
RECOMENDAÇÃO

                

CONSIDERANDO o pleito eleitoral que se avizinha no próximo dia 15 de

novembro de 2020, no qual serão escolhidos candidatos para exercício dos mandatos

de prefeito, vice-prefeito e vereadores;

   a declaração pública de pandemia em relação ao novoCONSIDERANDO

coronavírus (Covid-19) pela Organização Mundial da Saúde - OMS, de 11 de março de

2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância

Internacional da OMS, de 30 de janeiro de 2020;

   o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, queCONSIDERANDO

reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de

dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada

ao Congresso Nacional por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020;

   que o Ministério da Saúde declarou a existência deCONSIDERANDO

transmissão comunitária nacional do coronavírus (Covid-19) em 20 de março de 2020;

   que o Plenário do Supremo Tribunal Federal  STF, em sessãoCONSIDERANDO

realizada em 6 de maio de 2020, decidiu que estados e municípios,  o âmbito de suas

competências e em seu território, podem adotar, respectivamente, medidas de restrição

à locomoção intermunicipal e local durante o estado de emergência decorrente da
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pandemia do novo coronavírus, sem a necessidade de autorização do Ministério da

Saúde para a decretação de isolamento, quarentena e outras providências (Medida

Cautelar na ADI nº 6343);

CONSIDERANDO que alguns Estados e municípios relativizaram as regras de

isolamento social, enquanto outros entes vêm enfrentando maiores dificuldades,

chegando a instituir o regime de isolamento social rígido (lockdown), de modo a

impedir um regramento único para o Ministério Público Eleitoral;

  

o , por intermédio da Promotora EleitoralMINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

signatária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 129 da

Constituição Federal de 1988, artigos 26, inciso I, alínea “a”, e 27, incisos I e II, e

parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do

Ministério Público), artigo 32, inciso IV, da Lei Estadual n.º 7.669/82 (Lei Orgânica

Estadual do Ministério Público), e artigo 29 do Provimento nº 26/2008 da Procuradoria-

Geral de Justiça

 

RECOMENDA aos Partidos Políticos e aos candidatos dos Municípios de

Palmares do Sul e de Capivari do Sul:

1) Que, durante as campanhas e no dia das eleições, observem e cumpram

as medidas higiênico-sanitárias necessárias à prevenção de contágio pelo novo
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coronavírus (Covid-19), observadas as particularidade locais, consignadas pelas

autoridades competentes via decreto do Chefe do Poder Executivo estadual ou

municipal, ou atos administrativos da Secretaria de Saúde estadual ou municipal;

2) Que, durante as campanhas e no dia das eleições, evitem eventos que

ocasionem aglomeração de pessoas, como caminhadas, carreatas, comícios,

reuniões;

3) Que, durante as campanhas e no dia das eleições, evitem o uso e

compartilhamento de informes impressos como cartilhas, jornais, santinhos,

dando preferência ao marketing digital;

4) Que, durante as campanhas e no dia das eleições, observem os cuidados

sanitários nos comitês ou locais de reuniões político-partidárias, como

distanciamento entre as pessoas, uso de máscaras faciais, disponibilização de

álcool em gel para higienização das mãos;

5) Evitem o contato físico com o eleitor.

Ressalta-se que as medidas recomendadas são exemplificativas, devendo ser

evitada pelo candidato(a) e pelos partidos políticos toda e qualquer conduta que

atinentes ao momento de pandemia ora vivenciado.desrespeite os decretos locais 

Ainda, destaca-se que, havendo condutas que se afastem das normas vigentes,

essas serão apuradas em todas as esferas de repercussão (ex.: criminal, eleitoral e

administrativa).
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Por fim, requisita-se a divulgação imediata e adequada à presente

recomendação, por meio de afixação desta em local visível e divulgação no sítio

eletrônico, e adotadas as providências necessárias a prevenir eventuais violações da lei.

Palmares do Sul, .06 de outubro de 2020

,Greice Ávila Schmeing
.Promotora de Justiça
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