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Edital Nº 004/2019

 CONVOCAÇÃO

Assunto: REVISÃO DE ELEITORADO COM IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA

Município: Feijó/AC

Período: 11/03/19 a 31/05/19.

O Senhor Juiz Marcos Rafael Maciel de Souza, Titular da 7ª Zona Eleitoral, com sede em Feijó/AC, no uso de 

suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto na Res/TRE/AC n. 1.737/2019 e Provimento CRE n. 

01/2019, 

FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou que dele tiverem conhecimento, especialmente aos 

habitantes, eleitores e partidos políticos do Município de Feijó/AC, deste Estado, que o Tribunal Regional 

Eleitoral do Acre, por meio da Res/TRE n. 1.737/2019, determinou a realização de REVISÃO DO ELEITORADO, 
COM IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA, NO MUNICÍPIO DE FEIJÓ, com as seguintes definições:

Art. 1º O atendimento aos eleitores será realizado no cartório sede, situado na Rua Cornélio de Oliveira Lima, 

nº 81, Cidade Nova, no período de 11 de março de 2019 a 31 de maio de 2019, nos dias úteis (de segunda a 

sexta-feira), das 07h:00 às 14h:00 horas e, aos sábados, das 08h:00 às 12h:00 horas, para que se proceda à 

revisão das inscrições eleitorais do município, com coleta de dados biométricos.

Art. 2º O comparecimento à revisão será obrigatório a todos os eleitores em situação regular ou liberada, 

inscritos no município de Feijó ou para ele movimentado até o dia 12/01/2015, sob pena de cancelamento da 

inscrição.

Art. 3º Os eleitores abrangidos por esta convocação deverão apresentar-se no endereço relacionado no artigo 

1º, munidos de documento de identidade, comprovante de domicílio e CPF, se disponível.

Art. 4º A prova de identidade só será admitida se feita pelo próprio eleitor mediante apresentação de um ou 

mais dos seguintes documentos, dos quais se infira a nacionalidade brasileira (Lei nº 7.444/25, art. 5º, § 2º):

I  documento oficial de identificação com foto ou carteira emitida pelos órgãos controladores do exercício 

profissional por lei federal;

II  certificado de quitação do Serviço Militar (se masculino, para o alistamento eleitoral);

III - certidão de nascimento ou casamento;


