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EDITAL Nº 01-CEA-PR/PA, de 17 de abril de 2017.

Estabelece regras e prazos para eleição para
o  cargo  de  Procurador  Regional  Eleitoral,
titular e substituto, no Estado de Pará, para o
exercício provisório até 30/09/2017.

A  Comissão  Eleitoral  e  Apuradora  –  CEA,  constituída  pela  Portaria
PGR/MPF nº 296, de 06 de abril de 2017, comunica aos Procuradores da República lotados
no  Estado  do  Pará  as  regras  e  prazos  do  certame  para  escolha  do  Procurador  Regional
Eleitoral, titular e substituto, do Ministério Público Federal no Estado do Pará.

Art. 1º Poderão concorrer às funções de Procurador Regional Eleitoral e de
Procurador Regional Eleitoral Substituto os membros lotados em quaisquer das unidades da
Procuradoria da República nesse Estado, desde que em exercício na sede da PR-PA.

Art.  2º  Todos  os  Procuradores  da  República  lotados  e  em exercício  no
Estado do Pará poderão votar.

Parágrafo  único.  Não  se  considera  em  exercício  o(a)  Procurador(a)  da
República que se encontrar afastado de suas atividades, exceto nos casos de férias, de licença-
prêmio, afastamento médico e licença-maternidade.

Art. 3º A inscrição da(s) chapa(s) deverá ser formalizada por intermédio de
requerimento subscrito por seus integrantes junto à secretaria da comissão eleitoral.

Art. 4º O prazo para inscrição da(s) chapa(s) será de 5 (cinco) dias úteis,
iniciando-se às 12 horas do dia 19 de abril de 2017 e encerrando-se às 18 horas do dia 26 de
abril de 2017.

Art. 5º A votação para eleição do Procurador Regional Eleitoral,  titular e
substituto,   será  realizada  preferencialmente  pelo  sistema de  "VOTO ELETRÔNICO" do
Ministério Público Federal, no dia 28 de abril de 2017, no período das 13h às 18h.

Art. 6º Cada Unidade designará um microcomputador onde será procedida a
votação, devendo encaminhar à Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
desta PR/PA os números IP e de Patrimônio dessa máquina até o dia 26 de abril de 2017.

Art. 7º A Comissão Eleitoral e Apuradora, por meio da Coordenadoria de
Tecnologia da Informação e Comunicação, encaminhará e-mail contendo as senhas de votação
e demais instruções, até o dia 27 de abril  de 2017, inclusive,  a todos os Procuradores da
República no Estado do Pará. 

Art. 8º O resultado da eleição será informado, através de e-mail, a todos os
Procuradores da República,  tão logo disponibilizado pela Coordenadoria de Tecnologia da
Informação e Comunicação. 

Art.  9º.  Será  vitoriosa  a  chapa  que  atingir  a  maioria  dos  votos  válidos,
excluídos os votos em branco e os nulos.
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Parágrafo único.  Em caso de empate aplicar-se-á o disposto no art.  202,
parágrafo 3º, da Lei Complementar nº 75/93, considerando-se, para tanto, o titular da chapa.

Art. 10º. No caso de haver somente uma chapa inscrita até o término do
prazo  para  inscrições,  esta  será  automaticamente  considerada  eleita,  sendo  dispensada  a
votação e os procedimentos descritos no artigo anterior. 

Art.  11º.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Comissão  Eleitoral  e
Apuradora, sendo passíveis de recurso dirigido ao Procurador-Geral Eleitoral,  no prazo de 5
(cinco) dias.

Belém, 17 de abril de 2017.

José Augusto Torres Potiguar 
Procurador da República

Presidente da CEA

Alan Rogério Mansur Silva
Procurador da República

Membro da CEA

Ubiratan Cazetta
Procurador da República

Membro da CEA
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CRONOGRAMA

Dia 18/04/2017 Publicação do edital

Dia 19/04 a 26/04/2017 Prazo para inscrição das chapas

Dia 26/04/2017 Prazo para encaminhar números de IP e patrimônio do computador
no  qual  será  realizada  a  votação  (Procuradores  da  República
lotados em PRMs)

Dia 27/04/2017 Prazo  para  encaminhar  senhas  e  instruções  para  votação
(Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação) a
todos os Procuradores da República do Estado do Pará

Dia 28/04/2017 votação para eleição do Procurador Regional Eleitoral, titulares e
substitutos, do MPF/PA
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