 256, § 1 1
).

- 1 )ata a luastir da qual é assegurada a prioridade
postal aos part udos iol ii ICOS para a remessa de propaganda dos
candidatos registrados (Código [leilotal. aul. 239).
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-- 1 )af a a Inulir da qual os jnaios ii uirão inclusive aos
sábados, domingos e kriados, pemlati000ndo o Cartório Eleitoral
abei lo, coni pussoal de plantao ( LU ii. 64190, au. 16).
19 de maio sexta-feira
1 iii 1111(1 dia IluDi a publicação (te edital de
nonleação (los iuiesátius (( 'ódig() 1 lei(oral, aul. 120, § 3 0 ).

20 de tu aio - sã lia do
(15 sI ias antes)
Data a i )a(l ir da qual os cauid idatos não poderão ser
detidos 0(1 picsos, salvo ciii llagrante (lei ito (Código Eleilojal
ali 236, * 1", iii tine).
- ('ii (ii lis) dia do prazo para a requisição de
funcionários e instalações (lcslinados ao serviço dc transporte e
ali nuentação de eleitores pani o iiieils (Lei ui ° 6.09 1/74, aH. 1 °, *
2°).
1 )ala

(leve SCÍ divulgado, pela justiça
elcitoini, o tJ(ia(I lo gota 1 de pci CIlI 5 e I áiios programados
Inula o traIIsI)oIle de eleitores (1 ei ii` 6091/74, aul. 4fl)•
CII) (JIlO

25 de tu aio qs, mi a••fei ra
(1(1 dias aules)
Liii mm dia do piazo paia o juiz eleitoral
comunicar aos eheks das repartições públicas e aos proprietários,
aitciudatanos (III a&liiiiiiisiratloics (IIS 1''°P ie(Ia(1e5 l)ariicularcs, a
resolução de que seião os respectivos edilicios, ou parte deles,
utilizados para o tunemonametulo (las iiuesas receptoras tia eleição
(Código Eleitoral, al(. 137).
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26 de maio - sexta-feira
(09 (lias antes)
- til ti uni dia para o juiz cIeito[aI decidir reclamações
contra o quadi ) geral de peicw SOS e horários programados para o
transpoile de eeilores (1 ci ii" 6.091/74, ad. 4°, § 30)•
30 de maio - terça-feira
(05 (lias antes)
- 1 )a(a

(ir da qual e até 48 horas depois da
eleição, nenhii iii dei (or poderá ser preso ou dei ido, salvo ciii
flagrante delito ou ciii vir tisde de seniença ctiiiiinal condenatória
por crime iiiaíiaiiçãvel, ou, ainda, por desrespeito a salvoconduto (Código 1 te ii oral, ait . 236).
A PAI

- 1 iI(iino dia do (Wa/.() paia

partidos 011 coligações
indicarem os iesimiisáveis pela cNpcdiçâo de credenciais de
1)5

fiscais (Lei n ° 9.501/97, au. 65, §§ L' au 3°).
- liii ii iiu dia (lii prazo pau a (iC OS pari RIOS Políticos
e coligações iII(In1 nem representantes para o Comitê
Inieuïai 1 idario (te Fiscalização.
•llNlI() I)E 2006
01 de j inutho - quinia4eira
(4)3 tuas atues)

1.1 liii Iii) ti ia dt) prazo l)Aía O .111 iZ eleitoral remeter ao
presidente tia uiiesa iece!)I0la o ijuaterial desliniatlo à votação
(Código 1 ieí (tua 1, ani. 1.33).
início (li) prazo de vai idade do salvo-conduto
expedido pelo juiz eleitoral 0(1 presidente da mesa receptora
(Código Eleitoral, ali. 235 e pau ágraib (mico).
li li im o dia (lo prazo para propaganda poi ít ica
mediante comícios O! 1 ieiuui iões públicas (Ct'xl i go Eleitoral, art
240, parágra t) (vi ico
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- Iiilitijo dia pai a a real iZaçio de debates (Resolução
21.61 0/04-'[SF , ali. (i

o

)

02 de junho - sexia-feira
(02 dias atues)
- 1 )ala a MuI1iI da qual o presidente da mesa
receptora tpie iiio tiver recebido o inaictial tiesi utado à votação
deverá (liii geuciai pai a o seu recebi incuto (Código Eleitoral, alt.
0
133, § 2
).

o:,;

de ju uuh o -- sã ba i o
(01 dia an(es)

- (1 li ii itit dia pai a a propaganda eleitoral mediante
alto-Íalantes e anIJ)lilidadoIes de soili 011 para a promoção de
caireala e para distribuição de niateiial de propaganda política,
inclusive volantes e oninis iiiipieSSOS (1 ei t) 9.504/97, ar!. 39 §
50,
e II).
114 de .1(1 ti 1w -- dmii jugo

l)l,% l)A EIAEI(,:Ã()

- às 7 Itoras: 1 usi aiaçã , da seçí'u (Có(iigo Eleitoral,
ai!. 142).
às 8 liot as: 1 iticio da votação (Código Eleitoral,
arts. 143/144).
- às 17 botas: Niieeruaiiiciito tia votação (Código
Eleitoral, ar!. 144 e 1 53)
- depois das 17 horas: Iii íeio da apuração (Lei n °
6.996/82, nu. 14).
06 de ju ii II o - terça-lei ia
(48 Ii (tias (ICIflhiS
- l'éiiitiito do prazo, As 17 horas, do período de
vai idade tio sai vo-eoudiil i) expet lcdti pelo juiz eleitoral ou
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J)residenie (ia iiiesa receptora ((Xxligo Eleitoral, ari.
patági ah) tiiiico).

235,

- liii Í 1110 dia (lo prazo denl ia do qi ia 1 nenhum eleitor
poderá ser preso ou detido, salvo em Ilagranle delito ou em
viii ude de sentença cri iii i nai eohI(lelIalÓria por crime inafiançável,
ou, ainda, mr desiespeit o a sal vo-eoiid uto (Código Eleitoral, ad.
236)
07 de ju titio - t mi ria-leita
(03 dias depois)
- tiliiiiio dia J)ilflI a coiicliist, (los trabalhos de
apuração pci a j tu ii a ele ii oral
- Ú li mio (lia di) jM3Z() pala o II leSário jtie abandonar
os trabalhos duianle a viMaço api escutar j usi i licativa au juiz
eleitoral (Código hicitoral, art. 121, § 4").

14 de juiiho - tgua tia-feira
(ID dias ik itois)
dia (li.) l;laz() l)aliI
encaininliareiii aS plesiaçiles ((C colHas.
-

1,11111110

(IS

coijiltôs tilUtiICCiFt)S

111 li, 1fo III 20116
04 (i e j ai ti o - 1 e iça- lei ia
(30 ti ias il epo is)
- IJltiiiio (Ihl do
prestações de contas.

l)Fa1()

vaia

O

g(llgaIllenI() das

- ljltiiuo tua (14) pazo paia (.) iicsaiio thitoso
apresentar jiislilícatíva ao juiz cleitotal. ((digo Eleitoral, ait.
124).
09 de jui tIO
-

-

iaarta-feira

Li (Iii 110 (lia pa ia a diplomação tios eleitos.
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SALA DE SESSÕES 1)0 TR IL3IJNAL REGIoNAL
liIEI'F( )R AI I.)( ) PARANÁ, em 26 dc abril de 2006.
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