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CARTILHA ELEITORAL – ELEIÇÕES 2018 

1.APRESENTAÇÃO

 A presente “cartilha” tem por objetivo apresentar, de modo bastante conciso, as
condutas vedadas aos gestores públicos municipais no período eleitoral (2018), tendo
como  base  as  disposições  da  Lei  Federal  nº  9.504/97  (Lei  das  Eleições)  e  da  Lei
Complementar  Federal  nº  101/2000  (Lei  de  Responsabilidade  Fiscal),  além  de
Resoluções  do  Tribunal  Superior  Eleitoral  –  TSE  e  a  Jurisprudência  dos  Tribunais
Eleitorais.  A principal  finalidade  é  evitar  a  prática  de  atos  por  agentes  públicos,
candidatos ou não, em todas as esferas da federação, que possam ser questionados como
indevidos nesse período, ou em relação aos quais se possa alegar transbordamento da
ordem legalmente estabelecida para o pleito eleitoral e potencial influência na sua lisura.

 A “cartilha”,  que  não  tem  a  pretensão  de  esgotar  o  tema,  busca  fornecer
informações básicas sobre as restrições impostas pela legislação eleitoral aos agentes
públicos municipais, servindo como instrumento para consultas rápidas e eficientes, de
modo que as suas ações não sejam questionadas  pelos Órgãos de Controle Externo,
notadamente no âmbito eleitoral.

 Cabe observar que a disciplina legal contida nos arts. 36-B e 73 a 78 da Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), e na Lei Complementar nº 64, de
18 de maio de 1990 (Lei de Inelegibilidades), mormente em seu art. 22, visa impedir o
uso  do  aparelho  burocrático  da  administração  pública  de  qualquer  esfera  de  poder
(federal, estadual, distrital ou municipal) em favor de candidatura, assegurando assim a
igualdade  de  condições  na  disputa  eleitoral.  Mais  precisamente,  o  rol  de  condutas
vedadas objetiva, precipuamente, combater a assimetria de oportunidades patrocinada
por recursos públicos (Rp nº 1770-34, Min Luiz Fux). Desta feita, os agentes públicos
devem ter cautela para que seus atos não venham a provocar qualquer desequilíbrio na
isonomia necessária entre os candidatos, nem violem a moralidade e a legitimidade das
eleições. 

 Para uma melhor compreensão do assunto, as condutas vedadas pela legislação
eleitoral foram aglutinadas por pertinência temática. A descrição de cada uma delas vem
acompanhada  do  período  no  qual  a  vedação  deve  ser  observada,  das  penalidades
aplicáveis em caso de descumprimento da legislação eleitoral e, quando necessário, de
exemplos  e  observações  que  ajudem  a  distinguir  as  condutas  vedadas  daquelas
permitidas. 

 Cumpre alertar, contudo, que no art. 237 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15
de  julho  de  1965),  bem como no art.  22  da  Lei  Complementar  nº  64,  de  1990,  há
vedação de caráter amplo e genérico para a administração pública e seus gestores. Trata-
se da responsabilização da autoridade e do candidato na hipótese de  “uso indevido,
desvio ou abuso do poder de autoridade”, em benefício de candidato ou partido político.
Isso implica que,  além das hipóteses expressamente previstas na Lei das Eleições,  a
Justiça Eleitoral também tem competência para aplicar penalidades em casos que julgue
ter havido abuso do poder por parte de um agente público. Dessa forma, atos de governo,
ainda que formalmente legais, podem ser entendidos como abusivos se, de algum modo,
puderem ser associados com a concessão de benefício a certo candidato, partido político
ou coligação, ou se forem praticados em desfavor da liberdade do voto. 

 O Tribunal Superior Eleitoral já assentou que (i)  o abuso de poder político é
“condenável por afetar a legitimidade e normalidade dos pleitos e, também, por violar
o princípio da isonomia entre os concorrentes, amplamente assegurado na Constituição
da República” (TSE – ARO no 718/DF – DJ 17-6-2005); (ii),“Caracteriza-se o abuso
de poder quando demonstrado que o ato da Administração, aparentemente regular e
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benéfico  à  população,  teve  como  objetivo  imediato  o  favorecimento  de  algum
candidato” (TSE – RESPE no 25.074/RS – DJ 28-10-2005). 

 Cumpre ressaltar que a participação em campanhas eleitorais é direito de todos
os cidadãos. Portanto, não é vedado aos agentes públicos participar, fora do horário de
trabalho, de eventos de campanha eleitoral,  devendo observar,  no entanto,  os limites
impostos pela legislação, bem como os princípios éticos que regem a Administração
Pública. 

 À Procuradoria-Geral do Município, que desempenha função essencial à justiça e
é competente para consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, cabe velar
pelo estrito respeito da Constituição da República e das leis em vigor no país por todos
os cidadãos, especialmente pelos agentes públicos. 

 É papel das Instituições da República Federativa do Brasil a busca pela criação
de uma cultura de respeito à norma constitucional, destacando-se, no processo eleitoral,
a necessária deferência aos princípios democrático e republicano. 

2. DEFINIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO PARA FINS ELEITORAIS

Para enquadramento desta definição, adota-se o § 1º do art. 73 da Lei Federal nº 9.504,
de 30/09/1997: 

Reputa-se agente público, para efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que
transitoriamente  ou  sem  remuneração,  por  eleição,  nomeação,  designação,
contratação  ou  qualquer  outra  forma  de  investidura  ou  vínculo,  mandato,
cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública
direta, indireta ou fundacional.1

Verifica-se que a definição dada pela Lei é a mais ampla possível, portanto, no âmbito
municipal, será considerado agente público, para os fins da legislação eleitoral, aquele
que seja: 

• agente político (Presidente da República, Governadores, Prefeitos e respectivos
Vices,  Ministros  de  Estado,  Secretários,  Senadores,  Deputados  federais  e  estaduais,
Vereadores etc.); 

• servidor titular de cargo público, efetivos ou em comissão, em órgão ou entidade
pública (autarquias e fundações); 

• empregado,  sujeitos  ao  regime  estatutário  ou  celetista,  permanente  ou
temporário, contratado por prazo determinado ou indeterminado, de órgão ou entidade
pública (autarquias e fundações), empresa pública ou sociedade de economia mista;

• pessoa requisitada para prestação de atividade pública (p. ex.: membro de Mesa
receptora ou apuradora de votos, recrutado para o serviço militar obrigatório etc.); 

• gestor de negócios públicos; 

• estagiário; 

• o que se vincula contratualmente com o Poder Público (prestador terceirizado de
serviço, concessionário ou permissionário de serviços públicos e delegado de função ou
ofício público). 

1 BRASIL. Lei º 9504 de 1997 (Lei das Eleições).
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3. PRAZOS DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA CONCORRER A CARGOS
ELETIVOS

A desincompatibilização é um instituto do direito eleitoral mediante o qual o cidadão
que deseja concorrer a um mandato eletivo deve, obrigatoriamente, afastar-se de cargo,
emprego ou função pública (direta ou indiretamente) de exercício atual para exercer, de
forma  plena,  seus  direitos  políticos,  evitando,  assim,  posterior  condição  de
inelegibilidade. A medida visa evitar que o candidato se utilize de forma indevida do
cargo, emprego ou função em seu benefício, ou de alguém próximo, o que provocaria
um desequilíbrio na disputa eleitoral, afetando a igualdade dos candidatos. 

3.1  PRAZOS  DE  DESINCOMPATIBILlZAÇÃO  DOS  CHEFES  DO  PODER
EXECUTIVO (§ 6° do art. 14 da CF e § 1° do art. 1° da Lei Complementar n° 64,
de 1990)

O  Presidente  da  República,  os  Governadores  de  Estado  e  do  Distrito  Federal  e  os
Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito (até o
dia 7 de abril de 2018) para concorrerem a outros cargos. 

3.2 OUTROS PRAZOS DE DESINCOMPATIBILlZAÇÃO (art. 1°, incisos II, III,
V e VI, da Lei Complementar n° 64, de 1990)

 para Presidente e Vice-Presidente da República: 
a) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos e funções: 
I. os Ministros de Estado: 
II. os chefes dos órgãos de assessoramento direto, civil e militar, da Presidência da
República; 
III. o chefe do órgão de assessoramento de informações da Presidência da República;
IV. o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas;
V. o Advogado-Geral da União e o Consultor-Geral da República;
VI. os chefes do Estado-Maior da Marinha, do Exército e da Aeronáutica;
VII. os Comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica;
VIII. os Magistrados;
IX. os Presidentes, Diretores e Superintendentes de autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista e fundações públicas e as mantidas pelo poder público;
X. os Governadores de Estado, do Distrito Federal e de Territórios;
XI. os Interventores Federais;
XII. os Secretários de Estado; 
XIII. os Prefeitos Municipais; 
XIV. os membros do Tribunal de Contas da União, dos Estados e do Distrito Federal;
XV. o Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal;
XVI. os  Secretários-Gerais,  os  Secretários-Executivos,  os  Secretários  Nacionais,  os
Secretários Federais dos Ministérios e as pessoas que ocupem cargos equivalentes;
b) os que tenham exercido, nos 6 (seis) meses anteriores à eleição, nos Estados, no
Distrito Federal, Territórios e em qualquer dos poderes da União, cargo ou função, de
nomeação pelo Presidente da República, sujeito à aprovação prévia do Senado Federal; 
c) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, tiverem competência ou interesse,
direta,  indireta ou eventual,  no lançamento,  arrecadação ou fiscalização de impostos,
taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive parafiscais, ou para aplicar multas
relacionadas com essas atividades;
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d) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, tenham exercido cargo ou função de
direção, administração ou representação nas empresas de que tratam os arts. 3° e 5° da
Lei  n°  4.137,  de  10  de  setembro  de  1962,  quando,  pelo  âmbito  e  natureza  de  suas
atividades, possam tais empresas influir na economia nacional; 
e) os que,  detendo o controle de empresas ou grupo de empresas que atuem no
Brasil, nas condições monopolísticas previstas no parágrafo único do art. 5° da lei citada
na alínea anterior, não apresentarem à Justiça Eleitoral, até 6 (seis) meses antes do pleito,
a  prova  de  que  fizeram  cessar  o  abuso  apurado,  do  poder  econômico,  ou  de  que
transferiram, por força regular, o controle de referidas empresas ou grupo de empresas; 
f) os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito, ocupado cargo
ou função de direção, administração ou representação em entidades representativas de
classe, mantidas, total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo poder Público
ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social;
g) os que, até 6 (seis) meses depois de afastados das funções, tenham exercido cargo
de Presidente, Diretor ou Superintendente de sociedades com objetivos exclusivos de
operações financeiras e façam publicamente apelo à poupança e ao crédito, inclusive
através  de  cooperativas  e  da  empresa  ou estabelecimentos  que gozem,  sob qualquer
forma, de vantagens asseguradas pelo poder público, salvo se decorrentes de contratos
que obedeçam a cláusulas uniformes;
h) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou
função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa
que  mantenha  contrato  de  execução  de  obras,  de  prestação  de  serviços  ou  de
fornecimento de bens com órgão do Poder Público ou sob seu controle, salvo no caso de
contrato que obedeça a cláusulas uniformes;
i) os que, membros do Ministério Público, não se tenham afastado das suas funções
até 6 (seis) meses anteriores ao pleito; 
j) os  que,  servidores  públicos,  estatutários  ou  não,  dos  órgãos  ou  entidades  da
Administração  direta  ou  indireta  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal,  dos
Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não
se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos
seus vencimentos integrais; 

 para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; 
a) os  inelegíveis  para  os  cargos  de  Presidente  e  Vice-Presidente  da  República
especificados na alínea a do inciso II deste artigo e, no tocante às demais alíneas, quando
se  tratar  de  repartição  pública,  associação ou empresas  que operem no território  do
Estado ou do Distrito Federal, observados os mesmos prazos; 
b) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos ou funções:
I. os chefes dos Gabinetes Civil e Militar do Governador do Estado ou do Distrito
Federal; 
II. os comandantes do Distrito Naval, Região Militar e Zona Aérea; 
III. os diretores de órgãos estaduais ou sociedades de assistência aos Municípios;
IV. os secretários da administração municipal ou membros de órgãos congêneres;

 para o Senado Federal:
a) os  inelegíveis  para  os  cargos  de  Presidente  e  Vice-Presidente  da  República
especificados na alínea a do inciso II deste artigo e, no tocante às demais alíneas, quando
se tratar de repartição pública, associação ou empresa que opere no território do Estado,
observados os mesmos prazos;
b) em  cada  Estado  e  no  Distrito  Federal,  os  inelegíveis  para  os  cargos  de
Governador  e  Vice-Governador,  nas  mesmas  condições  estabelecidas,  observados  os
mesmos prazos; 
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 para  a  Câmara  dos  Deputados,  Assembleia  Legislativa  e    Câmara
Legislativa, no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o
Senado Federal, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos. 

OBSERVAÇÃO: 

 O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o Vice-Prefeito poderão candidatar-se a
outros cargos, preservando os seus mandatos respectivos, desde que, nos últimos seis
meses anteriores ao pleito (de 7 de abril de 2018 até as eleições), não tenham sucedido
ou substituído o titular (§ 2º do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 1990). 

4. OBJETIVO DA VEDAÇÃO DE DETERMINADAS CONDUTAS:

Ao disciplinar as condutas vedadas aos agentes públicos, o art.  73 da Lei Federal nº
9.504/97 deixa claro que o seu objetivo é não permitir que seus atos venham “a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais” e, assim, influenciar
no resultado das eleições.

A  simples  prática  da  conduta  vedada  gera  presunção  desta  desigualdade  e,
consequentemente, conduz à aplicação das penalidades previstas na referida Lei.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral:

1. A configuração da prática de conduta vedada independe de potencialidade lesiva
para influenciar o resultado do pleito, bastando a mera ocorrência dos atos proibidos
para atrair as sanções da lei.
2. O elemento subjetivo com que as partes praticam a infração não interfere na
incidência das sanções previstas nos arts. 73 a 78 da Lei nº 9.504/97.
3. O juízo de proporcionalidade incide apenas no momento da fixação da pena. As
circunstâncias fáticas devem servir para mostrar a relevância jurídica do ato praticado
pelo candidato, interferindo no juízo de proporcionalidade utilizado na fixação da pena
(TSE, ARESPE nº 278961/SP, em 18/11/2009).
4. O exame das condutas vedadas previstas no art. 73 da Lei das Eleições deve ser
feito  em dois  momentos.  Primeiro,  verifica-se  se  o  fato  se  enquadra  nas  hipóteses
previstas, que, por definição legal, são “tendentes a afetar a igualdade de oportunidades
entre  candidatos  nos  pleitos  eleitorais”.  Nesse  momento,  não  cabe  indagar  sobre  a
potencialidade do fato.
5. Caracterizada a infração às hipóteses do art.  73 da Lei 9.504/97, é necessário
verificar, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, qual sanção
deve ser aplicada. Nesse exame, cabe ao Poder Judiciário dosar a multa prevista no § 4º
do mencionado art. 73, de acordo com a capacidade econômica do infrator, a gravidade
da conduta e a repercussão que o fato atingiu. Em caso extremo, a sanção pode alcançar
o registro ou o diploma do candidato beneficiado, na forma do § 5º do referido artigo
(TSE, Representação nº 295986/DF, em 21/10/2010).

Cabe  alertar  que  o  Tribunal  Superior  Eleitoral  entende  que  a  “configuração  das
condutas vedadas prescritas no art. 73 da Lei nº 9.504/97 se dá com a mera prática de
atos, desde que esses se subsumam às hipóteses ali elencadas, porque tais condutas, por
presunção  legal,  são  tendentes  a  afetar  a  igualdade  de  oportunidades  entre  os
candidatos  no pleito  eleitoral,  sendo desnecessário  comprovar-lhes  a potencialidade
lesiva” (RESPE nº  45.060, Acórdão de 26/09/2013,  relatora Ministra  Laurita Hilário
Vaz).

Contudo, para se configurar algumas condutas vedadas previstas no art.  73 da Lei nº
9.504, de 1997, quais sejam, aquelas dispostas nos incisos I e IV, é necessário, em face
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de sua descrição legal, que a conduta tenha sido praticada com caráter eleitoreiro ou de
forma a beneficiar candidato, partido político ou coligação. Ausente o benefício eleitoral,
não se configura a  quebra de igualdade ou a conduta vedada (TSE,  Rp nº  326.725,
Acórdão de 29/03/2012, relator Ministro Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira).

Convém salientar que é fundamental o respeito à intenção da lei. Ainda que a conduta do
agente público não esteja claramente enquadrada nas vedações legais, mas se verifique
que criará  desigualdade entre  os  candidatos,  ele  deve pautar-se  pelos  princípios  que
regem os Direitos Eleitoral e Administrativo e abster-se da prática do ato.

5. CONDUTAS VEDADAS:

A Lei  Federal  nº  9.504/97  estabelece  as  condutas  vedadas  aos  agentes  públicos  na
campanha  eleitoral  que  serão  analisadas  nesta  cartilha,  sem  prejuízo  das  demais
proibições administrativas e penais e da necessidade de observância aos princípios dos
Direitos Eleitoral e Administrativo.

O fato considerado como conduta vedada (Lei das Eleições, art. 73) pode ser apreciado
como  abuso  do  poder  de  autoridade  para  gerar  a  inelegibilidade  do  art.  22  da  Lei
Complementar nº 64/90.

As condutas enumeradas no referido art. 73 caracterizam também atos de improbidade
administrativa dispostos no art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 1992, e sujeitam-se às
disposições deste diploma legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III. Frise-
se que as penalidades impostas aos atos de improbidade administrativa não são de ordem
eleitoral,  mas  de  ordem  cível-administrativa  àquele  que  venha  a  ser  condenado.  A
circunstância  de  os  fatos  narrados  em  investigação  judicial  na  Justiça  Eleitoral
configurarem,  em  tese,  improbidade  administrativa  não  obsta  a  competência  dessa
Justiça especializada para apuração dos eventuais ilícitos eleitorais, nem para imposição
das  penalidades  previstas  na  legislação  eleitoral.  E  ainda,  “mesmo  se  tratando  de
condutas, em tese, passíveis de caracterizar improbidade administrativa, essa Justiça
Especializada tem competência para julgar os feitos que visem à apuração de delitos
eleitorais”. (Agravo  Regimental  em  Agravo  de  Instrumento  nº  31284,  Acórdão  de
08/04/2014,  Relator(a)  Min.  LAURITA  HILÁRIO  VAZ,  Publicação:  DJE  de
20/05/2014)

5.1.  USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Art. 73 [...]

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação,
bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da
União,  dos Estados,  do Distrito  Federal,  dos  Territórios  e dos Municípios,
ressalvada a realização de convenção partidária; (Lei Federal nº 9.504/97).

É proibida a cessão e o uso de bens móveis ou imóveis em benefício de candidato,
partido político ou coligação, ressalvada para realização de convenção partidária.

Note-se que a vedação é imposta a todos os entes da Federação, não havendo distinção
entre  eleições  municipais,  estaduais  ou  federais.  Ademais,  constitui  proibição  a  ser
observada permanentemente, não estando circunscrita aos períodos eleitorais.
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Em  síntese,  são  vedadas  a  realização  de  reuniões  políticas  em  escolas  públicas,
auditórios  de  órgãos  públicos  e  o  deslocamento,  com veículo  oficial,  até  o  local  da
reunião política.

Se  o  imóvel  é  normalmente  cedido  à  comunidade,  mediante  solicitação  formal  e
pagamento  de  taxas,  também  o  poderá  ser  aos  candidatos,  desde  que  observados
requisitos legais e que o espaço seja disponibilizado em condições de igualdade para
todos os candidatos (TSE – REspe 24865 e EDAI 5135). Nas dependências do Poder
Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da Mesa Diretora.

É igualmente vedada a veiculação de propaganda eleitoral de qualquer natureza (Lei
Federal nº 9.504/97, art. 37) nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder
público,  ou  que  a  ele  pertençam,  e  nos  bens  de  uso  comum,  inclusive  postes  de
iluminação  pública,  sinalização  de  tráfego,  viadutos,  passarelas,  pontes,  paradas  de
ônibus  e  outros  equipamentos  urbanos,  bem  como  a  pichação,  inscrição  a  tinta  e
exposição  de  placas,  estandartes,  faixas,  cavaletes,  bonecos  e  assemelhados,  nestes
mesmos bens. O desrespeito a esta vedação, sujeita o responsável, após a notificação e
comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002 – Código Civil (tais como rios, mares, estradas, ruas e praças), e
também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes,
lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.

É proibida, ainda, a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza em árvores e
jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios,
mesmo que não lhes cause danos.

Alcance da vedação: entendeu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE, R-Rp nº 425109-DF)
que a utilização de correspondência eletrônica por meio de correio eletrônico funcional,
para fins de divulgação de mensagem em favor de candidato, configura utilização de
bens  públicos  em  prol  de  candidato,  conduta  vedada,  sem  questionar-se  da
potencialidade lesiva da atitude em influenciar o resultado do pleito.

Em  consequência,  é  expressamente  proibido  veicular  todo  tipo  de  propaganda,  de
qualquer natureza, por intermédio de bens públicos.

Quanto à fiscalização em si da propaganda eleitoral,  registra-se que o Município não
possui poder para tanto, uma vez que o poder de polícia nas eleições será exercido pelos
juízes eleitorais e pelos juízes designados pelo Tribunal Regional Eleitoral, consoante
disposto no art. 41, § 1º, da Lei nº 9.504/97.

Ressalva-se, por fim, que a Lei Eleitoral permite a colocação de mesas para distribuição
de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde
que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. A
mobilidade referida nestes casos estará caracterizada com a colocação e a retirada dos
meios de propaganda entre as seis horas e as vinte e duas horas.

5.2.  UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Art. 73 [...]

II  -  usar  materiais  ou serviços,  custeados pelos  Governos ou Casas
legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos
e normas dos órgãos que integram; (Lei Federal nº 9.504/97).
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A vedação abrange a utilização, em favor de qualquer candidato, coligação ou partido
político,  de  materiais  ou  serviços  que  sejam pagos  pela  administração  pública,  e  é
voltada aos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário).

Além disso, é proibido o uso dos recursos ou equipamentos de propriedade do Poder
Público em benefício de candidato, coligação ou partido político, tais como telefones
fixos ou celulares, computadores, cadastro de endereços eletrônicos, aparelhos de fax,
conta de e-mail  institucional,  sites  oficiais,  blogs,  redes  sociais,  sítios  de mensagens
instantâneas e assemelhados.

Por exemplo, não pode o agente fazer uso do telefone ou rede social do órgão público ou
do e-mail institucional para convocar ou informar sobre reunião de cunho político.

5.3.  CESSÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS

Art. 73 [...]

III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou
indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de
seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido
político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se
o  servidor  ou  o  empregado  estiver  licenciado;  (Lei  Federal  nº
9.504/97).

Sublinhe-se que a proibição acima destacada deve ser observada permanentemente pelos
agentes públicos, não estando circunscrita aos períodos eleitorais.

Anote-se, por seu turno, que não se ajusta à proibição descrita na legislação de regência
acima especificada a cessão de servidores que se encontrem devidamente licenciados
(licença  concedida  de  acordo  com  as  regras  insertas  no  regime  jurídico  a  que
vinculados), estiverem fora do horário de expediente (ocasião em que lhes será lícito
manifestar a sua predileção por determinada candidatura) ou no gozo regular de férias
(consoante  entendimento  sufragado  pelo  TRIBUNAL SUPERIOR  ELEITORAL no
RESPE 27.927, de 21.08.2008 - rel. Min. Arnaldo Versiani).

Assim, o servidor público, durante o horário de expediente, está proibido de participar de
atividade  político-partidária,  tais  como  comparecer  ao  comitê  eleitoral  de  qualquer
candidato, ir a comícios ou participar direta ou indiretamente de campanha eleitoral.

Já decidiu o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina:

RECURSO - REPRESENTAÇÃO - CONDUTA VEDADA - ART. 73, I E III,
DA  LEI  Nº  9504/1997  -  USO,  NA  PROPAGANDA  DO  HORÁRIO
ELEITORAL  GRATUITO,  DE  PRÉDIOS  IMAGENS  CAPTADAS  EM
ESTABELECIMENTOS  PÚBLICOS  COM  A  COLABORAÇÃO  DE
SERVIDORES EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE -  CONFIGURAÇÃO -
RECURSO PROVIDO. A realização de propaganda para o horário eleitoral
gratuito no interior de policlínicas e escolas públicas, mediante captação de
imagens  que  só  puderam  ser  obtidas  pela  colaboração  dispensada  por
servidores públicos que ali executavam suas atribuições, em espaços aos quais
não teriam livre acesso outras equipes de filmagem, configura as condutas
vedadas do art. 73, incisos I e III, da Lei nº 9.504/1997. (TRE/SC, Acórdão nº
23.583, de 14/04/2009)
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Entretanto, se estiver de licença, férias, ou fora de seu local de trabalho e/ou horário de
expediente,  poderá  exercer  plenamente  sua  cidadania  e  participar  de  ato  político-
partidário, não podendo beneficiar-se da função ou do cargo que exerce.

5.4.  USO PROMOCIONAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

Art. 73 [...]

IV - 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; (Lei
Federal nº 9.504/97).

Os programas sociais  custeados ou subvencionados pelo Poder  Público,  tais  como a
distribuição  de cestas  básicas,  livros  didáticos  e  auxílios  financeiros,  não podem ser
utilizados com a finalidade de beneficiar candidato, coligação ou partido político.

O Tribunal Superior Eleitoral, por ocasião do julgamento do RESPE 25.890 (Rel.Min.
José Delgado), reconheceu configurar violação ao disposto no preceito normativo em
apreço o uso de programa habitacional do poder público, por agente público, em período
eleitoral, com distribuição gratuita de lotes com claro intuito de beneficiar candidato que
se está apoiando.

A vedação  não  proíbe  a  continuidade  dos  programas  sociais,  mas  sim  a  indevida
utilização destes para ganho político. Tal restrição deve observar ainda os ditames do
§ 10 do art. 73 da Lei Federal nº 9.504/97, que adiante será objeto de exame.

Dessa forma, é proibido que, por exemplo, durante a entrega de medicamentos ou cestas
básicas, seja anunciado ou informado que determinado candidato é o responsável pelo
seu fornecimento à população, por meio de discursos, "santinhos" ou faixas.

5.5.  ADMISSÃO E DEMISSÃO DE SERVIDOR

Art. 73 [...]

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa
causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar
ou  impedir  o  exercício  funcional  e,  ainda,  ex  officio,  remover,
transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos
três  meses  que o antecedem e até  a posse dos eleitos,  sob pena de
nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou
dispensa de funções de confiança;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até
o início daquele prazo;

d)  a  nomeação  ou  contratação  necessária  à  instalação  ou  ao
funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e
expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

Segundo a lei, a limitação ocorre apenas na circunscrição do pleito. A regra, no caso,
destina-se  a  evitar  contratações  de  cunho  eleitoreiro  e  perseguições  por  motivos
eleitorais.
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Contudo, foi ressalvada a possibilidade de (1) nomeação ou exoneração de cargos em
comissão  e  designação  ou  dispensa  de  funções  de  confiança;  (2)  a  nomeação  dos
aprovados em concursos públicos homologados até 2 de julho de 2018; e (3) a nomeação
ou  contratação  necessária  à  instalação  ou  ao  funcionamento  inadiável  de  serviços
públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo.

No  contexto  da  terceira  exceção,  segundo  decidiu  o  Supremo  Tribunal  Federal  no
Mandado de Injunção nº 712, para determinação do que seja serviço público essencial
aplica-se o disposto na Lei nº 7.783/89, in verbis:

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia
elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

Art.  11 […] Parágrafo único.  São necessidades inadiáveis,  da comunidade
aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a
saúde ou a segurança da população.

Além disso, o Inciso V do Art. 73 da Lei nº 9.504/97 já foi objeto de aplicação pelo
Tribunal Superior Eleitoral, como se observa a seguir:

Essa  norma  não  proíbe  a  realização  de  concurso  público,  mas,  sim,  a
ocorrência  de  nomeações,  contratações  e  outras  movimentações  funcionais
desde os três meses que antecedem as eleições até a posse dos eleitos, sob
pena  de  nulidade  de  pleno  direito.  Pode  acontecer  que  a  nomeação  dos
aprovados  ocorra  muito  próxima  ao  início  do  período  vedado  pela  Lei
Eleitoral, e a posse poderá perfeitamente ocorrer durante esse período. (TSE,
Resolução nº 21.806, julgado em 08/06/2004)

AGRAVO  REGIMENTAL.  REPRESENTAÇÃO.  CONDUTA  VEDADA.
ART.  73,  V,  DA LEI  Nº  9504/97.  1.  A dificuldade  imposta  ao  exercício
funcional  de  uma  servidora  consubstanciado  em  suspensão  de  ordem  de
férias, sem qualquer interesse da administração, configura a conduta vedada
do art.  73, V,  da Lei  nº 9.504/97,  ensejando a imposição de multa.  (TSE,
Acórdão  nº  11.207,  de  17/11/2009)  1.  Contratação  temporária,  pela
Administração  Pública,  de  professores  e  demais  profissionais  da  área  da
educação, motoristas,  faxineiros  e merendeiras,  no período vedado pela lei
eleitoral. ... 3. Em sentido amplo, todo serviço público é essencial ao interesse
da  coletividade.  Já  em  sentido  estrito,  essencial  é  o  serviço  público
emergencial,  assim  entendido  aquele  umbilicalmente  vinculado  à
sobrevivência, saúde ou segurança da população. 4. ... Daqui resulta não ser a
educação  um serviço  público  essencial.  Sua  eventual  descontinuidade,  em
dado momento,  embora  acarrete  evidentes  prejuízos à  sociedade,  é  de  ser
oportunamente  recomposta.  Isso  por  inexistência  de  dano  irreparável  à
"sobrevivência, saúde ou segurança da população". (TSE, RESP Eleitoral nº
27563, de 12/12/2006)

Alcance  da  vedação:  entendeu  o  Tribunal  Superior  Eleitoral  que  sequer  a  área  da
educação enquadra-se em exceção, entendendo como vedada a contratação temporária
de  professores  e  demais  profissionais  da  área  da  educação  (motoristas,  faxineiros  e
merendeiros) nos três meses que antecedem as eleições até a posse dos eleitos.
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Do mesmo modo, o Tribunal Regional Eleitoral,  ao enfrentar a aplicação do mesmo
dispositivo, estabeleceu que:

RECURSO  -  REPRESENTAÇÃO  -  CONDUTAS  VEDADAS  AOS
AGENTES PÚBLICOS  -  EXONERAÇÃO  DE SERVIDOR  -  FALTA DE
JUSTA CAUSA - TRÊS MESES ANTES DA ELEIÇÃO - VEDAÇÃO - ART.
73, V, DA LEI Nº 9504/1997 - NULIDADE - DESPROVIMENTO. A teor do
art.  73,  V,  da  Lei  nº  9.504/1997,  é  vedado  aos  agentes  públicos  exonerar
servidor,  na  circunscrição  do  pleito,  no  período  dos  três  meses  que  o
antecedem até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade. (TRE/SC, Acórdão nº
19.436, de 21/09/2004)

RECURSO -  REPRESENTAÇÃO -  PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA
ART. 73, V, LEI Nº 9504/97 - CARACTERIZAÇÃO - DESPROVIMENTO
DO RECURSO. A renovação do contrato de prestação de serviços durante o
período de 3 (três) meses que antecedem ao pleito importa em conduta vedada
ao agente público, se não contemplada nas exceções previstas nas alíneas de
"a" a "e" do inciso V do art. 73 da Lei nº 9.504/97. (TRE/SC, Acórdão nº
17051, de 05/09/2001)

Por outro lado, mesmo nas exceções ressalvadas, deve-se atentar ao disposto na Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), que assim dispõe:

Art. 21 É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com
pessoal e não atenda:

I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no
inciso XIII do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição;

II  -  o  limite legal  de  comprometimento aplicado às  despesas  com pessoal
inativo.

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento
da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final
do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.

5.6.  TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS

Art. 73 [...]

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

a)  realizar  transferência  voluntária  de  recursos  da  União  aos  Estados  e
Municípios,  e dos Estados aos Municípios,  sob pena de nulidade de pleno
direito,  ressalvados  os  recursos  destinados  a  cumprir  obrigação  formal
preexistente  para  a  execução  de  obra  ou  serviço  em  andamento  e  com
cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e de
calamidade pública (Lei Federal nº 9.504/97).

A conduta proibida pela legislação eleitoral atinge apenas as transferências voluntárias,
excluindo-se deste conceito, por força do art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio  de  2000  (Lei  de  Responsabilidade  Fiscal),  as  transferências  determinadas
constitucionalmente e as destinadas à Saúde.

Constitui  ressalva  a  esta  exceção,  a  transferência  dos  recursos  destinados  a  cumprir
obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com

ELEIÇÕES 2018                                                                                                            Página 13 de 33



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 18 de julho de 2018 Página 14 de 47 Diário Oficial de Contagem - Edição 4386

cronograma  prefixado,  e  os  destinados  a  atender  situações  de  emergência  e  de
calamidade pública.

É vedada, ainda, a transferência voluntária de verbas para outros objetos que não sejam
obras ou serviços, como o repasse para custear festas municipais.

Dessa forma,  somente podem ser  efetuadas  transferências  voluntárias  decorrentes  de
convênios celebrados para obras ou serviços em andamento físico e com cronograma
pré-fixado.

5.7.  PUBLICIDADE  INSTITUCIONAL  E  PRONUNCIAMENTOS  EM
CADEIA DE RÁDIO E TELEVISÃO

Art. 73 [...]

VI - nos três meses que antecedem o pleito: ...

b)  com  exceção  da  propaganda  de  produtos  e  serviços  que  tenham
concorrência  no  mercado,  autorizar  publicidade  institucional  dos  atos,
programas,  obras,  serviços  e  campanhas  dos  órgãos  públicos  federais,
estaduais  ou  municipais,  ou  das  respectivas  entidades  da  administração
indireta,  salvo  em  caso  de  grave  e  urgente  necessidade  pública,  assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;

c)  fazer  pronunciamento  em  cadeia  de  rádio  e  televisão,  fora  do  horário
eleitoral  gratuito,  salvo quando,  a  critério  da Justiça  Eleitoral,  tratar-se  de
matéria urgente, relevante e característica das funções de governo (Lei Federal
nº 9.504/97).

Neste  caso,  a  vedação  vigora  a  contar  de  07/07/2018 e  abrange  toda  a  publicidade
institucional municipal, produzida por ela própria ou por terceiros.

Logo, a contar de 07/07/2018 deve ser suspenso todo e qualquer contrato de publicidade,
programa de rádio ou espaço publicitário em televisão, rádio, jornal, internet, outdoor,
placas, faixas, etc.

Somente nos casos excepcionais (casos de grave e urgente necessidade pública), e após
autorização  da  Justiça  Eleitoral,  será  permitida  a  publicidade  institucional  dos  atos,
programas,  obras,  serviços  e  campanhas  dos  órgãos  públicos  municipais,  ou  das
respectivas entidades da administração indireta.

5.8.  DESPESAS COM PUBLICIDADE

Art. 73 [...]

VII  -  realizar,  no  primeiro  semestre  do  ano  da  eleição,  despesas  com
publicidade  dos  órgãos  públicos  federais,  estaduais  ou  municipais,  ou  das
respectivas  entidades  da  administração indireta,  que excedam a  média  dos
gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito (Lei
Federal nº 9.504/97 com redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015).

A média  a  que  alude  a  Lei  é  obtida  levando-se  em conta  as  despesas  do  primeiro
semestre dos três anos que antecederem o ano eleitoral – não desaprovadas oficialmente
– em relação ao primeiro semestre do ano eleitoral. Ou seja, não pode o agente, neste um
único semestre (janeiro a  junho) de 2018, investir  em publicidade mais  que o valor
correspondente ao que empregou licitamente em média nos primeiros semestres dos três
anos anteriores (2015, 2016 e 2017).
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5.9.  REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 73 [...]

VIII  -  fazer,  na  circunscrição do pleito,  revisão geral  da  remuneração  dos
servidores  públicos  que  exceda  a  recomposição  da  perda  de  seu  poder
aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido
no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos (Lei Federal nº 9.504/97).

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral:

O encaminhamento  de  projeto  de  lei  de  revisão  geral  de  remuneração  de
servidores  públicos  que  exceda  à  mera  recomposição  da  perda  do  poder
aquisitivo sofre expressa limitação do art. 73, inciso VIII, da Lei nº 9.504/97,
na circunscrição do pleito, não podendo ocorrer a partir do dia 9 de abril de
2002 até a posse dos eleitos, conforme dispõe a Resolução/TSE nº 20.890, de
9.10.2001. A aprovação do projeto de lei que tiver sido encaminhado antes do
período  vedado  pela  lei  eleitoral  não  se  encontra  obstada,  desde  que  se
restrinja à  mera  recomposição  do poder  aquisitivo no ano  eleitoral.  (TSE,
Resolução nº 21.296, julgado em 12/11/2002, rel. Min. Fernando Neves).

5.10.  DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS, VALORES OU BENEFÍCIOS

Art. 73 [...]

§ 10 No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de
bens,  valores ou benefícios por parte da administração pública,  exceto nos
casos  de  calamidade  pública,  de  estado  de  emergência  ou  de  programas
sociais  autorizados  em  lei  e  já  em  execução  orçamentária  no  exercício
anterior,  casos  em  que  o  Ministério  Público  poderá  promover  o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa (Lei Federal nº
9.504/97).

A norma não faz distinção entre as modalidades de utilização gratuita dos bens públicos.
Destarte, tem-se que é vedada a sua disponibilização gratuita, seja através de cessão de
uso, permissão de uso ou outra modalidade prevista na legislação.

De acordo com o mencionado parágrafo, ao estenderem-se pelo "ano em que se realizar
eleição",  as  vedações  vigoram,  inclusive,  após  a  realização  das  eleições,  pois  seu
comando é claro ao abranger todo o ano do pleito eleitoral.

Chama-se a atenção para as três condutas proibidas:

a) distribuição gratuita de bens;
b) distribuição gratuita de valores; e
c) concessão de benefícios.

Excetuam-se três hipóteses legais:

a) estado de calamidade pública;
b) estado de emergência; e
c) programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício
anterior.
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Ademais,  existe  a  presunção  de  lesividade  do  ato  no  caso  de  descumprimento  da
vedação, senão vejamos:

"... 4. Mesmo que a distribuição de bens não tenha caráter eleitoreiro, incide o
§ 10 do art. 73 da Lei das Eleições, visto que ficou provada a distribuição
gratuita  de bens sem que se pudesse enquadrar tal  entrega de benesses na
exceção  prevista  no  dispositivo  legal"  (TSE,  AgR-REspe  nº  35.590,  de
24/5/2010).

"... Para a configuração da conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97
não é preciso demonstrar caráter eleitoreiro ou promoção pessoal do agente
público, bastando a prática do ato ilícito". (TSE, RESP nº 36.026, rel. Min.
Aldir Passarinho Junior).

CONDUTA VEDADA. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS, VALORES
OU BENEFÍCIOS. 1. À falta de previsão em lei específica e de execução
orçamentária  no  ano  anterior,  a  distribuição  gratuita  de  bens,  valores  ou
benefícios,  em  ano  eleitoral,  consistente  em  programa  de  empréstimo  de
animais, para fins de utilização e reprodução, caracteriza a conduta vedada do
art.  73, § 10, da Lei  nº  9.504/97.  (TSE,  Recurso Ordinário nº 149655, de
13/12/2011)

Por  outro  lado,  a  Justiça  Eleitoral  adota  pronunciamento  restritivo  na  resposta  as
consultas formuladas sobre o dispositivo, como segue:

CONSULTA  -  PREFEITO  -  LEGITIMIDADE  -  CONHECIMENTO  -
CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO - ART. 73, § 10, DA LEI DAS
ELEIÇÕES - VEDAÇÃO À AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL QUANTO À
DISTRIBUIÇÃO  DE  BENS,  VALORES  E  BENEFÍCIOS  AOS
ADMINISTRADOS EM ANO ELEITORAL, AINDA QUE SE TRATE DE
PLEITO ESTADUAL - RESPOSTA NEGATIVA. ...

Com  essas  considerações,  conheço  da  consulta  e  a  ela  responder  que  a
conduta vedada prevista no art. 73, § 10, da Lei das Eleições, não contém
restrição quanto ao seu alcance, sendo aplicável a todos os agentes públicos
da esfera municipal, estadual e federal, independentemente da circunscrição
do pleito  (estadual,  municipal  ou  federal),  nos  termos  acima  consignados.
(Resolução nº 7.779, do TRE/SC, julgado em 26/04/2010)

"Doação de bens - Ano eleitoral. A teor do disposto no artigo 73, § 10, da Lei
nº 9.504/1997, é proibida a doação de bens no ano em que se realizarem as
eleições." NE: "Então, não há como considerar legítima a possibilidade de o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis,
integrante  da  Administração  Pública,  proceder  a  doações  de  bens.  O
argumento  referente  à  origem  e  à  natureza  perecível  não  é  suficiente  a
excepcionar-se  a  regra  proibitiva,  fora  de  previsão  dela  constante."  (TSE,
Resolução nº 23.291, de 1/7/2010, rel. Min. Marcos Aurélio).

Destarte, são excepcionados os repasses aos programas destinados a efetivar os direitos
sociais estabelecidos pela Constituição da República de 1988, desde que especificados
em lei e em execução orçamentária no exercício anterior, considerando inclusive que não
exceda  os  valores  executados  no  ano  que  antecede  ao  pleito,  com  as  seguintes
observações: (a) nesses casos o Ministério Público poderá promover o acompanhamento
de sua execução financeira e administrativa; (b) mesmo quando houver legalidade no
repasse,  respeitar  o  quanto  se  disse  no  item  3.4,  "Uso  promocional  de  programas
sociais".

Alcance da vedação:
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a) entendeu  o  Tribunal  Superior  Eleitoral  (TSE,  Petição  nº  100080-DF)  que  a
doação de bens na forma vedada abrange inclusive bens perecíveis;
b) segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE, AgR-REspe nº 36026-BA), “para a
configuração da conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97 não é preciso
demonstrar  caráter  eleitoreiro  ou  promoção  pessoal  do  agente  público,  bastando  a
prática do ato ilícito”.

5.11.  ENTIDADE VINCULADA A CANDIDATO QUE EXERÇA PROGRAMAS
SOCIAIS

Art. 73 [...]

§ 11 Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o § 10 não poderão
ser executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse
mantida (Lei Federal nº 9.504/97).

Em complemento  ao  parágrafo  transcrito  no  item anterior,  foi  editada  vedação  que
impede  o  exercício  e,  por  consequência,  qualquer  repasse  de  verba  pública,  para
entidade  mantida  ou  nominalmente  vinculada  a  candidato  participante  do  processo
eleitoral.

A proibição é absoluta e não comporta exceções.

Enquanto na situação anterior eram estabelecidas medidas para evitar que os programas
sociais  fossem  utilizados  para  influenciar  o  pleito  eleitoral,  neste  caso  tem-se  a
presunção absoluta de que o desequilíbrio ocorreria.

A restrição deve ser observada durante todo o ano da eleição.

5.12.  CONTRATAÇÃO DE SHOWS PARA INAUGURAÇÕES

Art.  75  Nos  três  meses  que  antecederem  as  eleições,  na  realização  de
inaugurações é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos
públicos (Lei Federal nº 9.504/97).

É  proibida,  a  partir  de  7 de julho de 2018, a  contratação  de  shows artísticos  para
inaugurações  (de obras,  serviços,  instalações,  etc.).  A vedação é também aplicável  à
administração municipal e sua inobservância caracteriza abuso do poder econômico (LC
nº 64/90, art. 22).

5.13.  SOLENIDADES DE INAUGURAÇÕES

Art. 77 É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que
precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas.

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à
cassação do registro ou do diploma. (Lei Federal nº 9.504/97).

Assim como na hipótese anterior, a partir do dia 7 de julho de 2018, é vedada a qualquer
candidato a participação de inaugurações de obras públicas.
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Importante observar que a redação empregada à regra do art. 77, proíbe que qualquer
candidato "compareça" a atos de inauguração de obras públicas, eis que até 2009 apenas
vedava a "participação" para candidatos ao Executivo. Nesse sentido, a vedação tornou-
se mais abrangente e mais severa, cuja violação poderá implicar a cassação do registro
do candidato.

É  importante  salientar  que  o  dispositivo  veda  a  participação  de  candidatos  em
inaugurações nos três meses que antecedem as eleições, mas não veda as inaugurações
em si.

A legislação visa evitar que o ato de inauguração seja utilizado em favor de qualquer
candidato, transformando-se em palanque político. A inauguração de obra não deve ser
caracterizada como festividade mesmo que esteja incorporada ao calendário tradicional
de festividades culturais e turísticas.

Mesmo sem discursar ou subir em palanque, a simples presença física do candidato em
inauguração de obra financiada com recursos públicos implica vedação estabelecida na
Lei eleitoral.

É  proibida,  também,  a  participação  de  representantes,  assessores  emissários  ou
mandatários do candidato nos atos de inauguração.

Por fim, é vedado a qualquer participante fazer discurso em ato de inauguração de obra
louvando o trabalho do candidato ou do seu partido ou coligação.

6.  DEMAIS VEDAÇÕES

Será vedada, durante todo o dia da votação e em qualquer local público ou aberto ao
público, a aglomeração de pessoas portando os instrumentos de propaganda referidos na
legislação eleitoral pertinente, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem
a utilização de veículos.

Constitui captação ilegal de sufrágio a doação, o oferecimento, a promessa, ou a entrega,
pelo candidato, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, de bem ou vantagem pessoal
de  qualquer  natureza,  inclusive  emprego  ou  função  pública,  desde  o  registro  da
candidatura até o dia da eleição.

7.  PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS VEDAÇÕES

Sem prejuízo das demais sanções penais, civis, administrativas e eleitorais, o § 7º do art.
73  da  Lei  Federal  nº  9.504/97  dispõe  que  as  condutas  enumeradas  em  seu  caput
caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a que se refere o art. 11, inciso
I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma
legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III.

8.  CONSTITUEM CRIMES ELEITORAIS

Além das demais orientações contidas nesta Cartilha de Comportamento, registre-se aos
agentes públicos que são considerados crimes eleitorais as seguintes condutas:

a) No dia da eleição, o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção
de comício ou carreata e a distribuição de material  de propaganda política,  inclusive
volantes  e  outros  impressos,  ou  a  prática  de  aliciamento,  coação  ou  manifestação

ELEIÇÕES 2018                                                                                                            Página 18 de 33



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 18 de julho de 2018 Página 19 de 47 Diário Oficial de Contagem - Edição 4386

tendentes  a  influir  na  vontade  do  eleitor.  Observação:  não  caracteriza  este  crime  a
entrega ou a distribuição de material de propaganda eleitoral no interior das sedes dos
partidos políticos e comitês eleitorais, a quem o solicite (Resolução – TSE 21.235,de
05.10.2002);
b) O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens, associadas ou
semelhantes  às  empregadas  por  órgão de governo,  empresa  pública ou sociedade de
economia mista. (Lei nº 9.504/97, art. 40);
c) Divulgar, na propaganda, fatos que se sabem inverídicos, em relação a partidos
ou a candidatos, capazes de exercerem influência perante o eleitorado. (Código Eleitoral,
art. 323);
d) Caluniar  alguém,  na  propaganda  eleitoral  ou  visando  a  fins  de  propaganda,
imputando-lhe  falsamente  fato  definido  como crime  (Código  Eleitoral,  art.  324),  ou
quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou a divulga (Código Eleitoral, art. 324, §
1º);
e) Difamar  alguém,  na  propaganda  eleitoral  ou  visando  a  fins  de  propaganda,
imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação (Código Eleitoral, art. 325);
f) Inutilizar,  alterar  ou  perturbar  meio  de  propaganda  devidamente  empregado.
(Código Eleitoral, art. 331);
g) Impedir o exercício de propaganda (Código Eleitoral, art. 332);
h) Utilizar organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e
sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores (Código Eleitoral, art. 334);
i) Fazer  propaganda,  qualquer  que seja  a  forma,  em língua estrangeira (Código
Eleitoral, art. 335).

9.  APLICAÇÃO DA LEI PARA OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS

É importante salientar que, sem necessidade de modificações legislativas, as inovações
tecnológicas  também  são  atingidas  pelas  proibições  legais  referentes  aos  agentes
públicos.

Dessa forma, o agente público deve cuidar para não descumprir as normas referidas nos
itens  anteriores  quando  utilizar-se  de  ferramentas  tecnológicas  como  a  Internet  e  a
Intranet.

Dentre os exemplos de condutas vedadas, tem-se:

a) a utilização de computador ou notebook/netbook ou tablet funcional/institucional para
atos voltados à eleição;

b) o uso do e-mail institucional para questões de campanha ou propaganda eleitoral;

c) a divulgação ou aproveitamento de cadastro de endereços eletrônicos e catálogo de e-
mails formados ou obtidos na atividade pública; e

d)  a  alimentação  de  páginas  eletrônicas,  Twitter  ou  quaisquer  redes  sociais  em
desconformidade com as orientações desta Cartilha, como, por exemplo, utilizar-se de
Twitter  ou  facebook  pessoal  para  vincular  programa  social  a  determinado  partido
político ou candidato.

10. CALENDÁRIO SIMPLIFICADO DAS ELEIÇÕES 2018

1º de janeiro – segunda-feira 

1. Data a partir da qual as entidades ou empresas que realizarem pesquisas de opinião
pública relativas às eleições ou aos possíveis candidatos, para conhecimento público,
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ficam obrigadas a registrar, no juízo eleitoral competente para o registro das respectivas
candidaturas, as informações previstas em lei e em instruções expedidas pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 33, caput e § 1º).

2.  Data  a  partir  da  qual  fica  proibida  a  distribuição  gratuita  de  bens,  valores  ou
benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública,
de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público Eleitoral poderá
promover  o  acompanhamento  de  sua  execução  financeira  e  administrativa  (Lei  nº
9.504/1997, art. 73, § 10). 

3. Data a partir da qual ficam vedados os programas sociais executados por entidade
nominalmente vinculada a candidato ou por este mantida, ainda que autorizados em lei
ou em execução orçamentária no exercício anterior (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 11).

4. Data a partir da qual é vedado realizar despesas com publicidade dos órgãos públicos
federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta,
que  excedam  a  média  dos  gastos  no  primeiro  semestre  dos  três  últimos  anos  que
antecedem o pleito (Lei nº 9.504/1997, art. 73, inciso VII)

10 de abril – terça-feira (180 dias antes) 

1. Último dia para o órgão de direção nacional do partido político publicar, no Diário
Oficial  da  União,  as  normas  para  a  escolha  e  substituição  de  candidatos  e  para  a
formação de coligações, na hipótese de omissão do estatuto (Lei nº 9.504/1997, art. 7º, §
1º).

2. Data a partir da qual, até a posse dos eleitos, é vedado aos agentes públicos fazer, na
circunscrição  do  pleito,  revisão  geral  da  remuneração  dos  servidores  públicos  que
exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição (Lei
nº 9.504/1997, art. 73, inciso VIII, e Resolução nº 22.252/2006).

1º de maio – terça-feira 

Vedado ao titular do Poder Executivo contrair obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente até o final de seu mandato, ou que tenham parcelas a serem
pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade orçamentária. 

7 de julho – sábado (3 meses antes) 

1. Data a partir da qual são vedadas aos agentes públicos as seguintes condutas (Lei nº
9.504/1997, art. 73, incisos V e VI, alínea a):

I – nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou
readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e,
ainda,  ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do
pleito,  até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito,  ressalvados os
casos de:

a) nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções
de confiança;

 b) nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou
Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República; 

c) nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até 7 de julho de 2018;
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d) nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de
serviços  públicos  essenciais,  com prévia  e  expressa  autorização  do  chefe  do  Poder
Executivo;

e)  transferência  ou  remoção  ex  officio de  militares,  de  policiais  civis  e  de  agentes
penitenciários; 

II - realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos
estados aos municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos
destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou de serviço
em andamento  e  com cronograma  prefixado  e  os  destinados  a  atender  situações  de
emergência e de calamidade pública. 

2. Data a partir da qual é vedado aos agentes públicos das esferas administrativas cujos
cargos estejam em disputa na eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 73, inciso VI, alíneas b e c,
e § 3º):

I  -  com exceção da propaganda de produtos e  serviços que tenham concorrência no
mercado,  autorizar  publicidade  institucional  dos  atos,  programas,  obras,  serviços  e
campanhas  dos  órgãos  públicos  municipais  ou  das  respectivas  entidades  da
administração indireta,  salvo em caso de grave e urgente necessidade pública,  assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral; 

II - fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de televisão, fora do horário eleitoral
gratuito,  salvo  quando,  a  critério  da  Justiça  Eleitoral,  tratar-se  de  matéria  urgente,
relevante e característica das funções de governo.

3. Data a partir da qual é vedada, na realização de inaugurações, a contratação de shows
artísticos pagos com recursos públicos (Lei nº 9.504/1997, art. 75).

4. Data a partir da qual é vedado a qualquer candidato comparecer a inaugurações de
obras públicas (Lei nº 9.504/1997, art. 77).

5. Data a partir da qual órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta
poderão, quando solicitados, em casos específicos e de forma motivada, pelos Tribunais
Eleitorais, ceder funcionários à Justiça Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 94-A, inciso II)

16 de agosto – quinta-feira 

1. Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 36,
caput).

2.  Data  a  partir  da  qual  os  candidatos,  os  partidos  ou  as  coligações  podem  fazer
funcionar, das 8 às 22 horas, alto-falantes ou amplificadores de som, nas suas sedes ou
em veículos (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 3º).

3.  Data a partir  da qual  os candidatos,  os partidos políticos e as coligações  poderão
realizar comícios e utilizar aparelhagem de sonorização fixa, das 8 às 24 horas, podendo
o  horário  ser  prorrogado  por  mais  duas  horas  quando  se  tratar  de  comício  de
encerramento de campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 4º).

4.  Data  a  partir  da qual  será permitida  a  propaganda eleitoral  na Internet,  vedada a
veiculação de qualquer tipo de propaganda paga (Lei nº 9.504/1997, arts. 57-A e 57-C,
caput).

5.  Data  a  partir  da  qual,  independentemente  do  critério  de  prioridade,  os  serviços
telefônicos, oficiais ou concedidos, farão instalar, nas sedes dos diretórios devidamente
registrados,  telefones  necessários,  mediante  requerimento  do  respectivo  presidente  e
pagamento das taxas devidas (Código Eleitoral, art. 256, § 1º).
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6. Data a partir da qual, até as 22 horas do dia 6 de outubro, poderá haver distribuição de
material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade
divulgando jingles ou mensagens de candidatos, observados os limites e as vedações
legais (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 9º).

7.  Data  a  partir  da  qual,  até  5  de  outubro,  serão  permitidas  a  divulgação  paga,  na
imprensa escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de até dez anúncios de
propaganda eleitoral,  por veículo,  em datas diversas,  para cada candidato,  no espaço
máximo, por edição, de um oitavo de página de jornal padrão e de um quarto de página
de revista ou tabloide (Lei n° 9.504/1997, art. 43, caput).

7 de outubro – domingo

DIA DA ELEIÇÃO (Lei nº 9.504/1997, art. 1º, caput) 

1. Data em que se realizará a votação do primeiro turno das eleições.

30 de outubro – domingo

DIA DA ELEIÇÃO (Lei nº 9.504/1997, art. 2º, § 1º)

1. Data em que se realizará a votação do segundo turno das eleições.

OBSERVAÇÃO:  para maior detalhamento das datas dos eventos eleitorais  de 2018,
vide a Lei nº 9.504, de 1997, ou acesse o calendário oficial das eleições de 2018 no site
do TSE.

11. QUADROS RESUMIDOS:

PROIBIÇÕES NA ÁREA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Descrição da conduta Duração do Impedimento Exceções

A publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos
DEVERÁ TER caráter  educativo,  infor-
mativo ou de orientação social, dela não
podendo constar nomes, símbolos ou ima-
gens que caracterizem promoção pessoal
de  autoridades  ou  servidores  públicos
(CF, Art. 37, §1º).

Contínua, ou seja, ao lon-
go do ano eleitoral.

Não há.

Autorizar  publicidade  institucional  dos
atos, programas, obras, serviços e campa-
nhas dos órgãos públicos ou das entidades
da administração indireta (Lei Federal nº
9.504/97, art. 73, VI, b).

Nos três meses que antece-
dem o pleito (a partir de 07
de julho de 2018).

a)  Propaganda  de  produtos  e
serviços que tenham concorrên-
cia no mercado; b) Publicidade
motivada  por  grave  e  urgente
necessidade  pública,  assim  re-
conhecida  pela  Justiça  Eleito-
ral.

Fazer pronunciamento em cadeia de rádio
e televisão, fora do horário eleitoral gra-
tuito (Lei Federal nº 9.504/97, art. 73, VI,
c).

Nos três meses que antece-
dem o pleito (a partir de 07
de julho de 2018)

A critério  da  Justiça  Eleitoral,
quando o pronunciamento tratar
de matéria urgente, relevante e
característica  das  funções  de
governo
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Realizar  despesas  com  publicidade  dos
órgãos públicos ou das entidades da admi-
nistração indireta,  que excedam a média
dos gastos no primeiro semestre dos três
últimos anos que antecedem o pleito (Lei
Federal nº 9.504/97, art. 73, VII, com re-
dação da Lei Federal nº 13.165/15).

No  primeiro  semestre  do
ano de eleição.

Não há.

Fazer ou permitir uso promocional em fa-
vor de candidato, partido político ou coli-
gação, de distribuição gratuita de bens e
serviços  de  caráter  social  custeados  ou
subvencionados pelo Poder Público (Lei
Federal nº 9.504/97, art. 73, IV).

Contínua, ou seja, ao lon-
go do ano eleitoral.

Não há.

Em inaugurações de obras públicas, proí-
bem-se: a) a contratação de shows artísti-
cos pagos com recursos públicos (Lei Fe-
deral nº 9.504/97, art. 75); b) A participa-
ção de qualquer candidato (Lei Federal nº
9.504/97, art. 77).

Nos três meses que antece-
dem o pleito (a partir de 07
de julho de 2018).

Não há.

PROIBIÇÕES NA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAL

Descrição da conduta Duração do Impedimento Exceções

Nomear,  contratar ou de qualquer forma
admitir, demitir sem justa causa, suprimir
ou readaptar vantagens ou por outros mei-
os dificultar ou impedir o exercício funci-
onal e, ainda, ex officio, remover, transfe-
rir  ou exonerar  servidor público,  na cir-
cunscrição  do  pleito.  (Lei  Federal  nº
9.504/97, art. 73, V)

Nos três meses que antece-
dem o pleito (a partir de 07
de  julho  de  2018)  até  a
posse dos eleitos.

a) Nomeação ou exoneração de
cargos em comissão e designa-
ção ou dispensa de funções de
confiança;  b)  Nomeação  para
cargos do Poder Judiciário,  do
Ministério Público, do Tribunal
de  Contas;  c)  Nomeação  dos
aprovados em concursos públi-
cos  homologados  até  o  início
do  trimestre  de  proibição,  ob-
servando-se,  nos  180  (cento  e
oitenta) dias anteriores ao final
do  mandato  do  titular  do  res-
pectivo Poder ou Órgão, o dis-
posto no parágrafo único do art.
21 da Lei de Responsabilidade
Fiscal; d) Nomeação ou contra-
tação necessária à instalação ou
ao funcionamento inadiável  de
serviços  públicos  essenciais,
com prévia e expressa autoriza-
ção do Chefe do Poder Executi-
vo; e) A transferência ou remo-
ção ex officio de militares, poli-
ciais civis e de agentes peniten-
ciários.
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Ceder servidor público ou empregado da
administração direta ou indireta do Poder
Executivo, ou usar de seus serviços, para
comitês de campanha eleitoral  de candi-
dato, partido político ou coligação, duran-
te  o  horário  de  expediente  normal  (Lei
Federal nº 9.504/97, art. 73, III).

Contínua, ou seja, ao lon-
go do ano eleitoral.

Servidor ou empregado licenci-
ado ou em gozo de férias (Res.-
TSE nº 21.854/2004).

Fazer, na circunscrição do pleito, revisão
geral da remuneração dos servidores pú-
blicos que exceda a recomposição da per-
da  de  seu  poder  aquisitivo  ao  longo do
ano da eleição (Lei Federal nº 9.504/97,
art. 73, VIII).

Nos 180 dias anteriores ao
pleito  (Res.-TSE  nº
22.252/2006),  ou  seja,  a
partir  de  10  de  abril  de
2018, até a posse dos elei-
tos.

Não há.

Efetuar acréscimo de despesa com pesso-
al através de lei publicada durante o lapso
de proibição (LRF, art. 21, § único).

Últimos  cento  e  oitenta
dias do mandato do Gover-
nador  ou  Presidente,  ou
seja, a partir de 4 de julho
de 2018

As situações decorrentes de lei
anterior a esse período.

PROIBIÇÕES NA ÁREA DE GESTÃO DE BENS E SERVIÇOS

Descrição da conduta Duração do Impedimento Exceções

Ceder ou usar, em benefício de candidato,
partido político ou coligação, bens móveis
ou imóveis pertencentes à administração
direta ou indireta do Estado (Lei Federal
nº 9.504/97, art. 73, I e § 2º).

Contínua, ou seja, ao lon-
go do ano eleitoral.

Ressalvada a realização de con-
venção partidária

Usar materiais ou serviços, custeados pe-
los Governos ou Casas Legislativas, que
excedam as prerrogativas consignadas nos
regimentos e normas dos órgãos que inte-
gram (Lei Federal nº 9.504/97, art. 73, II).

Contínua, ou seja, ao lon-
go do ano eleitoral.

Não há.

Realização de eventos (reuniões) de natu-
reza eleitoral em repartições públicas Mu-
nicipais.

Contínua, ou seja, ao lon-
go do ano eleitoral.

Não há.

Distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios por parte da administração pú-
blica (Lei Federal nº 9.504/97, art. 73, §
10

Contínua, ou seja, ao lon-
go do ano eleitoral.

a) Nos casos de calamidade pú-
blica ou de estado de emergên-
cia; b) Nos casos de atendimen-
to de programas sociais autori-
zados em lei e já em execução
orçamentária no exercício ante-
rior, casos em que o Ministério
Público  poderá  promover  o
acompanhamento de sua execu-
ção financeira e administrativa.

PROIBIÇÕES NA ÁREA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS

Descrição da conduta Duração do Impedimento Exceções

Realizar transferência voluntária de recur-
sos  aos  municípios  (Lei  Federal  nº
9.504/97, art. 73, IV, a)

Nos três meses que antece-
dem o pleito (a partir de 07
de julho de 2018).

a)  Repasses  de  recursos  desti-
nados a cumprir obrigação for-
mal preexistente para execução
de  obra  ou  serviço  em  anda-
mento,  ou  seja,  já  iniciado,  e
com cronograma prefixado;  b)
Repasses  de  recursos  destina-
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dos  a  atender  situações  de
emergência e de calamidade pú-
blica.

Contratar  operação  de  crédito  por
antecipação de receita (LRF, art. 38, IV,
b).

Último ano do mandato do
Governador do Estado, ou
seja,  a  partir  de  1  de
janeiro de 2018

Não há.

Contrair  obrigação  de  despesa  que  não
possa ser  cumprida integralmente dentro
dele, ou que tenha parcelas a serem pagas
no exercício seguinte sem que haja sufici-
ente  disponibilidade  de  caixa  (LRF,  art.
42).

Nos últimos 02 (dois) qua-
drimestres do mandato, ou
seja, a partir de 1º de maio
de 2018.

Não há.

RESTRIÇÕES PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PARA O ÚLTIMO
ANO DE MANDATO

Conduta Proibida Previsão Duração

Proibição  de  aumento  de  despesa  com
pessoal nos 180 dias anteriores ao final do
mandato do titular de Poder ou órgão.

LRF  -  art.  21,  Parágrafo
único

A partir de 4 de julho de 2018

Aplicação imediata das vedações previs-
tas no § 3° do art. 23 da LRF, caso a des-
pesa com pessoal exceda aos limites no 1º
quadrimestre  do último ano de  mandato
do titular de Poder ou órgão. Segundo o
art. 23, § 3°, da LRF, fica proibido: - rece-
ber  transferência  voluntária;  -  obter  ga-
rantia, direta ou indireta, de outro ente; -
contratar  operações  de  crédito,  ressalva-
das  as destinadas ao refinanciamento da
dívida mobiliária e as que visem à redu-
ção das despesas com pessoal.

LRF - art. 23, § 4°
Quadrimestre  imediatamente
seguinte àquele em que ocorrer
extrapolação dos limites.

Proibição ao titular de Poder ou órgão de
contrair  obrigação  de  despesa,  nos  2
(dois) últimos quadrimestres do seu man-
dato, que não possa ser cumprida integral-
mente dentro dele, ou que tenha parcelas
a serem pagas no exercício seguinte sem
que haja suficiente disponibilidade de cai-
xa.

LRF - art. 42 A partir de 01.05.2018.

Aplicação imediata das vedações previs-
tas no § 1° do art. 31 da LRF, caso a dívi-
da consolidada exceda o limite no primei-
ro quadrimestre do último ano de manda-
to do Chefe do Executivo Segundo o art.
31, § 1°, da LRF, fica proibido: - realizar
operação de crédito interna ou externa, in-
clusive por antecipação de receita, ressal-
vado o refinanciamento do principal atua-
lizado  da  dívida  mobiliária;  -  obrigação
de obter  resultado primário necessário à
recondução  da  dívida  ao  limite,  promo-
vendo, entre outras medidas, limitação de
empenho, na forma do art. 9º

LRF - art. 31, § 3°
Quadrimestre  imediatamente
seguinte àquele em que ocorrer
extrapolação do limite
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Proibição  de  realização  de  operação  de
crédito  por  antecipação  de  receita  orça-
mentária no último ano de mandato

LRF - art. 38, IV, b A partir de 01.01.2018

QUADRO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

(Eleições gerais de 2018 – Presidente da República e Vice; Governador de Estado e Vice; Senador;
Deputado Federal e Deputado Estadual)

CARGO ATUAL
CARGO

PRETENDIDO
PRAZO DE

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO
JURISPRUDÊNCIA

Governador Governador (reeleição) Desnecessidade
Ac.  TRE-MG  nº  487,
de 13.8.98; Ac. TSE nº
230, de 3.9.98;

Governador

Presidente da República
(e  vice)  ·  Senador  ·
Deputado  Federal  ·
Deputado Estadual

6 meses

Res. TSE nº 22763, de
15.4.08; · Res. TSE nº
22119,  de  24.11.05;  ·
Ac.  TRE-DF  nº
193528,  de  27.7.10  ·
Ac. TRE-PA nº 32734,
de 20.8.12

Vice-Governador Todos

Desnecessidade de afastamento
(desde  que,  nos  últimos  6
meses  anteriores  ao  pleito,  
não  tenha  sucedido  ou
substituído o titular).

Res. TSE nº 20889, de
9.10.01; · Res. TSE nº
20144,  de  31.3.98;  ·
Decisão  monocrática
TSE no RO nº 304056,
de 31.8.10

Prefeito Todos 6 meses

TSE  no  AI  nº  11539,
de  21.6.10  ·  Ac.  TSE
no Respe nº 32539, de
17.12.0815/12/05

Vice-prefeito Todos

Desnecessidade de afastamento
(desde  que,  nos  últimos  6
meses  anteriores  ao  pleito,  
não  tenha  sucedido  ou
substituído o titular).

Decisão  Monocrática
TSE no RO nº 304056,
de 31/08/2010;

Presidente  da
Assembleia
Legislativa

Todos Desnecessidade
Res. TSE nº 22763, de
15/04/08

Deputado  Federal  /
Deputado Estadual

Todos Desnecessidade

Res. TSE nº 22724, de
4.3.08;  ·  Res.  TSE nº
19537,  de  30.4.96;  ·
Decisão monocrática

Vereador Todos Desnecessidade

Decisão  monocrática
TRE-GO  no  RCAND
nº 367904, de 29.7.10;
·  Res.  TSE  nº  22724,
de  4.3.08;  ·  Res.  TSE
nº 19537, de 30.4.96.

Associações
municipais
mantidas  direta  ou

Todos 6 meses Res. TSE nº 22191, de
20.4.06
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parcialmente  com
recursos  públicos
(Presidente,  vice-
presidente, diretores
ou representantes)

Autarquia  –
dirigente

Todos 6 meses
Res.  TRE-AC nº  037,
de  28.4.98;  Res.  TSE
nº 14182, de 10.3.94

Chefe  do  Gabinete
Civil  da
Governadoria
Estadual

Governador e Vice 6 meses
Ac. TSE nº 19987, de
10.9.02

Concessionária  de
serviço  público
(dirigente)

Todos 6 meses

Res.  TRE-CE  nº
11138, de 15.3.06; Res.
TRE-SC  nº  7467,  de
03.04.06

Conselho  tutelar
(membro)

Deputado Distrital 3 meses

Ac.  TRE-DF nº  3974,
de 16.08.10; Ac. TRE-
CE  nº  13524,  de
11.8.08;  TRE-MG  nº
1691, de 23.8.04; TSE
nº 16878, de 27.9.00

Defensor público
Deputado  Federal  /
Deputado Estadual

3 meses
TRE-MG  nº  2526,  de
21.8.06; TSE nº 21074,
de 23.4.02

Delegado de polícia
Deputado  Federal  /
Deputado  Estadual  /
Senador

3 meses
Ac. TRE-MG nº 2504,
de 22.8.06; Ac. TSE nº
210, de 2.9.98

Diretor  de  escola
pública

Todos 3 meses
Res. TSE nº 21097, de
14.5.02; Ac. TRE- RO
nº 20, de 18.5.06

Diretor Regional de
Educação

Deputado Federal 6 meses
Ac.  TSE  no  ARO  nº
1189, de 7.11.06

Entidade de classe –
dirigente,
administrador  ou
representante  –
mantida  total  ou
parcialmente,  por
contribuições
impostas pelo poder
público

Todos 4 meses
TSE  nº  22168,  de
14.3.06;  TRE-CE  nº
11138, de 15.3.06

Empresa  pública  -
dirigente

Todos 6 meses
Res.  TRE-AC nº  037,
de 28.4.98 · Ac. TRE-
ES nº 1, de 1.4.98.

Entidade  mantida
ou  que  receba
subvenções  do
Poder  Público  –
dirigente

Todos 6 meses

Respe  TSE  nº
30539,de  07.10.08  ·
Res.TSE nº  22191,  de
20.4.06;  Ac  TSE  nº
1283, de 26.09.06

ELEIÇÕES 2018                                                                                                            Página 27 de 33



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 18 de julho de 2018 Página 28 de 47 Diário Oficial de Contagem - Edição 4386

Entidade  que
mantenha  contrato
com  o  poder
público  ou  sob  seu
controle – dirigente

Todos 6 meses

Ac.  TSE  n  336,  de
25.9.98;  Ac.  TSE  nº
556,  de  20.9.02
·  Res.  TSE  nº  20116,
de 10.3.98

Fundação de direito
privado  que  receba
subvenções públicas
– dirigente

Todos 6 meses
Ac. TSE nº 20580, de
21.3.00 · Ac. TRE-PR
nº 25.674, de 2.5.02

Fundação pública –
dirigente

Todos 6 meses
Res. TSE nº 22169, de
14.3.06  ·  Res.  TRE-
AC nº 037, de 28.4.98

Fundação  pública  -
empregado

Senador  /  Deputado
Federal  /  Deputado
Estadua

3 meses
Res. TSE nº 20145, de
31.3. 98

Junta  comercial
(vogal)

Deputado  Federal  e
Estadual

3 meses
Res. TSE nº 19995, de
9.10.97

Magistrado Todos 6 meses
Res. TSE nº 19978, de
25.9.97;  Ac.  TSE  no
RO n 993, de 21.9.06

Médico
Deputado  Estadual  /
Federal

3 meses

Dec. Monocrática TSE
no  RO  nº  310721,  de
04.11.10; · Ac. TSE nº
15360, de 25.8.98; Ac.
TSE  nº  201668,  de
15.09.10;

Ministério público –
membros

Todos 6 meses
Res. TSE nº 22095, de
4.10.05;  Ac.  TRE-MG
nº 2747, de 23.8.06

Órgãos  estaduais  -
diretor

Deputado Estadual 6 meses
Ac.  TSE  no  RO  nº
1058, de 20.9.06

Partido  político  –
dirigente

todos Desnecessidade
Ac.  TSE  nº  192,  de
3.9.98  ·  Res.  TSE  nº
20220, de 2.6.98

Policial civil Deputado Estadual 3 meses
Ac. TSE nº 20071, de
5.9.02  ·  Ac.  TSE  nº
252, de 4.9.98

Policial militar Todos 3 meses

Ac.  TRE-AL  nº
70671,de  29.07.10;  ·
Ac.  TRE-TO nº  7277,
de 10.06.08

Policial  Rodoviário
Federal

Todos 3 meses
Ac. TRE-MG nº 2530,
de 21.8.06

Professor Todos 3 meses

TSE no RO nº 954, de
31.8.06;  Ac.  TRE-MG
no RCAND nº 367808,
de 09.08.10.; Ac. TRE-
MG nº 977, de 25.7.06

Radialista Todos Não-exigência  de Ac. TRE-MG nº 2171,
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desincompatibilização.
Existência de restrição dirigida
à emissora de rádio que venha a
permitir  que  o  candidato
mantenha  programa  após  o
registro de sua candidatura. Art.

45, VI, da Lei n. 9.504/97.

de 12/08/08

Reitor  de
Universidade

Todos 6 meses
Res. TSE nº 22169, de
14.3.06

Secretário  de
Estado

Todos 6 meses
Res. TSE nº 20156, de
2.4.98

Servidor  público
ocupante  de  cargo
efetivo  ou  em
comissão  relativo  a
arrecadação  e
fiscalização  de
impostos,  taxas  e
contribuições  –
fisco.

Todos 6 meses
Res. TSE nº 19506, de
16.4.96

Servidor  ocupante
de  cargo
comissionado

Todos 3 meses

Ac.TRE-MG  nº  340,
de 05.04.06 · Res. TSE
nº 20623, de 16.5.00 ·
Res. TSE nº 20181, de
30.4.98

Servidor público Todos 3 meses
Ac. TSE nº 20623, de
16.5.00;  Ac.  TRE-MG
nº 2118, de 17.8.06

Servidor  público
celetista

Todos 3 meses
Res. TSE nº 20632, de
23.5.00

Sindicato - dirigente Todos 4 meses

Res. TSE nº 23239, de
30.3.10 ·  Res.  TSE nº
23232, de 18.3.10; Ac.
TRE-MG  nº  2226,  de
17.8.06

Sociedade  de
Assistência  a
Municípios  –
dirigente

Todos 6 meses
Res. TSE nº 20645, de
01.06.00.

Sociedade  de
economia mista -

 dirigente

Todos 6 meses
Ac. TSE nº 20060, de
20.9.02

Sociedade  de
economia  mista  -
empregado

Todos 3 meses
Ac. TSE nº 15459, de
2.9.98

Tribunal  de  Contas
- Membro

Todos 6 meses
Res. TSE nº 23180, de
17.11.09
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12. PERGUNTAS E RESPOSTAS: 

1) O  servidor  municipal  em  férias  ou  em  licença  pode  participar  de  eventos
políticos (de campanha)? 
Sim.  A vedação  existe  apenas  em relação  aos  servidores  Municipais  que  estão  em
atividade, impedidos de fazer campanha no horário do expediente.

2)  A partir de 07 de julho de 2018 está proibida a realização de concursos públicos
Municipais, publicação de editais e/ou homologações?
Não. A vedação atinge apenas o ato de admissão de pessoal (nomeação ou contratação)
praticado a partir da data de 07 de julho de 2018. Vale ressaltar que é permitida, no 2º
semestre, observada a limitação prevista no parágrafo único do artigo 21 e, se estiver
acima do limite prudencial, também os incisos do parágrafo único do artigo 22, ambos
da  LRF,  a  admissão  de  candidatos  aprovados  em  concurso  público  homologado
anteriormente a data de 07 de julho de 2018. É permitida, igualmente, após a data de 07
de  julho  de  2018,  a  publicação  de  editais  e  abertura  de  novos  concursos  públicos,
observadas as cautelas previstas nos artigos 15 e seguintes da LRF, inclusive o artigo 21
e eventualmente o artigo 22 desse diploma legal,  com a realização de todas as suas
etapas,  suspendendo-se,  contudo,  os  atos  de  nomeação  até  01/01/2019  (mandato
seguinte).

3) É  permitida  a  nomeação/exoneração  de  servidores  Municipais  ocupantes  de
cargo comissionado e/ou função gratificada no período eleitoral? 
Sim. A vedação de nomeações e ou exonerações de servidores públicos não abrange os
cargos comissionados e funções gratificadas, de livre nomeação e exoneração seja de
que esfera de governo for.

4) Em  quais  situações  podem  os  servidores  públicos  Municipais  participar  de
eventos de natureza eleitoral? 
É permitida aos servidores públicos Municipais a participação em eventos ou campanhas
eleitorais de qualquer candidato – o que constitui direito de todo e qualquer cidadão –
desde que essa participação se dê fora do horário de trabalho e do ambiente funcional,
bem como sejam observadas as demais restrições legais abordadas nesta cartilha (ver o
disposto no art. 73 e seguintes, Lei Federal nº 9.504, de 1997).

5) O  servidor  público  Municipal  pode  comparecer  à  repartição  fazendo  uso  de
vestimenta,  adesivos  ou  broches  que  identifiquem  candidatos  ou  possuam  natureza
eleitoral? 
Não. É terminantemente proibido ao servidor público, inclusive ao municipal, o uso de
materiais publicitários ou de natureza eleitoral que representem propaganda de candidato
ou partido político no âmbito das repartições públicas. Tal vedação abrange o uso de
adesivos, broches, botons etc., inclusive em bens e materiais no recinto de trabalho.

6) A proibição de utilização de material político no âmbito da repartição pública
estadual abrange o usuário dos serviços públicos? 
Não. A vedação abrange tão somente o servidor público municipal, devendo ser coibida,
inclusive,  qualquer  espécie  de  manifestação,  no  âmbito  das  repartições  públicas
Municipais, que possa ter conotação eleitoral.

7) É permitida a realização de licitações para a contratação de obras e serviços para
o Município durante o período eleitoral? 
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Sim. Não há qualquer restrição legal à realização, pelo Município, de licitações para
obras e serviços, para a Administração Pública Municipal, durante o período eleitoral
(inclusive a assinatura de contratos), desde que: 
(i) exista dotação e disponibilidade orçamentária e financeira; 
(ii) que não se trate de recursos decorrentes de transferências voluntárias e 
(iii) que  seja  atendido o disposto no artigo 42 da Lei  de  Responsabilidade Fiscal
(“Contrair obrigação de despesa, nos últimos dois quadrimestres do mandato, que não
possa ser cumprida integralmente dentro do mandato, ou que tenha parcelas a serem
pagas  no  exercício  seguinte  ao  do  término  do  mandato,  sem  que  haja  suficiente
disponibilidade de caixa”).

8) Há alguma restrição para o uso de e-mails oficiais (“expresso”) pelos servidores
públicos Municipais? 
Sim. Esse veículo de comunicação deve ser utilizado apenas para fins institucionais, não
devendo  ser  utilizado  para  divulgação  de  material  de  campanha  eleitoral,  ou  para
qualquer finalidade correlata.

9) É  proibida  a  utilização  de  símbolos,  marcas,  imagens  e  expressões  que
identifiquem determinado governo nos três meses que antecedem o pleito? 
O Tribunal  Superior  Eleitoral  tem o  entendimento  de  que em relação  à  vedação  da
propaganda  institucional,  o  que  se  proibiu  foi  a  utilização  de  slogans,  símbolos  ou
logotipos pessoais que não sejam os definidos na Constituição do Estado.

10) Que espécie de publicidade institucional poderá ser realizada no período eleitoral
a partir de 07 de julho de 2018? 
Apenas  a  propaganda de  produtos  e  serviços  que tenham concorrência  no  mercado,
como  é  o  caso  de  produtos  e  serviços  comercializados  pelas  empresas  estatais.
Excepcionalmente, também poderá ser admitida a propaganda de atos, programas, obras
e serviços públicos, desde que motivada por grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida previamente e especificamente pela Justiça Eleitoral. 
No período de 01 de janeiro a  06 de julho de 2018 somente poderão ser realizadas
despesas  com  publicidade  dos  órgãos  públicos  ou  das  entidades  da  administração
indireta, que não excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos
que antecedem o pleito (Lei Federal nº 9.504/97, art.  73, VII, redação dada pela Lei
Federal nº 13.165/2015).

11) O que se considera como “situação de grave e urgente necessidade pública”, para
fins de publicidade institucional municipal durante o período eleitoral? 
A definição das  “situações  de grave  e  urgente  necessidade pública” está  a  cargo da
Justiça Eleitoral,  dependendo de prévia consulta e autorização específica.  Assim,  em
regra, toda e qualquer publicidade está vedada, salvo autorização específica da Justiça
Eleitoral.

12) Quem  está  abrangido  pela  proibição  de  inauguração  de  obras  públicas  em
período eleitoral? 
É  proibido  a  qualquer  candidato  comparecer,  a  partir  de  7  de  julho  de  2018,  à
inaugurações  de  obras  públicas  (Lei  nº  9.504/1997,  art.  77,  caput).  A condição  de
candidato somente é obtida a partir da solicitação do registro de candidatura. (TSE, AAG
nº 5.134, Acórdão de 11/11/2004, relator Ministro Carlos Eduardo Caputo Bastos)

13) A proibição de inauguração de obras públicas abrange o ato de visita a obras já
inauguradas ou em execução?
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Não,  desde que a visita  ou inspeção de obras  se dê em caráter  administrativo,  pois
segundo entendimento do TSE, o candidato a cargo do Poder Executivo que visita obra
já inaugurada não ofende a proibição contida no artigo 77 da Lei Federal nº 9.504, de
1997.  No  mesmo  sentido,  podem-se  citar  os  seguintes  precedentes  do  TSE:  -  Não
configura situação jurídica enquadrável no art. 77 da Lei nº 9.504/97 o comparecimento
de candidatos ao local após a inauguração da obra pública, quando já não mais estão
presentes os candidatos em geral (Acórdão nº 24.852, de 27.9.2005). - A participação em
evento  público,  no  exercício  da  função  administrativa,  por  si  só,  não  caracteriza
inauguração de obra pública (Acórdão nº 608, de 25.5.2004).

14) Quais as restrições em relação à participação em programas e pronunciamentos
em rádio e TV, por parte dos servidores públicos? 
Os  pronunciamentos  dos  servidores  públicos,  no  exercício  de  suas  atribuições
institucionais, devem se restringir a questões de natureza administrativa, estando vedada
qualquer espécie de menção a questões eleitorais. Ainda, o Presidente da República e o
Governador do Estado estão proibidos de fazer pronunciamento em cadeia de rádio e
televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral,
tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de Governo.

15) Nos três meses que antecedem as eleições estaduais, é vedada a realização, pelo
Estado, de convênios tendentes à transferência de recursos para os Municípios? 
Sim, mas a vedação abrange tão somente a transferência voluntária de recursos, ou seja,
quando existe a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação, a
título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação
constitucional, legal ou destinadas ao Sistema Único de Saúde – SUS. Os demais atos
preparatórios  de  formalização  do  ajuste  são  permitidos,  inclusive  a  assinatura  de
convênios. O TSE já expôs entendimento no sentido de admitir que a proibição prevista
no artigo 73, inciso IV, letra “a”, da Lei nº 9.504, de 1997, não impede a prática dos atos
iniciais de convênios, que não chegarão ao seu final, que seria o empenho (TSE, RRP nº
54,  Acórdão  de  06/08/1998,  relator  Ministro  Fernando  Neves  da  Silva).  E  o  então
Presidente do TSE,  Ministro Sepúlveda Pertence,  na Consulta  nº  1.062,  em Decisão
Monocrática de 07/07/2004, referendada pelos Ministros do TSE por meio da Resolução
nº  21.878,  de  12/08/2004,  firmou  entendimento  que  “a  vedação  não  compreende  a
celebração de novos convênios, mas apenas a transferência efetiva de recursos” Essa
conduta fica proibida  no período de 3 (três)  meses  que antecedem o pleito.  Após a
eleição não há mais sentido na continuidade dessa vedação. No entanto, havendo um
segundo turno a proibição se estende até sua realização, pois somente neste momento
termina de fato o período eleitoral. 

16) A celebração  de  parcerias,  pelo  Estado,  com  entidades  privadas,  sem  fins
lucrativos, está abrangida pela vedação atinente às transferências voluntárias prevista na
Lei Eleitoral? 
Não, pois a transferência de recursos ao setor privado não é abrangida pela vedação para
as  transferências  voluntárias  de  recursos,  consoante  esclarece  o  art.  26  da  LRF (cf.
Acórdão TSE nº 266, de 09/12/2004), devendo ser atendidas as exigências legais, com
destaque para  aquelas  previstas  na  Lei  n.  13.019/2014 (Lei  de  Parcerias),  na  Lei  n.
4.320/64, na LC n. 101/2000 e nas demais leis orçamentárias. É imperioso, ainda, que
seja observada pelo administrador público a restrição imposta pelo inciso IV do artigo
73 da Lei Federal nº 9.504/972, ou seja, a transferência de recursos para as entidades
sem fins lucrativos não poderá causar eventual violação a igualdade entre os candidatos
ao pleito eleitoral, sob pena de ser considerada ilegal.
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17) A  Administração  Pública  Municipal  pode  continuar  a  promover  os  seus
programas, eventos, palestras, cursos e treinamentos, ou seja, eventos – de maneira geral
– durante o período eleitoral? 
Sim. Não há vedação expressa quanto à realização desses eventos, tendo em vista que se
deve garantir  a  continuidade do serviço público,  mesmo durante  o período eleitoral,
justamente para não causar prejuízos à população. No entanto, é de suma importância
que esses eventos não tenham nenhuma conotação político-partidária, nem favoreçam
esse ou aquele candidato participantes do pleito eleitoral, sob pena de ser considerada
ilegal. Recomenda-se, buscando dar transparência e demonstração de boa-fé, que seja
oficiado ao Ministério Público Eleitoral dando-lhe conhecimento sobre a realização do
evento a fim de que possa, em querendo, fiscalizá-lo.

18) Quais  as  consequências  decorrentes  do  descumprimento  das
vedações/impedimentos contidos na legislação eleitoral? 
O desatendimento das normas eleitorais sujeita o agente público Municipal a diversas
penalidades, inclusive responsabilização criminal. Em alguns casos a punição limita-se à
fixação de uma multa pecuniária, em valor correspondente à gravidade da infração, mas
também pode resultar na cassação do registro ou diploma do candidato ou caracterizar,
ainda,  ato  de  improbidade  administrativa,  acarretando  a  aplicação  das  penalidades
previstas na Lei Federal nº 8.429/92, além de possibilitar  a sua demissão do serviço
público Municipal.
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Atos do Executivo

LEI COMPLEMENTAR Nº 258, DE 18 DE JULHO DE 2018

Altera a Lei nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983, que institui o Código Tributário do Município de Contagem, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º  A Lei nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 58 ...................................................
.................................................................
§5º Para efeito de determinação da alíquota do IPTU, não serão consideradas como área edificada aquelas cujo coeficiente de aproveitamento do terreno seja igual ou 
inferior a 0,03 (três centésimos de inteiro).” (NR)

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir do dia 1º de abril de 2018.

§1º Uma vez procedida a revisão de ofício dos lançamentos do IPTU do exercício de 2018 em virtude da alteração legislativa contida no art. 1º desta Lei Complementar, 
eventuais pedidos de restituição decorrentes dessa revisão e formulados por contribuintes que efetuaram a quitação à vista serão processados no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, a partir do requerimento.
§2º Na hipótese do parágrafo anterior, caso o pagamento do IPTU do exercício de 2018 tenha sido efetuado mediante parcelamento, eventual crédito de restituição 
poderá ser compensado com as parcelas posteriores. 

Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de julho de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 576, DE 18 DE JULHO DE 2018

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Disposto no art. 9º, da Lei nº 4.923, de 5 de janeiro  de 2018,

DECRETA:

Art. 1º  Fica aberto o crédito adicional suplementar à seguinte dotação orçamentária:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES (R$)

1.06.1.04.131.0001.2015.33901400.0100 11.305,00

TOTAL 11.305,00

 

Art. 2º  Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações 
orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES (R$)

1.06.1.04.131.0001.2015.33903900.0100 5.605,00

1.06.1.04.131.0001.2015.33903000.0100 5.700,00

TOTAL 11.305,00

Art. 3º  O valor suplementado  no  art. 1º  deste  Decreto  não  onera  o limite estabelecido no art. 9º da Lei 4.923, de 5 de janeiro de 2018, conforme o §1º e seus 
incisos.

Art.  4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de julho de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 577, DE 18 DE JULHO DE 2018

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 4.923, de 5 de janeiro  de 2018,

DECRETA:

     Art. 1º  Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES (R$)

1.06.1.04.131.0067.2014.33903900.0100                 113.000,00 

1.13.1.10.302.0041.2195.44905200.3100                     3.500,00 

1.17.1.06.122.0001.2022.33903900.0100                 105.000,00 

1.20.1.27.813.0077.2102.33903000.0100                   50.002,00 

1.15.1.15.451.0017.2054.44905100.3100                            1,00 

1.20.1.27.812.0073.1014.33504100.0100                   41.760,00 

1.20.1.27.812.0074.1015.33504100.0100                   17.352,65 

1.20.1.27.812.0075.1016.33504100.0100                   34.260,00 

1.20.1.13.392.0014.2159.33903900.0100                   50.000,00 

TOTAL 414.875,65

 

Art. 2º  Para fazer face à suplementação constante no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações orça-
mentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES (R$)

 1.07.1.04.122.0001.2132.33903700.0100                 113.000,00 

 1.10.2.08.244.0072.2146.33504300.0100                   50.000,00 

 1.15.1.15.452.0015.2053.33903900.0100                            1,00 

 1.20.1.27.812.0077.2210.33903600.0100                   93.372,65 

 1.23.1.04.122.0036.9002.33999900.3100                     3.500,00 

 1.23.1.28.843.0036.0008.46907100.0100                 105.000,00 

 1.20.1.27.812.0078.2103.44905100.0100                   50.002,00 

TOTAL 414.875,65

 

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 18 de julho de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem
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MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº  578, DE 18 DE JULHO DE 2018

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Disposto no art. 9º, da Lei nº 4.923, de 5 de janeiro  de 2018,

DECRETA:

Art. 1º  Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES (R$)

1.01.1.01.031.0058.2062.33903600.0100                   85.000,00 

1.17.1.06.122.0001.2022.33903900.0100                        180,00 

1.02.1.04.122.0001.2116.31901300.0100                 100.000,00 

1.02.2.04.122.0001.2117.31901100.0100                 350.000,00 

1.02.2.04.122.0001.2117.31901300.0100                   50.000,00 

1.08.1.04.123.0001.2123.31901300.0100                   30.000,00 

1.11.1.15.122.0001.2126.31901300.0100                   10.000,00 

1.12.1.12.361.0001.2105.31900400.0101              2.000.000,00 

1.12.1.12.361.0001.2105.31901100.0101              9.035.905,00 

1.12.1.12.361.0001.2105.31901300.0101                 750.000,00 

1.12.1.12.361.0001.2105.31901300.2118                 500.000,00 

1.12.1.12.365.0001.2106.31900400.0101                 900.000,00 

1.12.1.12.365.0001.2106.31901100.0101              1.300.000,00 

1.12.1.12.365.0001.2106.31901300.0101                 100.000,00 

1.12.1.12.365.0001.2106.31909400.0101                 500.000,00 

1.13.1.10.122.0001.2108.31900500.0100              1.000.000,00 

1.13.1.10.122.0001.2108.33903900.0102              1.500.000,00 

1.13.1.10.301.0040.2190.44905100.2123                 100.000,00 

1.15.1.15.122.0001.2113.31901100.0100                 200.000,00 

1.15.1.15.122.0001.2113.31901300.0100                 110.000,00 

1.18.1.14.122.0001.2111.31901300.0100                   20.000,00 

1.20.1.27.813.0077.2102.33903900.0100                   36.627,35 

1.12.1.12.365.0001.2106.31901600.0101                 300.000,00 

1.13.1.10.122.0001.2108.33904900.0102                 300.000,00 

1.20.1.27.812.0077.2100.33504100.0100                   40.000,00 

1.13.1.10.122.0001.2108.31900400.0102              5.700.000,00 

1.13.1.10.122.0001.2108.33904600.0102              1.000.000,00 
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1.20.1.27.813.0077.2102.33903100.0100                   30.000,00 

1.11.3.16.482.0025.1023.44903500.2124                   60.000,00 

1.12.1.12.361.0001.2105.31901600.0101              1.500.000,00 

1.18.1.08.242.0028.2023.33909300.0100                 280.162,13 

1.12.2.12.122.0001.2089.44905200.1200                     5.977,05 

1.12.2.12.122.0001.2089.33903000.1200                   15.000,00 

1.02.1.04.122.0001.2116.31901100.0100                 700.000,00 

TOTAL 28.608.851,53

 

Art. 2º  Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações 
orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES (R$)

 1.01.1.01.031.0058.2063.44905100.0100                   85.000,00 

 1.12.2.12.122.0001.2089.33903900.1200                   20.977,05 

 1.07.1.04.122.0001.2122.31901100.0100                 350.000,00 

 1.08.1.04.123.0001.2123.31901100.0100              1.000.000,00 

 1.08.1.04.123.0001.2123.31911300.0100                 300.000,00 

 1.12.1.12.361.0001.2105.31911300.0101            16.385.905,00 

 1.12.1.12.361.0001.2105.31911300.2118                 500.000,00 

 1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.0102              8.500.000,00 

 1.13.1.10.302.0041.2195.44905200.2123                 100.000,00 

 1.17.1.06.122.0001.2022.33903000.0100                        180,00 

 1.17.1.06.122.0001.2112.31901100.0100                 200.000,00 

 1.17.1.06.122.0001.2112.31911300.0100                   20.000,00 

 1.20.1.27.812.0077.2210.33903600.0100                 106.627,35 

 1.18.1.08.242.0028.2023.33903900.0100                 264.302,00 

 1.11.3.16.482.0025.1023.44905100.2124                   60.000,00 

 1.18.4.08.241.0028.2098.33903000.0100                   15.047,00 

 1.18.4.08.241.0028.2098.33903900.0100                        813,13 

 1.03.1.04.122.0001.2118.31901100.0100                 700.000,00 

TOTAL 28.608.851,53

Art. 3º  O valor suplementado  no  art. 1º  deste  Decreto  não  onera  o limite estabelecido no art. 9º da Lei 4.923, de 5 de janeiro de 2018, conforme parágrafo 1º e 
seus incisos.

Art.  4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de julho de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 18 de julho de 2018 Página 38 de 47 Diário Oficial de Contagem - Edição 4386

Secretaria Municipal 
de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.590
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RESOLVE:
Art.1º RETIFICAR, o Ato Administrativo nº 21.589, datado de 17 de julho de 2018, no tocante à lotação do Servidor ANTONIO CARLOS DE ARAUJO, nomeado para o 
cargo de provimento em comissão de Assessor, DAM-7, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] lotado na Secretaria Municipal de Educação [...]”.
Leia-se: “[...] lotado na Secretaria Municipal de Administração [...]”.
Art.2º RETIFICAR, o Artigo 2º do Ato Administrativo nº 20.887, datado de 07 de fevereiro de 2018, no tocante ao CFC da servidora RENATA NORMAND AZEVEDO, 
matrícula 30001621, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] CFC-65 [...]”.
Leia-se: “[...] CFC-109 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de julho de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.593
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre 
a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO no Artigo 2º do Ato Administrativo nº 21.567, datado de 13 de julho de 2018 a nomeação de MARIA JULIANA SADRA CAMPOS CABACI-
NHA, para o cargo de provimento em comissão de Diretor de Gestão de Profissionais da Educação, DAM-7, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Diretor de Gestão de Profissionais da Educação, DAM-11, a servidora MARIA JULIANA SADRA CAMPOS 
CABACINHA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 18 de julho de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de julho de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano e Habitação 

PORTARIA SMDUH Nº 005, de 12 de julho de 2018.

Designa membros para compor o Grupo Técnico Multidisciplinar – GTM, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO, no uso das suas atribuições legais, que lhe conferem a Lei Orgânica do Município e considerando o 
disposto nos § 3º e 5º do artigo 2º do Decreto nº 454, de 20 de janeiro de 2015, 

R E S O L V E:

Art.1º Ficam designados os membros abaixo relacionados, para compor o Grupo Técnico Multidisciplinar – GTM, equipe multidisciplinar de técnicos das áreas urbana, 
ambiental e trânsito, de caráter técnico, multidisciplinar e permanente, sob a coordenação do primeiro:

01(um) representante da Superintendência de Regulação Urbana da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SMDUH
Eduardo Eustáquio de Morais – Titular
Raphael D’Assunção Coelho – Suplente

01(um) representante da Superintendência de Licenciamento Urbano da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SMDUH
Samantha Úrsula Sant'Anna – Titular
Tamíris Joana do Nascimento – Suplente

01(um) representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD
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Leonardo Ricardo Torres Lopes  - Titular
Marcos Antônio Botelho Niemann – Suplente

01(um) representante da Autarquia Municipal de Transporte e Trânsito de Contagem – TransCon
Alessandra Brandão de Souza Lima – Titular
Leonardo Gonçalves Reis – Suplente

01(um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEDECON
Sant Clair Schimiett Terres – Titular
Hainan Silva Campos Ferreira – Suplente

Art.2º Para cumprimento das atribuições definidas no § 3º do artigo 2º do Decreto nº 454/15, fica designado o servidor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação, Wânia Dias de Paula Cruz.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art.4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria SMDUH nº 002, de 16 de maio de 2018.

Contagem, aos 12 de julho de 2018.

Ivayr Nunes Soalheiro
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

A Secretaria da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, primeira Câmara, no exercício das suas atribuições, faz publicar o(s) acórdão(s) abaixo 
indicado(s):

ACÓRDÃO Nº 185/2018

PROCESSO  Nº  06564/2016- 02A
RECORRENTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS 
ASSUNTO: Isenção de IPTU/TAXAS
RECURSO VOLUNTÁRIO
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
Data do Julgamento: 17 de julho de 2018

IPTU/TAXAS   ___ RECURSO VOLUNTÁRIO ___ ISENÇÃO ___  IMÓVEL LOCADO ___    UTILIZAÇÃO COMO TEMPLO RELIGIOSO  –– Artigo 1º inciso VI da Lei nº 3.496/2001 –– PEDIDO 
NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA –– COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS –– REFORMADA A DECISÃO DA JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL. Por unanimidade de 
votos, acompanhando a Relatora, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe PROVIMENTO TOTAL, reformando assim a decisão proferida em 1ª Instância, 
para deferir o pedido de isenção do lançamento de IPTU e taxas com ele são cobradas referentes ao exercício de 2016, para imóvel constituído pelo Lote 0029, Quadra 
0005, de índice cadastral nº. 11.246.0332.001, uma vez que existem provas contundentes acostadas aos autos de que a Recorrente preenche todos os requisitos previs-
tos no Decreto 630/2015, na Lei 3.496/2001 e no CTMC, fazendo jus, portanto, ao benefício da isenção para o aludido exercício. Participaram do julgamento presidido 
pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo do Carmo Rodrigues e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 186/2018

PROCESSO  Nº  06565/2016-02A
RECORRENTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS 
ASSUNTO: Isenção de IPTU/TAXAS
RECURSO VOLUNTÁRIO
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
Data do Julgamento: 17 de julho de 2018
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IPTU/TAXAS   ___ RECURSO VOLUNTÁRIO ___ ISENÇÃO ___  IMÓVEL LOCADO ___    UTILIZAÇÃO COMO TEMPLO RELIGIOSO  –– Artigo 1º inciso VI da Lei nº 3.496/2001 –– PEDIDO 
NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA –– COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS –– REFORMADA A DECISÃO DA JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL. Por unanimidade de 
votos, acompanhando a Relatora, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe PROVIMENTO TOTAL, reformando assim a decisão proferida em 1ª Instância, 
para deferir o pedido de isenção do lançamento de IPTU e taxas com ele são cobradas referentes ao exercício de 2016, para imóvel constituído pelo Lote 0027, Quadra 
0016, de índice cadastral nº. 08.495.0039.003, uma vez que existem provas contundentes acostadas aos autos de que a Recorrente preenche todos os requisitos previs-
tos no Decreto 630/2015, na Lei 3.496/2001 e no CTMC, fazendo jus, portanto, ao benefício da isenção para o aludido exercício. Participaram do julgamento presidido 
pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo do Carmo Rodrigues e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 187/2018

PROCESSO Nº 15508/2017-02A
RECORRENTE: JOSÉ FRANCISCO MENDES
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
DATA DO JULGAMENTO: 17 de julho de 2018

IPTU-TCRS – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO – EXERCÍCIO 2017 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - AUSÊNCIA DE REQUISITO - § 2º, DO ART. 2º DO DE-
CRETO Nº 57/2017 C/C ARTIGOS 50.B E 50.C DO CTMC - METRAGEM ACIMA DE 250M² - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PROVIMENTO NEGADO - DECISÃO MANTIDA. 
Acompanhando o voto do relator, a Primeira Câmara, por unanimidade, manteve a decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção, para o IPTU e 
a TCRS com ele cobrada, referente ao exercício de 2017, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 02.084.0312.002-0, por não preencher os requisitos do § 2º do art. 2º 
do Decreto nº 57/2017 c/c artigos 50-B e 50-C do CMTC. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Srta. Kênia Dutra de Campos, o Sr. 
Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 188/2018

PROCESSO Nº: 02.B.00081/2015
IMPUGNANTE:MERCAVALE MERCANTIL VALE DO SOL COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA 
Recurso oficial
Assunto: ISSQN-14.05.
Relator: Marcelo Rodrigues do Carmo 
Data do julgamento : 17/07/2018

ISSQN Item  14.05  – MULTAS ISOLADAS  – RECURSO OFICIAL – COMPROVAÇÃO DE INOCORRECIA DO FATO GERADOR – PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO EM PRIMEIRA 
INSTÂNCIA –  – DECISÃO MANTIDA.  Por unanimidade de votos, acompanhado o Relator, após reexame necessário,  a Câmera conheceu do recurso oficial e decidiu pela 
manutenção da decisão da Junta de Julgamento Fiscal que julgou procedente a impugnação apresentada, determinando a desconstituição  das exigências relativas ao 
ISSQN  e multas aplicadas por descumprimento de obrigações acessórias, conforme consignado no TNF 22.940 série “B” de 30/01/2018. Participaram do julgamento 
presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e Srta kênia Dutra Campos.

Secretaria Municipal 
de Saúde

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 01/2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 017

O Secretário Municipal de Saúde, convoca o(s) aprovado(s) no Processo Seletivo Simplificado – PSS 001/2017 do(s) cargo(s) e classificação (es) abaixo relacionado(s), a 
comparecer(em) ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Saúde, de 08h30min às 11h30min ou de 13h30min às 16h30min, localizada à Avenida General David 
Sarnoff, 3113 – Bairro Amazonas, Contagem/ MG, no período de 11/07/2018 a 24/07/2018 para contratação temporária, portando laudo médico pré-admissional, 
expedido pela medicina do trabalho credenciada pelo Município de Contagem, e toda documentação necessária para admissão e início de exercício imediato.

Farmacêutico Bioquímico - 13º   Classificado Geral

Técnico em Raio X -  1º Classificado Vaga Reservada para candidatos  deficiente

Contagem, 10 de julho de 2018.
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Cleber de Faria Silva
Secretario Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 051

O Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado – PSS 01/2018 – 049º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, 
a comparecer ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General 
David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de  18/07/2018 a  25/07/2018:

            Medico Pediatra - 1º Classificado
            Medico Anestesista - 1º Classificado
            Medico Cirurgião Geral - 1º Classificado
            Medico Urologista - 1º Classificado

Contagem, 16 de julho de 2018.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretario Municipal de Saúde de Contagem  

Município de Contagem
Secretaria Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 158 DE 17 DE JULHO DE 2018

Institui a Comissão de Qualificação de Organizações Sociais para fins de sua certificação junto ao Sistema Municipal de Saúde de Contagem/MG.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017, considerando a Lei Munici-
pal n° 4.713, de 30 de dezembro de 2014 e o Decreto Municipal nº 151, de 13 de julho de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Qualificação para Certificação de Organizações Sociais no âmbito desta Secretaria Municipal de Saúde, composta pelos seguintes 
membros, sob a presidência do primeiro:
I – Allan Diego Falci, matrícula 203.639; 
II - Alexandre Viana de Andrade, matrícula 203.596; 
III – Geizi Ferreira da Silva, matrícula 199.183; e
IV – keyla Tatiana Rosa Pereira, matrícula 203.651.

Art. 2° Na condução dos seus trabalhos, a Comissão deverá observar rigorosamente as disposições legais, em especial na Lei 4.713, de 30 de dezembro de 2014 e o 
Decreto nº 151, de 13 de julho de 2017.

Art. 3º A Comissão nomeada dedicará o tempo necessário ao fiel cumprimento das atribuições decorrentes desta Portaria, sem prejuízo de suas atividades habituais.

Art. 4º Fica revogada a Portaria 8.031 de 19 de julho de 2017.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Contagem, 17 de julho de 2018.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM

A Comissão de Avaliação dos Títulos, constituída através da Portaria 072, de 13 de março de 2018 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do Processo Seletivo 
Simplificado - PSS nº 001/2018, segue abaixo a classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, após julgamento realizado pela 
Comissão, conforme os critérios definidos no referido edital

051º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2018

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MÉDICO PEDIATRA 1º MARCELA BARBOSA DA SILVA 15,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 1º FERNANDA LIBERATO DE MAGALHAES 15,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MÉDICO ANESTESTA 1º JOYCE CRISTINA DA COSTA 15,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MÉDICO UROLOGISTA 1º ADRIANO CALDEIRA SILVA MORAIS 15,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Jose Carlos Matos 
Luiz Fernando Avelar dos Santos
Juscelio Pereira da Silva

Contagem, 16 de julho de 2018

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

CONVOCAÇÃO

Contagem, 16 de julho de 2018

Convocamos os (as) Conselheiros (as) de Direitos, para participarem da 6ª Reunião Ordinária de 2018 do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sus-
tentável de Contagem, que será realizada quinta-feira, dia 19 de Julho às 09:00 horas, na Casa dos Conselhos, situada à Avenida José Faria da Rocha, 1.016,  2º andar, 
Bairro Eldorado, Contagem-MG.

Pauta da 6ª Reunião Ordinária dia 19/07/2018 às 09:00 horas

Leitura e aprovação da 04ª Ata Ordinária de 28 de junho 2018;
Deliberações das comissões;
Informes Gerais.

_______________________________________
José William da Silva
Presidente do Comsan
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, por sua secretária signatária, no uso de suas competências atribuídas pelo Decreto nº 458 de 28 de março 
de 2018, e definidas no art. 26 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2016, atendendo ao disposto no artigo 47 da Lei complementar nº 102, de 17 de 
janeiro de 2008 e no artigo 2º da instrução Normativa 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e incisos I e IV do Decreto Municipal nº 11.190/2003;

Vêm retificar a PORTARIA SMDS Nº 12, DE 10 DE JULHO DE 2018, que instaurou a tomada de contas Especial nº 02/2018 nos seguintes itens:

ONDE SE LÊ:  

Art. 2º: “Designar os servidores a seguir relacionados, sob a presidência do primeiro, para compor a comissão responsável pela realização dos trabalhos (...)”, incluir 3º 
membro para compor a Comissão: E LEIA-SE:

Claudina Rosa dos Santos – Matricula nº 1444634 

Os demais membros permanecem inalterados.

Art. 4º: “Determinar a inscrição da DJORI (...)”: LEIA-SE “Determinar a inscrição da Associação  Cidadã de Esportes e Assistência Social – ACEAS.

Fica assim retificada a publicação efetuada no Diário Oficial de Contagem do dia 11 de julho de 2018.

Publique-se e cumpra-se.

Contagem, 17 de julho de 2018.

Luzia Maria Ferreira
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, por sua secretária signatária, no uso de suas competências atribuídas pelo Decreto nº 458 de 28 de março 
de 2018, e definidas no art. 26 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2016, atendendo ao disposto no artigo 47 da Lei complementar nº 102, de 17 de 
janeiro de 2008 e no artigo 2º da instrução Normativa 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e incisos I e IV do Decreto Municipal nº 11.190/2003;

Vem retificar a PORTARIA SMDS Nº 13, DE 13 DE JULHO DE 2018, que instaurou a Tomada de Contas Especial nº 03/2018 nos seguintes itens:

ONDE SE LÊ:  

Art. 2º: “Designar os servidores a seguir relacionados, sob a presidência do primeiro, para compor a comissão responsável pela realização dos trabalhos (...)”, incluir 3º 
membro para compor a Comissão: E LEIA-SE:

Claudina Rosa dos Santos – Matricula nº 1444634 

Os demais membros permanecem inalterados.

Fica assim retificada a publicação efetuada no Diário Oficial de Contagem do dia 16 de julho de 2018.

Publique-se e cumpra-se.
 
Contagem, 17 de julho de 2018.

Luzia Maria Ferreira
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

PORTARIA SMDS Nº 14 DE 17 DE JULHO DE 2018

Instaura Tomada de Contas Especial 
nº 04/2018 e dá outras providencias.

 A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, por sua secretária signatária, no uso de suas competências atribuídas pelo Decreto nº 458 de 28 de março 
de 2018, e definidas no art. 26 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2016, atendendo ao disposto no artigo 47 da Lei complementar nº 102, de 17 de 
janeiro de 2008 e no artigo 2º da instrução Normativa 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais  e incisos I e IV do Decreto Municipal nº 11.190/2003;

Considerando os apontamentos exarados no Relatório nº 1101.0053.17 e de efetividade nº 1101.0111.17 das medidas administrativas da Auditoria Geral do Município 
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de junho de 2017;
 
Considerando que até a presente data não houve regularização das inconformidades detectadas na referida prestação de contas; 

RESOLVE:
Art. 1º Instaurar Tomada de Contas Especial para apurar supostas irregularidades, eventuais danos causados ao erário publico municipal, identificar os responsáveis, em 
sede do Convenio nº 057/2013 celebrado entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Associação Diniz João Ribeiro – DJORI. 
  
Art. 2º Designar os servidores a seguir relacionados, sob a presidência do primeiro, para comporá comissão responsável pela realização dos trabalhos, conforme proce-
dimentos estabelecidos na IN TCEMG nº 003/2013:

Elidia Aparecida Moreira Lima – Matricula nº 1513778
Soraya Aparecida Damasceno de Souza– Matricula nº 11611-4
Claudina Rosa dos Santos – Matricula nº 1444634 

Art. 3º autorizar a Comissão a praticar todos os atos e diligências necessárias para realização da Tomada de Contas Especial de que trata o at. 1º desta Portaria, poden-
do requisitar a colaboração dos demais órgãos da administração Municipal.

Art. 4º Determinar a inscrição da DJORI na conta contábil “diversos Responsáveis em Apuração” e o bloqueio de recebimento de novos repasses no sistema de Adminis-
tração Financeira e Controle Interno – SIAFCI até a regularização das inconformidades.

Art. 5º Comunicar o Fato ao Tribunal de contas do Estado de Minas Gerais e conceder o prazo de 120 dias para conclusão dos trabalhos, nos termo s da IN TCEMG nº 
03/2013.

Art. 6º Esta Portaria entre em vigor na data da sua publicação.

Publique-se e cumpra-se.

Contagem, 17 de julho de 2018.

Luzia Maria Ferreira
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, por sua secretária signatária, no uso de suas competências atribuídas pelo Decreto nº 458 de 28 de março 
de 2018, e definidas no art. 26 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2016, atendendo ao disposto no artigo 47 da Lei complementar nº 102, de 17 de 
janeiro de 2008 e no artigo 2º da instrução Normativa 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e incisos I e IV do Decreto Municipal nº 11.190/2003;

Vêm retificar a PORTARIA SMDS Nº 11 DE 10 DE JULHO DE 2018, que instaurou a Tomada de Contas Especial nº 01/2018 nos seguintes itens:

ONDE SE LÊ:  

Art. 1º: “(...) em sede do Convenio nº 002/2013”: LEIA-SE: EM SEDE DE CONVÊNIO 003/2013.

Art. 2º: “Designar os servidores a seguir relacionados, sob a presidência do primeiro, para compor a comissão responsável pela realização dos trabalhos (...)”, incluir 3º 
membro para compor a Comissão: E LEIA-SE:

Claudina Rosa dos Santos – Matricula nº 1444634 

Os demais membros permanecem inalterados.

Fica assim retificada a publicação efetuada no Diário Oficial de Contagem do dia 11 de julho de 2018.

Publique-se e cumpra-se.
 
Contagem, 17 de julho de 2018.

Luzia Maria Ferreira
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

EXTRATO TERMO DE FOMENTO Nº 013/2018. P.A. Nº. 021/2018 – EMENDA PARLAMENTAR Nº. 012/2018. MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, e a Organização da Sociedade Civil – Associação de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas – Projeto de Vida, com sede à rua Rio 
Branco nº 233d, Amazonas, Contagem/MG, CEP: 32.223-540 inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.015.043/0001-39, representada por seu Presidente, Giovanni Alexandre da 
Silva.
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Fundamento Legal: Art. 29, da Lei Federal n.º 13.019/2014; Lei Municipal nº. 4.910/2017; Decreto Municipal nº. 30/2017; e Art. 6º, da Lei Orçamentária Anual nº. 
4.923/2018.
Objeto: “apoio ao Projeto Vida Social para desenvolvimento de atividades de fortalecimento de vínculos sociais e familiares com ações de convivência vinculadas à 
política de assistência social”, consoante o plano de trabalho aprovado, parte integrante indissociável do ajuste.
Valor Global: R$734.316,09 (setecentos e trinta e quatro mil, trezentos e dezesseis reais, nove centavos).
Classificação Orçamentária: 1.102.08.244.0072.2146 – 33504300 FONTE 5100. EMENDAS PARLAMENTARES.
Vigência: O prazo de vigência desta parceria é de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação em 18/07/2018.

Data assinatura: 18/07/2018.

Ordenadora da despesa: Luzia Maria Ferreira
Secretária Municipal Desenvolvimento Social.

Transcon

COMISSÃO JULGADORA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRANSPORTE
COJUR/ CONTAGEM-MG BOLETIM DE DIVULGAÇÃO

Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Julgadora de Recursos de Infrações 
de Transportes de  Contagem – COJUR, quando da sessão realizada no dia 13/07/2018, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões.

SESSÃO ORDINÁRIA N° 20ª /2018

Data Julgamento N° AIT N° Protocolo Resultado Recorrente

13/07/2018 10892 1254/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

13/07/2018 10962 1255/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

13/07/2018 10966 1256/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

13/07/2018 11015 1189/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

13/07/2018 7928 1202/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

13/07/2018 8935 1203/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

13/07/2018 8936 1204/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

13/07/2018 9863 1209/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

13/07/2018 10254 1224/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

13/07/2018 9064 1239/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

13/07/2018 8848 1246/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

13/07/2018 8654 1205/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul

13/07/2018 9870 1210/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul

13/07/2018 9872 1211/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul

13/07/2018 8934 1214/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul

13/07/2018 8892 1227/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Norte

13/07/2018 8963 1253/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul

13/07/2018 9057 1257/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul

13/07/2018 9251 1261/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Norte

13/07/2018 9176 1263/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Norte

13/07/2018 9116 1265/2018 Solicitado vistas aos autos recursais /pelo Representante da TransCon Consórcio Norte

13/07/2018 9178 1262/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Norte

13/07/2018 9117 1264/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Norte

13/07/2018 9058 1258/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

13/07/2018 9293 1259/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

Secretaria Geral da COJUR, Contagem, 13 Julho de 2018.

Angela Menicucci Starling Freitas
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JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE  TRANSPORTEJARIT/ CONTAGEM-MG BOLETIM DE DIVULGAÇÃO

Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de  Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 12/07/2018, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 048ª/2018

Data Julgamento N° AIT N° Protocolo Resultado Recorrente

12/07/2018 11155 3186/2018 DEFERIDO Consórcio Sul

12/07/2018 9012 1788/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

12/07/2018 9027 1794/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

12/07/2018 9030 1795/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

12/07/2018 9044 1837/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

12/07/2018 9466 1968/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

12/07/2018 9337 2044/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

12/07/2018 9597 2052/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

12/07/2018 9386 2063/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

12/07/2018 9537 2064/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

12/07/2018 9538 2065/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

12/07/2018 9540 2067/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

12/07/2018 9430 2069/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

12/07/2018 9432 2071/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

12/07/2018 9518 2075/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

12/07/2018 9584 2097/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

12/07/2018 11153 3193/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

12/07/2018 11187 3194/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

12/07/2018 11128 3198/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

12/07/2018 11131 3200/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

12/07/2018 11163 3201/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

12/07/2018 11130 3203/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

12/07/2018 11172 3204/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

12/07/2018 11106 3192/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

12/07/2018 11151 3189/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

12/07/2018 10295 3197/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

12/07/2018 10297 3195/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pela Presidente da JARIT Consórcio Norte

12/07/2018 11129 3196/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

12/07/2018 11132 3199/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

12/07/2018 11164 3202/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

Das decisões da JARIT cabe recurso, no prazo de 15 (Quinze) dias, de acordo com o regulamento operacional do serviço de transporte coletivo vigente. O recurso deverá 
ser protocolado na TRANSCON, Av. João César de Oliveira, nº 6155, B. Beatriz, Contagem/MG.
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Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 12 Julho de 2018.

Cristina de Paula Batista Carvalho Guerra
Presidente JARIT - Contagem

Portaria TransCon nº. 18, de 13 de julho de 2018.

Institui Comissão para atuar em processos de credenciamento no âmbito da TransCon - Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem. 

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais, conside-
rando o disposto no art. 7º, XII da Lei 4.043, de 1º de novembro de 2006,
RESOLVE: 

Art. 1º Instituir Comissão para proceder com os processos de credenciamentos realizados no âmbito da TransCon – Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de 
Contagem. 

Art. 2º Ficam designados, para atuarem como membros da Comissão para processos de credenciamentos no âmbito da TransCon - Autarquia Municipal de Trânsito e 
Transportes, os servidores:
I - Kênia Janaina de Souza Madureira Silveira - Matrícula: 42236-3 – Presidente da Comissão;
II - Andreza de Carvalho Guedes Marques – Matrícula: 10098-5;
III – Graziela da Silva Vasconcelos – Matrícula: 31955-4;
IV - Flávio de Lima Resende – Matrícula: 10150-5;
V – Glender Lacerda Rios – Matrícula: 10187-2.

Art. 3º Os servidores especificados nesta Portaria desempenharão as suas atribuições, concomitantes com as de seus respectivos cargos, durante o período de 1 (um) 
ano da entrada em vigência da presente Portaria.

Art. 4º Todos os trabalhos desta comissão deverão ser registrados em atas devidamente assinadas e arquivadas no setor competente, conforme previsto na lei.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Contagem, 13 de julho de 2018. 

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

PORTARIA nº. 019, de 17 de julho de 2018

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º - Retificar os incisos do art. 2º da Portaria nº 017/2018, de 09 de julho de 2018, publicada no DOC em 10/07/18, edição 4380, que passa a vigorar com a seguin-
te redação:
Glender Lacerda Rios, Agente de Trânsito, Matrícula: 10187-2
Cândida Cristina da Lomba Ribeiro, Agente de Trânsito, Matrícula: 10128-3;
Luiz Cláudio de Macedo, Agente de Trânsito, Matrícula: 10170-5.

Publique-se e cumpra-se.

Contagem, 17 de julho de 2018.

GUSTAVO GOMES PEIXOTO
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem
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