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PORTARIA N.º 004/2020

O Representante do Ministério Público Eleitoral nesta zona, no uso de suas atribuições legais

e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar Federal

nº  75/93;  Lei  Federal  nº 8.625/93 (Lei  Orgânica Nacional  do Ministério  Público);  Lei  Federal  nº

9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à espécie, e; 

CONSIDERANDO  ser  atribuição  legal  do  Ministério  Público  expedir  recomendações

visando  à  melhoria  dos  serviços  públicos  e  de  relevância  pública,  bem  como  ao  respeito,  aos

interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX da LC 75/93); 

CONSIDERANDO  que  incumbe  ao  Ministério  Público  a  defesa  da ordem jurídica  e  do

regime democrático  (art.  127 da CF/88),  como também o acompanhamento  de todas  as  fases  do

processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93); 

CONSIDERANDO que o art. 73, § 10, da Lei n. 9.504/97, proíbe que em anos de eleição, a

administração  pública  realize  a  distribuição  gratuita  bens,  valores  ou benefícios,  salvo nos casos  de

calamidade pública, de  estado de emergência ou de  programas sociais autorizados em lei e já em

execução orçamentária no exercício anterior;

CONSIDERANDO que o art. 73, § 11, da Lei n. 9.504/97, veda, em ano de eleições, a execução

de programas sociais governamentais por intermédio (mediante subvenção, termo de cooperação técnica,

convênio,  dentre outras formas) de  entidades nominalmente vinculadas a candidatos ou por estes

mantidas;

CONSIDERANDO,  também,  que  o  art.  73,  IV,  da  mesma  Lei  n.  9.504/97,  veda  o  uso

promocional de programas sociais em favor de candidatos, partidos e coligações,  alcançando neste

caso também os programas criados em anos anteriores; 

CONSIDERANDO que  em  virtude  da  pandemia  do  Coronavírus/Covid-19,  foi  editado  o

Decreto  Estadual  DECRETO Nº  4597-R,  DE 16  DE MARÇO DE 2020 prorrogado  pelos  Decretos
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Estaduais DECRETOS Nº 4623-R, 4624-R E 4625-R, DE 04 DE ABRIL DE 2020, que determinaram a

suspensão das aulas e, portanto, a merenda escolar deixou de ser oferecida aos alunos;

CONSIDERANDO a edição da LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020 que autoriza durante

o período de suspensão das  aulas  nas  escolas  públicas  de educação básica  em razão de situação  de

emergência ou calamidade pública, em todo o território nacional, em caráter excepcional, a distribuição

imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, com acompanhamento pelo CAE,

dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos, nos termos da Lei, à conta do

Pnae;

CONSIDERANDO que  os  produtos  alimentícios  que  constituem  a  merenda  escolar  têm

natureza perecível e necessitam ser consumidos para que não venham a ser descartados;

CONSIDERANDO que  os  alunos  matriculados  na  rede  pública  do  ensino  são  o  público

destinatário da merenda escolar e, grande parte constituída de famílias muito pobres e que tem nessa a

refeição mais importante do dia, quiçá a única;

CONSIDERANDO que a fiscalização da atividade administrativa pelo Ministério Público bem

como das eventuais condutas vedadas praticadas em anos eleitorais não deve inviabilizar a execução de

medidas emergenciais de caráter humanitário aos mais necessitados; 

RESOLVE, instaurar o presente Procedimento Administrativo – PA, com fundamento na Portaria PGR/

PGE n. 01/2019, com a finalidade de acompanhar a execução dessa medida, monitorando os critérios de

distribuição utilizados pelas autoridades, o seu âmbito de alcance e, com isso, prevenindo a ocorrência de

desvios  que  possam  afetar  a  lisura  do  pleito  vindouro,  bem  como  a  correta  destinação  dos  bens

distribuídos, no Município de Colatina/ES, determinando as seguintes diligências preliminares:

a) a expedição de RECOMENDAÇÃO (art. 6°, XX, da LC nº 75/93) ao Sr. Prefeito(a) Municipal; às

respectivas Secretarias de Educação e Assistência Social e a todos os agentes públicos envolvidos na

distribuição da merenda escolar:
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1) Que para a distribuição de merenda escolar armazenada em virtude da suspensão das aulas, a

Administração  Pública  Municipal  utilize  critérios  objetivos,  notadamente  para  atendimento

dos alunos mais necessitados (DECRETO ESTADUAL Nº 4597-R, DE 16 DE MARÇO DE

2020 prorrogado pelos Decretos Estaduais DECRETOS Nº 4623-R, 4624-R E 4625-R, DE 04

DE ABRIL DE 2020). Levando-se em consideração:

a) a participação do Conselho de Alimentação Escolar do município sobre a distribuição dos

alimentos;

b) observância às orientações da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária;

c) quantitativo e qualidade nutricional;

2) Que seja encaminhado ao Ministério Público o ato administrativo municipal que adota essa

medida  e  o  respectivo  plano  de  ação  para  o  atendimento  dessa  situação  emergencial,

informando o seguinte: 

a) a Secretaria Municipal responsável e o respectivo coordenador da ação; 

b) o critério objetivo adotado pelo Município; 

c) a estrutura de atendimento dos beneficiários; 

d)  o  meio  e  a  forma  de  comunicação  adotada  para  dar  conhecimento  da  medida  aos

beneficiários (rádio, jornal, internet, televisão, chamamento individualizado); 

e) a periodicidade da entrega; 

f) os quantitativos estipulados a serem entregues aos beneficiários; 

g) os responsáveis pelo controle dos estoques;

h) as demais  medidas  adotadas  para conferir  transparência  adequada na implementação da

medida emergência; 

3) Que  seja  observado  o  princípio  da  impessoalidade, disposto  no  art.  37,  caput,  e  seu

parágrafo 1.º da Constituição Federal e orientadas todas as equipes envolvidas na atividade

de entrega direta dos alimentos para que, na  atual conjuntura, se reservem da prática de

eventuais condutas vedadas pelo ordenamento jurídico sob a justificativa dos reflexos do
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Covid-19,  tais  como fazer  ou permitir  uso promocional  em favor  de candidato,  partido

político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados

ou subvencionados pelo Poder Público,  bem como haja a distribuição igualitária desses

alimentos aos estudantes matriculados em sua rede, evitando-se perdas e possibilitando que

as  famílias  recebam  os  produtos  com  a  maior  brevidade  possível,  sob  pena  de

responsabilização pela ação dos órgãos de controle. 

b) A autuação da presente Portaria e demais documentos que a acompanham, bem como o registro no

sistema GAMPES1;

c)  Encaminhar,  através  de  e-mail,  cópia  da  presente  Portaria  ao  Dirigente  do  Centro  de  Apoio

Operacional  Eleitoral  e  do  Centro  de  Apoio  Operacional  da  Educação,  dando-lhes  ciência  da

instauração do presente procedimento administrativo;

Colatina/ES, 13 de abril de 2020.

BRUNA LEGORA DE PAULA FERNANDES

Promotora Eleitoral da 6ª Zona Eleitoral

1 Sugestão de taxonomia: Classe: 910031- Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas 
Públicas; Assunto: 12063-Conduta Vedada ao Agente Público; e ainda 1261- QUESTÕES DE ALTA 
COMPLEXIDADE, GRANDE IMPACTO E REPERCUSSÃO SOCIAL, o assunto COVID-19 e 10060-
Merenda. Movimento: 920037-Portaria (anexar cópia da Portaria)
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