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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

Portaria - Zona Eleitoral Nº 8/2020 TRE/35A ZONA, de 10 de novembro de 2020

Comunica sobre a obediência, na véspera e no dia das
eleições, às seguintes regras com relação ao
funcionamento do comércio nos municípios integrantes
da 35ª ZONA ELEITORAL, a saber: Gilbués, Monte
Alegre, Santa Filomena, São Gonçalo do Gurguéia e
Barreiras do Piauí, alertando sobre a ilicitude do seu
descumprimento e dá outras providências.

O Juiz Eleitoral da 35.ª Zona do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, DR.
CLEBER ROBERTO SOARES DE SOUZA, no uso de suas atribuições, em especial do poder de polícia
para o bom funcionamento das eleições, e,

 
CONSIDERANDO os termos das Portarias expedidas nos anos de eleição

pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, para fins de regulamentação da “Lei Seca”, bem
como as peculiaridades locais;

CONSIDERANDO a competência dos Juízes Eleitorais, nos termos do art. 139 do
Código Eleitoral, para a adoção de medidas que julgarem necessárias à tranquilidade do pleito;

CONSIDERANDO que o dever cívico do voto deve ser exercido com liberdade,
responsabilidade e sobriedade;

CONSIDERANDO como imperioso que a ordem pública seja mantida, a fim de que as
eleições transcorram em clima de paz e tranquilidade;

CONSIDERANDO as medidas para evitar o contágio do Coronavírus nos municípios
dessa Zona Eleitoral e que o consumo de bebidas alcoólicas pode provocar a aglomeração de pessoas,

 
R E S O L V E disciplinar a “Lei Seca” no âmbito desta Zona Eleitoral (Gilbués,

Barreiras do Piauí, São Gonçalo do Gurguéia, Monte Alegre e Santa Filomena), nos seguintes termos:
 
Art.1º) PROIBIR, no período das 13 (treze) horas do dia 14 de novembro de 2020 às

20 (vinte) horas do dia 15 (cinco) de novembro de 2020, no âmbito dos municípios de Gilbués,
Barreiras do Piauí, São Gonçalo do Gurguéia, Monte Alegre e Santa Filomena, a venda e o
fornecimento, a qualquer título (oneroso ou gratuito), de bebidas alcoólicas, nos bares, supermercados,
mercadinhos, boates, hotéis, restaurantes, lanchonetes, clubes recreativos, salões de festas, trailers,
quiosques e demais estabelecimentos comerciais e similares;

Art.2º) A fiscalização das disposições desta Portaria fica atribuída a todas as instituições
que compõem o Sistema de Segurança Pública em funcionamento no dia das eleições, sujeitando-se os
responsáveis pelas infrações aos termos deste ato normativos, às sanções civis, administrativas e penais
constantes da legislação pertinente à espécie;

Art.3º) Ficam revogadas todas as disposições em contrário;
Art.4º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do MM. Juiz Eleitoral da 35ª Zona Eleitoral (Gilbués, Barreiras do Piauí, São

Gonçalo do Gurguéia, Monte Alegre e Santa Filomena), aos 10 dias de novembro de 2020.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
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CLEBER ROBERTO SOARES DE SOUZA

Juiz Eleitoral da 35ª Zona

Documento assinado eletronicamente por Cleber Roberto Soares de Souza, Juiz Eleitoral, em 10/11/2020, às
17:18, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1114899 e o código
CRC 1D1BAD18.
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