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Disciplina a eleição destinada ao preenchimento da função de
Diretor das Promotorias de Justiça da Comarca de Bacabal,
anuênio 2021-2022.

 
 

A Diretora das Promotorias de Justiça da Comarca de Bacabal/MA, em
exercício, no uso de suas atribuições legais,

 
CONSIDERANDO o disposto no art. 23, § 4º, da Lei  Complementar nº

13/1991 e no Ato Regulamentar n 11/2013 – GABPGJ,
 
      
 
                                                RESOLVE:
 
Art. 1º. A eleição destinada ao preenchimento da função de Diretor das Promotorias de Justiça
da Comarca de Bacabal realizar-se-á no dia 05 de março de 2021, no horário de 8h às 12h, por
meio eletrônico, com utilização de sistema próprio desenvolvido pela Coordenadoria de
Modernização e Tecnologia da Informação da Procuradoria Geral de Justiça - CMTI.
 
Art. 2º. Fica instituída a Comissão Eleitoral composta por todos os Promotores de Justiça
lotados nas Promotorias de Justiça de Bacabal e do Servidor Orlando de Sousa Bezerra,
cabendo a este último receber as inscrições dos candidatos no dia 01 de março de 2021, no
horário das 08h às 14h, via Protocolo Geral das Promotorias de Justiça da Comarca de
Bacabal, bem como efetuar os atos preparatórios da votação, compor a mesa receptora de votos
e apurar a votação.
 
Parágrafo único. Na organização dos atos preparatórios da eleição, a Comissão Eleitoral deve
providenciar, dentre outras medidas que entenda necessárias:

I         - a confecção de caderno de votação com a relação nominal dos
Promotores de Justiça de Bacabal habilitados a votar;
II -  o desenvolvimento do sistema próprio de votação pela Coordenadoria de Modernização e
Tecnologia da Informação da Procuradoria Geral de Justiça – CMTI.
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Art. 3°. Poderão votar e concorrer à função de Diretor das Promotorias de Justiça de Bacabal os
Promotores de Justiça titulares que estejam lotados em uma das Promotorias de Justiça da
Comarca de Bacabal, com exceção, quanto à
candidatura, dos que exerçam cargo ou função nos órgãos da Administração Superior do
Ministério Público.

Art. 4°. A Comissão Eleitoral publicará edital com a lista dos inscritos no dia 01 de março de
2021, a partir das 14:01h (catorze horas e um minuto), no átrio do prédio das Promotorias de
Justiça da Comarca de Bacabal, com encaminhamento por meio do Sistema Digidoc a todos os
Promotores de Justiça lotados nas Promotorias de Justiça da Comarca de Bacabal,
excepcionalmente em razão do decreto de pandemia do COVID-19.

Art. 5°. É de dois dias o improrrogável prazo para impugnação ao pedido de registro de
candidato, contado da data da publicação do edital com a lista dos candidatos inscritos.
§  1°. A impugnação será submetida ao regime de Protocolo Geral das Promotorias de Justiça
da Comarca de Bacabal.
§ 2°. Os candidatos impugnados serão notificados, mediante qualquer meio de comunicação
hábil, para, querendo, em 24 (vinte e quatro) horas, apresentar defesa.
§  3°. Em caso de impugnação, após a providência referida pelo parágrafo anterior, com ou sem
defesa, a Comissão Eleitoral deve publicar a lista definitiva das candidaturas deferidas até as
14h do dia 04 de março de 2021.

Art. 6° Do processo de votação e apuração será lavrada a respectiva ata, a qual deve conter.
I         - os nomes dos membros da Comissão Eleitoral;
II         - o horário de início e de encerramento da votação;
III - a causa, se houver, do retardamento do início da votação;
IV - o número total, por extenso, dos votantes, bem como dos que
deixaram de votar;
V       - os protestos e as impugnações apresentadas e o teor das
decisões da Comissão Eleitoral;
VI- o resultado da votação, com o sufrágio nominal de todos os concorrentes, bem como a
declaração do mais votado.
Parágrafo único. A ata de votação e apuração será remetida imediatamente pela Comissão
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Eleitoral ao Procurador-Geral de Justiça para as providências pertinentes.
 
Art. 7° Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral até o início da votação.
 
Art. 8° A posse do eleito ocorrerá no dia 08 de março de 2021, data em que também deve entrar
em exercício.

Dê-se ciência aos Promotores lotados nas Promotorias de Justiça da Comarca de Bacabal por
correspondência eletrônica, excepcionalmente em razão do decreto de pandemia do COVID-19.

Envie-se cópia deste Edital ao Procurador-Geral de Justiça, à Corregedora-Geral do Ministério
Público e à Coordenadora de Comunicação.

Cumpra-se.

 

Bacabal, 25 de fevereiro de 2021.

 

* Assinado eletronicamente

KLYCIA LUIZA CASTRO DE MENEZES
Diretora das Promotorias, em Exercício

Matrícula 1066646

Documento assinado. Bacabal, 25/02/2021 15:06 (KLYCIA LUIZA CASTRO DE MENEZES)
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