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Parecer Técnico nº. 6/2020/SES-PE  (ref. ao Ofício conjunto PRE-PE/GAB-PGJ/1/2020 [Of.
44/2020/PRE/PE – Etiqueta Único PRR5ª-00015042/2020])

 

 

ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020

 

CONSIDERANDO a declaração pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, de
que o surto da doença causada pelo Coronavírus (COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPII);

 

CONSIDERANDO a lei federal Nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que reconhece “emergência em
saúde pública de importância internacional”, em decorrência da infecção pelo Coronavírus;

 

CONSIDERANDO o decreto estadual Nº 48.833, de 21 de março de 2020, que decreta “Estado de
Calamidade Pública”, no âmbito do Estado de Pernambuco, em virtude da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus;

 

CONSIDERANDO o decreto estadual Nº 49.252, de 31 de julho de 2020, que torna obrigatório o uso de
máscaras, em todo o território do estado de Pernambuco;

 

CONSIDERANDO o decreto estadual Nº 49.393, de 03 de setembro de 2020, que altera o artigo 11 do
Decreto Nº 49.055, de 31 de maio de 2020, permitindo, a partir de 8 de setembro de 2020, a realização de
eventos coorporativos e institucionais, promovidos por pessoas jurídicas de direito público e de direito
privado, para fins de reuniões, treinamentos, seminários, congressos e similares, limitados a 30% (trinta por
cento) da capacidade do ambiente, com até no máximo 100 (cem) pessoas, observadas as normas sanitárias
relativas à higiene, ao distanciamento mínimo e ao uso obrigatório de máscara conforme protocolo específico
editado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico;

 

CONSIDERANDO a proximidade das eleições municipais de 2020;

 

CONSIDERANDO que todas as atividades desenvolvidas na efetivação do processo eleitoral, como:
registros de candidaturas, convenções partidárias, arrecadações de doações, campanhas eleitorais,
propaganda eleitoral, atos de pré-campanha, pesquisas eleitorais, totalização e apuração dos resultados ou
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outras ações pertinentes às eleições, devem obedecer à legislação federal, estadual e municipal, bem como os
Protocolos de prevenção da COVID-19 expedidos pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde;

 

CONSIDERANDO o disposto no inciso VI do §3º art. 1º da Emenda Constitucional nº 107/2020, segundo o
qual “os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela legislação municipal ou pela Justiça
Eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido por autoridade sanitária
estadual ou nacional”;

 

CONSIDERANDO a solicitação de parecer técnico formalizada perante esta Secretaria por meio do Ofício
Conjunto PRE-PE/GAB-PGJ/1/2020, da Procuradoria Regional Eleitoral em Pernambuco e da Procuradoria-
Geral de Justiça;

 

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, no uso de suas atribuições, presta os seguintes
esclarecimentos acerca do risco de disseminação da COVID-19 no estado de Pernambuco nos atos de
propaganda eleitoral:

 

DISTANCIAMENTO SOCIAL:

1. O distanciamento físico de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas em atos e eventos de propaganda
eleitoral presenciais é de extrema importância em qualquer que seja o evento para reduzir o risco de
disseminação da Covid-19;

2. Do mesmo modo, o contato físico entre as pessoas (beijo, abraço, aperto de mão etc.) é
desaconselhado;

3. Com relação aos Comícios:

  3.1 Oferecem mais riscos Comícios realizados no formato tradicional, pela dificuldade de fiscalização das
medidas sanitárias, como o controle do número e o distanciamento entre as pessoas e o uso de máscara por
todos os participantes;

  3.2 Oferecem menos riscos Comícios realizados em espaço aberto, desde que seja possível respeitar o
distanciamento de 1,5m entre as pessoas e fiscalizar o uso de máscaras;

    3.3 Também, Comícios no formato drive-in (sem sair do carro) evitam aglomerações.

4. Com relação aos Comitês e Reuniões de Campanha:

  4.1  Oferecem menos riscos Comitês e Reuniões de Campanha em espaço aberto ou semiaberto dando
prioridade à ventilação natural no local. Se a reunião ocorrer em local fechado, deve haver renovação de ar,
mantendo as janelas sempre abertas;

   4.2  É recomendável que reuniões de campanha sejam realizadas por meio virtual ou no formato drive-in
(sem sair do carro), para evitar aglomerações;

  4.3 O fluxo e a permanência de pessoas dentro dos Comitês ou Locais de reuniões presenciais podem ser
determinantes no aumento do risco de transmissão, de modo que quanto menos pessoas transitarem e
permanecerem nesses locais, menor será o risco. Quando as pessoas precisarem permanecer, devem respeitar
o distanciamento de 1,5m entre elas;
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  4.4 Caso haja cadeiras, devem estar dispostas de forma a atender o distanciamento de 1,5m em cada uma
das laterais, na frente e atrás. Em locais onde as cadeiras forem fixas, devem-se isolar alguns assentos para
garantir o distanciamento de 1,5m entre os participantes;

 4.5  As idas ao banheiro devem ser organizadas para evitar cruzamento de pessoas e aglomeração, devendo
ser definido fluxo de ida e volta, com marcação no chão/piso ou fitas suspensas, sempre respeitando o
distanciamento de 1,5m entre as pessoas;

 4.6 Deve ser disponibilizado um trabalhador para controlar fluxo de entrada e saída de pessoas nos Comitês,
Locais de reuniões e nos banheiros.

5. Com relação aos bandeiraços, passeatas, caminhadas, carreatas e similares:

  5.1 A realização de bandeiraços, passeatas, caminhadas, carreatas e similares têm como uma das
principais características a aglomeração de pessoas;

  5.2 Podem-se minimizar riscos nos bandeiraços, respeitando o distanciamento mínimo de 100m (cem
metros) entre grupos partidários e com, no máximo, 10 (dez) pessoas, respeitando o distanciamento de 1,5m
entre elas;

  5.3 Nas caminhadas e passeatas, caso permitidas, o distanciamento entre as pessoas e a redução do tempo
nas concentrações (saída e chegada) são recomendados porque reduzem o risco de transmissão;

  5.4 Na realização de carreatas ou atos similares as pessoas deverão permanecer dentro dos carros para não
haver aglomeração de pessoas na saída e chegada;

  5.5 Recomenda-se que confraternizações ou eventos presenciais para arrecadação de recursos de
campanha sejam feitos de forma virtual, drive-thru ou drive-in.

 

PROTEÇÃO / PREVENÇÃO:

1. Uso de máscara obrigatório em todos os atos e eventos de propaganda eleitoral presenciais;

2. Disponibilizar nos Comitês e Locais de reuniões presenciais pias com água, sabão, papel toalha e
lixeira com tampa acionada por pedal;

3. Disponibilizar álcool gel a 70% para higienização das mãos em pontos estratégicos dos Comitês e
Locais de reuniões, de fácil visualização dos participantes;

4. Investir em propaganda digital (redes sociais, aplicativos etc.) em detrimento ao uso de material
impresso (santinhos, panfletos etc.), evitando o contato com papeis;

5. A disponibilização de comidas e bebidas nos eventos oferece risco pelo manuseio dos alimentos e
retirada das máscaras para comer. Água potável pode ser disponibilizada em copos/garrafas
individuais;

6. A presença de crianças e adolescentes menores de 16 anos nas reuniões e Comitês pode significar
aumento no número de casos de Covid-19, uma vez que se considera que esse público ainda está
menos exposto;

7. Pessoas que se enquadrem nos Grupos de Risco não devem participar das atividades que ofereçam
risco;

8. Nos Comitês e Locais de Reuniões deve ser reforçada a limpeza e a desinfecção das superfícies mais
tocadas, como: balcões, maçanetas, corrimãos, interruptores, torneiras, mobiliários (mesas, cadeiras,
etc.), equipamentos e componentes de informática (teclado, mouse, etc.), equipamentos eletrônicos e
de telefonia, como rádios transmissores, celulares, elevadores, entre outros;
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9. Nos Comitês e Locais de Reuniões deve-se realizar a higienização frequente e desinfecção dos
banheiros e instalações antes, durante e após os eventos;

10. Nos Comitês e Locais de Reuniões devem ser utilizados para higienizar grandes superfícies e
banheiros os seguintes produtos: hipoclorito de sódio a 0.1%; alvejantes contendo hipoclorito (de
sódio, de cálcio) a 0,1%; dicloroisocianurato de sódio (concentração de 1,000 ppm de cloro ativo);
iodopovidona (1%); peróxido de hidrogênio 0.5%; ácido peracético 0,5%, quaternários de amônio, por
exemplo, o Cloreto de Benzalcônio 0.05%; compostos fenólicos; ou desinfetantes de uso geral
aprovados pela Anvisa, observando as medidas de proteção, em particular o uso de equipamentos de
proteção individual (EPI) quando do seu manuseio.

 

 

Recife, 25 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Luciana Caroline Albuquerque, em 25/09/2020, às 15:27,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8951697 e
o código CRC 317849B0.
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