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Egrégio Tribunal Regional Eleitoral

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
gais e consoante o que ficou decidido em
extraordinária do dia

le
sessão

22 de abril de 1988, e teri

do

em vista o Decreto Legislativo de 10 de março

de

I988, publicado no Diário Oficial do Estado ,

do

dia 17.03.88, e em cumprimento ao pacégrafo ú
*

nico do art. 3 Sf da Lei Complementar n ô 01,

de

0 9 . II.I967» alterada em parte, pela Lei Comple oientar n e 32, de 26. 12.77/

R E S O L V E :

fixar o Caleridario Eleitoral para o PLEBISCITO que seré reali
zado nas localidades de: LUCAS DO RIO VERDE, MATUPÂ, NOVA MU TUM, APIACAS,

JlIRUENA, CAMPO NOVO DO PARECIS, CASTANHEIRA, TA-

PURAH e CLÁUDIA, no ESTADO DE MATO
. ' .
*
•»

GROSSO.

Dia 23 de abril de 1988 - SABA,D0

1. Encerramento do prazo para pub.l icaçoo do Tribunal Regional
•

Eleitoral dos nomes das pessoas indicadas pelo iJuízo Elei tora) para compor a Junta Apuradora.

2. A partir desta data o Cartorio Eleitoral devera permanecer
aberto aos sabados, domingos e feriados.

nÁ*

p. J. - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
.

.

.

.
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Dia 25 de abril de

-

1988 -

y

'*

,,.4z

SEGUNDA-FEIRA

1, Dota do nomeaçao dos Membros das Juntas Apur adoras pelo Trj. .
bunal Regional Eleitoral.
2. Último prazo para o eleitor justificar perante o Juiz Elei
toral a residencia ha mais de um (I) ano no município# qua_n
do |io título não constar tal circunstancia.

(§ ls do art.I2

da jtesoiyçao n s 251 do T.R.E.).
i

•

Dia 26 de abril de 1988 - TERÇA-FEIRA
#

.

1. Data em que às 14:00 horas;cm audiência p ú b l i c a /será proclja
modo o número de.eleitores aptos a votar no plebiscito# co
municando-se ao T. R.E.

•

2. Data -em que deverão ser designados os locais de votação

e

nomeação do Juiz Eleitoral em audiência publica dos membros
das mesas receptoras de votos.
3. Encerramento do prazo para os Partidos Políticos reclamarem
do nomeação dòs membros da mesa receptora ( Cod.Eleit.art.•
121).

.

Ob s . : Os locais e os membros das mesas receptoras,, quando '
possível, deverão ser os mesmos das eleições de 15 de
novembro de 1986.

Dia 28 de abril d e .1983 - QUINTA-FEIRA
f

*

I. Encerramento do prazo para o Juiz comunicar.aos Chefe s ' das^
repartições públicas e aos proprietários, arrendatários’ ou
administradores das propriedades particulares,

a resolução

de que serão os respectivos edifícios ou parte deles,, utilj,
zados para funcionamento das mesas receptoras (Cod.Eleit. art.

137).
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2. Encerramento do prazo para os membros da mesa receptorWre'
cusarem a nomeação

(Cod. Eleit. art.

120, §'4fi).

.

Dia 03 de naio do 1938 - TERCA-FEÍR

Data a partir da qual e até 48 horas apos o .plebiscito, né

-

nhum eleitor pòderá ser preso ou detido, s à l v o e m flagrante '
delito, ou cm virtude dc sentença criminal condenatéria,

por

cr une inafiançável, ou ainda, por desrespeito a salvo conduto
(Cod.Eleit. art. 236).

Dia 05 de maio de 1988 - QUINTA-FEIRA

1. Encerramento do prazo para o Juiz Eleitoral remeter ao Pre
sidente da Mesa Receptora de votos a urna e o material des
tinado a votação (Cod.Eleit. art.

133).

2. Inicio do prazo para validade de salvo conduto expedido pe
lo Juiz Eleitoral

(Céd.Eleit. art. 235/ § único).

maio de 198$ - SEXTA-FEIRA

*

Prazo a partir do qual o Presidente da Mesa RSceptora que não
tiver recebido a urna e o material devera diligenciar pará
seu recebimento (Cod. Eleit. art.

I3 3 ,§ 2 s ).

Dia 08 de moio de 1988 -* DOMINGO

As 7:00 horas
Instalação da seção

(Cod.EIe. art.

As 8:00 horas

142)
•

.

Inicio do recebimento dos votos (Cod. Eleit. a r t . 144)
As 17:00 horas

■

Encerramento da votação (Cod. Eleit. art.

144 e 153).

o
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n-ía 09 de maio de 1988 — SEGUNDA-FEIRA

f. Início da apuração (Cod.Eleit. art,

159)

2. Dato em que, até às 12 horas, o Juiz deverá comunicar
Tribunal Regional Eleitoral as,seções nas quais não

ao
pode

ser realizado o plebiscito.

Dia I0.de maio de 1988 - TERÇA-FEIRA

1. Termino do período de validade do salvo conduto expedido '
pelo Juiz Eleitoral ou Presidente da Mesa Receptora (Cod..
Eleit. art. 235# parágrafo úniro).
2. Encerramento do prazo para conclusão dos trabalhos de apur
ração das juntas apuradoras (Cod. Eleit. art,

159).

Dia II do moio do 1988 - QUARTA-FEIRA .

I. Encerramento do prazo para os mesários,que abandonaram

os

trabalhos durante o plebiscito, requererem justificação.
(Cád.Eleit. art.

124, § 4 s).

.2. Data em que o Juiz dever afixar copia da ata final para
exame dos partidos.
3. Encerramento do prazo para reclamaçao dos Partidos.
4. Data em que os Juntas deverão decidir sobre as reclamações
dos Partidos. '

Oi a 12 do moio de 1988 - QUINTA-FEIRA

Encerramento do prazo em que a Junta deverá remeter ao Tribu
nal Regional Eleitoral, cápio da Ata Geral do plebiscito, dev
damente autenticada pelo Juiz.

P. J. - TRIBUNAL REGIONAL ELEITOKAi.

Dia 13 de maio de I9SB - SEXTA-FEIRA

Encerramento do prazo para a real ização do plebiscito nas se
ções nas quais não ocorreu.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, em
22 de abril de

Cuiabá ,

I9SS.

. ,.4)e'sèml^i3pgiídor_.B,EU£W:
T 0 -'PEiTElRA/

Desembargador ATAI!IDE MONTEIRO DA SILVA

NTÓ

- Pres idente

- Vice-Presidente

Doutor ODtTON DE OLIVEIRA
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