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Anexo da 
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Evento  Data(s)  Unidades  

 
• Último   dia   para   definição   das   

lotações   dos servidores   envolvidos   na   
recomposição   das zonas eleitorais. 

08.10.2017 • SGP 

 
• Último dia para importação de dados do 

TJSC para os sistemas Integra e Integra 
TJ (Óbitos, Rol de culpados do TJSC). 

15.10.2017 • CRECAD/CRE 

 
• Último dia para recebimento e 

digitação de RAE. 
• Último dia para envio de arquivos 

oriundos do ambiente off-line do sistema 
ELO ou do Sistema Integra (Óbitos e 
Justifica). 

27.10.2017 
 

• Zonas Eleitorais que 
cederão municípios de 
sua circunscrição 
 

 
• Início do atendimento ao eleitor 

exclusivamente com fornecimento de 
certidão eleitoral ou agendamento para 
após reinício de atualizações do 
cadastro eleitoral. 

• Último dia para decisão e envio de RAE a 
processamento. 

• Último dia para digitação e fechamento 
de lotes de ASE no sistema ELO. 

30.10.2017 
 

• Zonas Eleitorais que 
cederão municípios de 
sua circunscrição 
 

 
• Suspensão de atualizações do cadastro 

eleitoral. 
 

31.10.2017 
 

• Zonas Eleitorais que 
cederão municípios de 
sua circunscrição 

 
• Data limite para que todas as pendências 

decorrentes do processamento estejam 
resolvidas, inclusive tratamento do banco 
de erros, digitação de decisão de 
coincidência e pendências de coleta 
biométrica. 

06.11.2017 
 

• Zonas Eleitorais que 
cederão municípios de 
sua circunscrição; 
• SEB/CEL/STI; 
• CRECAD/CRE; 
• SAP/CCM. 
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• Data limite para movimentações 
patrimoniais, atendimento das requisições 
pelo Almoxarifado e tramitação de PAE e 
BREVE dirigidos ou tramitados pelas 
zonas eleitorais indicadas pela CRESC. 

 
• Período para cadastramento e 

processamento das transferências de 
MUNICÍPIOS (DE-PARA) referidas no 
Anexo I da Res. TRESC n. 7.971/2017 

 
07.11.2017 a 
08.11.2017 

 

• SEB/CEL/STI 
• SECAD/TSE 

 
• Período para atualização e conferência 

de tabelas no sistema ELO e demais 
sistemas informatizados (SADP, PAE, 
SGRH, etc). 

• Período sem atendimento em todas as 
demais Zonas Eleitorais envolvidas 
para conferências das tabelas e 
atualização das equipes. 

09.11.2017 a 
10.11.2017 

 

• STI 
• Unidades da Sede 
do TRESC envolvidas 
• Zonas envolvidas 
 

 
• Último dia para adaptação dos principais 

sistemas. 
• Término da jurisdição vigente. 

12.11.2017 

 

 
• Reinício de atualizações do cadastro 

eleitoral. 
• Fim do atendimento ao eleitor 

exclusivamente com fornecimento de 
certidão eleitoral e/ou agendamento 

• Início da jurisdição definida pela Res. 
TRESC n. 7.971/2017. 

• Início do atendimento ao eleitor nas 
zonas eleitorais recompostas. 

• Início do atendimento nos Postos 
Eleitorais 

13.11.2017 
 

• Zonas Eleitorais que 
cederão municípios de 
sua circunscrição 
• Zonas Eleitorais 
envolvidas 
• Postos Eleitorais 

 

 


