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ATA DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DAS COLIGAÇÕES
PARTIDÁRIAS MAJORITÁRIAS, REFERENTE AOS ATOS DE PROPAGANDA NAS

ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020 – MUNICÍPI  O DE PÉ DE SERRA  

Aos 28 dias do mêês dê sêtêmbro do ano dê 2020, aà s 11:00 horas, na Sala Virtual

da Vara Criminal dê Riachaão do Jacuíípê no aplicativo do Sistêma Lifêsizê,  com a

finalidadê êspêcíífica dê divulgar ê consolidar as dirêtrizês ê os acordos rêlativos aà

propaganda  ê  campanha  êlêitoral,  cumprindo  oriêntaçaão  êmanada  do  êgrêígio

Tribunal  Rêgional  Elêitoral  do  Estado  da  Bahia,  prêsêntês,  por  mêio  dê

vidêoconfêrêência, o Juiz Elêitoral da 114ª Zona, Marco Aurêí lio Bastos dê Macêdo; 

a  Chêfê  do  Cartoí rio  dêsta  Zona  Elêitoral, Sra.  Valdênicê  Brito  dê  Olivêira; a

Comandantê da 90ª CIPM – Riachaão  do Jacuíípê,  Major Maria Aparêcida Viêira

Têixêira;  o Rêprêsêntantê do Ministêírio  Puí blico Elêitoral,  Promotor dê Justiça

Luciano Mêdêiros Alvês da Silva; o sêrvidor do Ministêírio Puí blico, Sr. Robêrval

Souza Cunha, ê os partidos coligaçoã ês concorrêntês, atravêís dê sêus rêspêctivos

rêprêsêntantês, abaixo indicados: 1) Unidos para mudar Pêí  dê Sêrra – Sr. Antonio

Jorgê  Rios  ê  o  Advogado  Antonio  Jorgê  Falcaão  Rios;  2)  DEM  –  Sra.  Maria

Raimunda Carnêiro Rios ê os advogados Dra. Ingridy Mauríício ê Dr. Caio Olivêira;

3) PROS – Altêmar Olivêira Rios. Aberta a reunião, pelo Juiz Eleitoral foi dito

que: a  prêsêntê  rêuniaão  visa  oriêntar  as  coligaçoã ês  acêrca  das  dirêtrizês

êstabêlêcidas pêlo TSE, pêlo TRE-BA ê pêlo COMITEÊ  ESTADUAL DE EMERGEÊ NCIA

EM  SAUÚ DE  -  SESAB/SUVISA/COES  acêrca  dos  atos  dê  campanha  na  Elêiçoã ês

2020, bêm como disciplinar, por mêio dê acordo êntabulado êntrê as coligaçoã ês,

os  limitês  da  propaganda êlêitoral  no Municíípio  dê Pêí  dê Sêrra,  êm nomê da

prêsêrvaçaão  da  ordêm  ê  sossêgo  puí blicos,  êm  bênêfíício  da  populaçaão  dos

municíípios intêgrantês dêsta 114ª Zona Elêitoral;  do intêrêssê da colêtividadê,

quê dêvê sê sobrêpor aos ansêios individuais; ê da obsêrvaência aos princíípios da
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lêgalidadê,  moralidadê,  probidadê  administrativa,  êí tica  políítica,  rêspêito  aà

populaçaão,  rêspêito  ao  mêio  ambiêntê,  igualdadê  dê  oportunidadês  êntrê  os

candidatos do plêito êlêitoral, ê da garantia dê êlêiçoã ês pacííficas ê dêmocraí ticas,

firmando-sê os  sêguintês  compromissos,  em relação ao Município de Pé de

Serra: 

LIMITAÇÕES DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-19:

1. Os partidos ê  coligaçoã ês  ficam ciêntês  ê  sê compromêtêm a cumprir  os

têrmos  da  Rêsoluçaão  TRE-BA  n.  30/2020,  do  Dêcrêto  Estadual  n.

19.964/2020 ê do Parêcêr do COMITEÊ  ESTADUAL DE EMERGEÊ NCIA EM

SAUÚ DE  –  SESAB/SUVISA/COES,  êxarado  no  Procêsso  n.

019.10426.2020.0094218-87, êspêcialmêntê no quê sê rêfêrê:

a. AÀ  limitaçaão maíxima dê 100 (cêm) pêssoas na rêalizaçaão dê êvêntos

dê campanha êlêitoral;

b. AÀ  obrigatoriêdadê  do  uso  dê  maí scaras  pêlos  participantês  dos

êvêntos, indêpêndêntêmêntê do nuí mêro dê pêssoas;

c. AÀ  proibiçaão  dê  distribuiçaão  dê  panflêtos,  folhêtos,  adêsivos  ê

matêriais congêênêrês durantê êvêntos prêsênciais dê campanha;

d. AÀ  nêcêssidadê dê êvitar a participaçaão dê idosos, gêstantês, crianças

ê pêssoas com comorbidadê quê pêrtênçam ao grupo dê risco da

COVID-19 êm êvêntos prêsênciais;

ê. AÀ  nêcêssidadê dê disponibilizaçaão dê aí lcool êm gêl a 70% nas aí rêas

dê rêalizaçaão dos comíícios.

2. Os  partidos  ê  coligaçoã ês  ficam  ciêntês  dê  quê  o  dêscumprimênto  das
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normas indicadas no itêm acima caractêrizam o crimê dê dêsobêdiêência

êlêitoral,  prêvisto  no  art.  347  do  Coí digo  Elêitoral  (“Art.  347.  Recusar

alguém cumprimento ou obediência a diligências,  ordens ou instruções da

Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução: Pena - detenção de três

meses  a  um  ano  e  pagamento  de  10  a  20  dias-multa”),  possibilitando  a

atuaçaão  da  força  policial  para  cêssar  a  irrêgularidadê,  bêm  como  a

conduçaão  dos rêsponsaívêis  pêlo êvênto irrêgular  aà  Dêlêgacia  dê Políícia,

para  lavratura do TCO ê dêmais  providêências  cabíívêis,  sêm prêjuíízo  da

comunicaçaão  do  fato  ao  Ministêírio  Puí blico  para  propositura  da

Rêprêsêntaçaão Elêitoral pêrtinêntê.

3. A rêalizaçaão  dê comíícios  ê passêatas  fica  condicionada ao cumprimênto

das normas indicadas no itêm 1.

4. A rêalizaçaão  dê carrêatas,  êm caso dê aglomêraçaão  ao iníício ou ao final,

tambêím  sê  submêtê  ao  cumprimênto  das  normas  indicadas  no  itêm  1,

dêvêndo  ainda  sêr  obsêrvada  a  rêduçaão  dê  50%  da  capacidadê  dê

ocupaçaão por vêíículo, êspêcialmêntê êm vêíículos dê uso colêtivo.

5. Os  partidos  ê  coligaçoã ês  concorrêntês  ao  plêito  majoritaí rio  firmam  o  

compromisso dê, intênsificando as rêstriçoã ês contidas no parêcêr têícnico

da SESAB, naão rêalizarêm: 

a. comíícios prêsênciais êm ambiêntês êxtêrnos, indêpêndêntêmêntê do  

nuí mêro  dê  participantês,  compromêtêndo-sê  a  rêalizar  somêntê

comíícios  êm  ambiêntês  fêchados,  com,  no  maíximo,  cêm

participantês,  dêvidamêntê  munidos  com  o  uso  dê  maí scaras  ê
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fornêcimênto dê aí lcool êm gêl, possibilitada a transmissaão onlinê do

êvênto; 

b. tampouco passêatas, carrêatas ê comíícios êm modo   drive-in  .  

6. Os partidos tambêím sê compromêtêm a oriêntar sêus apoiadorês acêrca da  

vêdaçaão  a  pêrmanêcêrêm  aglomêrados  do  lado  dê  fora  do  ambiêntê

fêchado êm quê ocorra o comíício prêsêncial

DISTRIBUIÇÃO DOS DIAS DE CAMPANHA ENTRE OS PARTIDOS:

7. A  fim  dê  êvitar  conflitos  êntrê  corrêligionaí rios  dê  grupos  polííticos

distintos, a rêalizaçaão dê grandês êvêntos dê campanha (carrêata, passêata

ê  comíício)  sêraí  fêita,  a  cada  dia,  por  um  uí nico  partido  ou  uma  uí nica

coligaçaão, obêdêcêndo ao sêguintê calêndaí rio:

a. PARTIDO 01: PROS

i. 28/09;

ii. 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 ê 31/10;

iii. 03, 06 ê 09/11.

b. PARTIDO 02: DEM

i. 29/09;

ii. 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26 ê 29/10;

iii.  01, 04, 07 ê 10/11.

c. COLIGAÇÃO 03: Unidos para mudar Pé de Serra

i. 30/09;

ii. 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ê 30/10;

iii.  02, 05, 08 ê 11/11.
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8. Ficam  ciêntês  os  partidos  ê  coligaçoã ês  dê  quê  êvêntuais  rêunioã ês  ou

pêquênos  êvêntos  quê  forêm  agêndados  para  os  dias  dêstinados  aos

advêrsaí rios  não podêraão  ocorrêr  nos mêsmos locais  (sêdê,  povoado ou

distrito  do  êvênto)indicados  para  o  partido  /  coligaçaão  sortêado  para

aquêla  data  ê  não contaraão  com  o  suportê  da  políícia  militar,

rêsponsabilizando-sê candidatos, partidos ê coligaçoã ês pêla ordêm puí blica

ê pêla sêgurança dos participantês.

9. Em relação ao dia 12/11/2020  , todos os partidos / coligaçoã ês podêraão

rêalizar  sêu  uí ltimo  comíício  (atêí  as  02h00),  inclusivê  todos  na  sêdê,

rêspêitados  os  limitês  indicados  no  itêm  5,  cabêndo  aos  intêrêssados

comunicar, com atêí  72h dê antêcêdêência, o local ê horaí rio dos rêspêctivos

êvêntos aà  Justiça Elêitoral ê aà  Políícia Militar, para assêgurar o dirêito dê

prêfêrêência ê garantia da ordêm ê da protêçaão dos participantês. 

10.Ficam ciêntês os partidos ê coligaçoã ês dê quê dêvêraão comunicar aà  Políícia

Militar ê aà  Justiça Elêitoral, no prazo dê 72 (sêtênta ê duas) horas a partir

dê hojê ou, êm caso dê mudança, com antêcêdêência míínima dê 72 (sêtênta

ê duas) horas, o local ê horaí rio êm quê ocorrêraão os êvêntos dê campanha.

POLUIÇÃO SONORA:

11.Os  partidos  ê  coligaçoã ês  sê  compromêtêm  a  naão  mais  utilizar  fogos  dê

artifíício  êm  nênhum  êvênto,  ao  longo  dê  todo  o  pêrííodo  êlêitoral
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rêcomêndando,  ainda,  êxprêssamêntê,  a  sêus  corrêligionaí rios  quê  naão

façam uso dê fogos dê artifíício, para rêsguardar o sossêgo ê a tranquilidadê

da populaçaão.

12.Os partidos ê coligaçoã ês ficam ciêntês dê quê, nas Elêiçoã ês 2020, veículos

que emitem propaganda sonora somente poderão ser utilizados para

animação de comícios, passeatas e carreatas, naão sêndo mais possíívêl a

propaganda êlêitoral rêgular ao longo do dia por mêio dê carros dê som.

13. Por  fim,  os  partidos  ê  coligaçoã ês  assumêm  o  compromisso  dê  naão

incêntivar aglomêraçoã ês no dia da Elêiçaão,  sob pêna dê dêscumprimênto

dos dêcrêtos sanitaí rios do Govêrno Estadual ê dê caractêrizaçaão dê “boca

dê urna”.

Nada mais havêndo, mandou o Juiz Elêitoral êncêrrar êstê têrmo, aà s 12:50h, do

dia 28 dê sêtêmbro dê 2020, quê vai dêvidamêntê assinado por êlê ê pêla Chêfê

do  Cartoí rio  Elêitoral,  com  a  subsequente  remessa  aos  presentes  e  aos

representantes  de  todas  as  coligações  e  partidos,  para  as  chapas

majoritárias e proporcionais. 

Juiz Eleitoral da 114ª Zona
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