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MPE
Ministério Público Eleitor;

Procuradoria

Regional Eleitoral

na Bahia

INSTRUÇÃO NORMATIVA PRE/BA N. 01/2014

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DA BAHIA, no

uso das atribuições que lhe conferem os artigos 24, VIII e 27, § 3o, do Código Eleitoral,

combinados com o artigo 77, infine, da Lei Complementar n. 75/93, e

CONSIDERANDO que compete ao Procurador Regional Eleitoral dirigir, no

Estado, as atividades do setor;

CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar a apresentação de relatórios

estatísticos pelosPromotores Eleitorais;

CONSIDERANDO a necessidade de confecção, anualmente c quando do

desligamento de função eleitoral, de inventário e/ou relatório de procedimentos e

processos;

RESOLVE:

Art. Io. A Instrução Normativa PRE/BA n.° 001/2009 passa a vigorar com as

seguintes alterações:

"Art. 2o. O Relatório Estatístico contemplará o trabalho desenvolvido

trimestralmente no âmbito da Promotoria Eleitoral, devendo ser encaminhado à

Procuradoria Regional Eleitoral até o 10° (décimo) dia útil do mês subsequente ao

trimestre, ressalvada a hipótese do parágrafo 3o deste artigo."

"Art. 3°. A Procuradoria Regional Eleitoral divulgará, trimestralmente, o seu

relatório estatístico/^, anualmente, o relatório geral de atuação do Ministério

Público Eleitoral

Art. 2o. AÍli4ruçã<| Normativa PRE/BA n.° 001/2009 passa avigorar acrescida do
seguinte artigo:



"Art. 3°-A. Os Promotores Eleitorais farão, anualmente, na primeira quinzena do

mês de março, inventário dos expedientes de natureza eleitoral que se encontram

sob sua responsabilidade (documentos, processos administrativos, autos

administrativos extrajudiciais, autos judiciais c inquéritos policiais).

§ Io. O inventário consiste na conferência física e eletrônica dos expedientes

vinculados ao Ofício do Promotor Eleitoral, localizados cm gabinete ou nos setores

administrativos da Promotoria.

§ 2° O relatório do inventário anual deverá ser encaminhado ao Procurador

Regional Eleitoral ate 30 (trinta) dia após a datada sua realização.

§ 3". O Promotor Eleitoral, no último mês do período de sua designação para a

função eleitoral, em caso de remoção ou promoção na carreira que implique a

destituição do ofício eleitoral, ou na hipótese de afastamento superior a 06 (seis)

meses, deverá realizar inventário extraordinário, encaminhando o relatório ate o

último dia de exercício.

§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, o Promotor Eleitoral deverá confeccionar

relatório com informações relevantes sobre procedimentos administrativos e

processos judiciais em andamentos que permitam imprescindível continuidade do

Serviço ao Promotor que lhe substituir no Ofício Eleitoral."

Art. 3o. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,

produzindo efeitosa partirde 01 de junho de 2014.

À Ilustre Coordenadora do NUEL, para/c^c encaminhe cópia da presente aos
Excclcntíssimos(as) Promotores(as) Eleitorais.

Publique-se.

Salvador. 21 de maio de 20Í4

José è

Procurac

Ifrçdo de Paula Silva
Regional eleitoral


