
 

 

 

DECRETO N.º 2.726, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 

 

 

Dispõe sobre os procedimentos administrativos 

e instruções relativos às eleições de 2020 no 

âmbito da Administração Direta e Indireta do 

Poder Executivo e dá outras providências. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE, Estado de 

Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas 

pelos artigos 78 e 120, inciso I, alínea “w”, da Lei Orgânica do Município c/c o disposto no 

Decreto n. 2.635, de 29 de março de 2019 (Regimento Interno da Prefeitura de Cabeceira 

Grande – Ricab), e 

 

CONSIDERANDO a necessidade de sistematizar os procedimentos 

administrativos relativos às eleições de 2020, bem como de levar ao conhecimento dos 

servidores públicos e agentes políticos normas inerentes à legislação eleitoral em vigência, 

mormente em relação aos prazos de desincompatibilização e condutas vedadas aos agentes 

públicos durante o período eleitoral,  

 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

  Art. 1º Este Decreto dispõe sobre os procedimentos administrativos e 

instruções relativos às Eleições de 2020 no âmbito da Administração Direta e Indireta do 

Poder Executivo e dá outras providências, sistematizando normas pertinentes da legislação 

eleitoral e fiscal de regência. 

 

Parágrafo único. Este Decreto possui caráter instrutivo e informativo, estando 

nele consolidadas e sistematizadas as principais normas inerentes à legislação vigente 

aplicáveis aos agentes públicos por ocasião das Eleições de 2020, não substituindo ou 

modificando, em nenhuma hipótese, a normatividade decorrente de tal legislação, 

especialmente a Lei Federal n.º 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), Lei 

Complementar n.º 64, de 18 de maio de 1990, Lei Federal n.º 9.096, de 19 de setembro de 

1995, Lei Federal n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, Resoluções do TSE ns.º 23.606, de  
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17 de dezembro de 2019, 23.610, de 18 de dezembro de 2019 e 23.609, de 18 de dezembro 

de 2019, entre outras normas; este decreto possui, no entanto, força normativa com 

referência aos procedimentos administrativos por ele estatuídos. 

 

CAPÍTULO II 

 

DOS SERVIDORES CANDIDATOS 

 

Art. 2º Os servidores da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo 

que desejarem se afastar para concorrerem a cargo eletivo nas Eleições de 2020, que se 

realizarão em 4 de outubro de 2020, deverão requerer sua respectiva licença e/ou 

exoneração do cargo, conforme cada caso, bem como dispensa de função gratificada, 

comissionada ou afim, observados os prazos estabelecidos na legislação eleitoral vigente, 

constando no Anexo I deste Decreto apenas alguns exemplos. 

 

Parágrafo único. Consideram-se, também, servidor, para os efeitos deste 

Decreto, os agentes políticos assim considerados legalmente. 

 

Art. 3º O não afastamento do servidor público ocupante de cargo de 

provimento efetivo e/ou comissionado do exercício de seu cargo ou função poderá constituir 

caso de inelegibilidade, conforme o enquadramento que for atribuído pela Lei 

Complementar Federal n.º 64, de 18 de maio de 1990. 

 

Parágrafo único. A desincompatibilização dar-se-á observado o disposto na 

legislação federal vigente, notadamente na Lei Complementar n.º 64, de 1990, e, como fonte 

de consulta, há a indicação das seguintes páginas oficiais na Internet: 

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/prazos-de-desincompatibilizacao e 

http://www.tse.jus.br/jurisprudencia/prazo-de-desincompatibilizacao, reproduzindo-se no 

Anexo I deste Decreto apenas algumas situações mais comuns de desincompatibilização e 

condizentes com a realidade local. 

 

Art. 4º A questão da remuneração ou não da licença do servidor ocupante de 

cargo de provimento efetivo deverá observar a legislação eleitoral vigente e o disposto no 

Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cabeceira Grande. 

 

   Parágrafo único. A licença correspondente ao afastamento não remunerado ou  

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/prazos-de-desincompatibilizacao
http://www.tse.jus.br/jurisprudencia/prazo-de-desincompatibilizacao
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remunerado a que alude este artigo será concedida mediante ato próprio de cada órgão 

competente da administração direta e indireta do Poder Executivo, devendo 

preferencialmente tomar a forma de portaria. 

 

Art. 5º O servidor candidato ocupante de cargo de provimento comissionado 

deverá ser exonerado, uma vez que não se aplica o afastamento remunerado a título de 

desincompatibilização, observados os prazos legais. 

 

Art. 6º O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo que também 

ocupe cargo de provimento comissionado deverá ser exonerado do cargo em comissão e 

licenciado do cargo efetivo, observados os prazos legais. 

 

  Art. 7º O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo que exerça função 

comissionada, gratificada ou afim deverá ser dispensado da função comissionada e 

licenciado do cargo efetivo, observados os prazos legais. 

 

Art. 8º Nos termos do disposto no artigo 83, e respectivos desdobramentos, da 

Lei Complementar n.º 32, de 2 de dezembro de 2015 (Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais de Cabeceira Grande), a petição de Licença para Atividade Política – LAP será 

destinada à autoridade competente a que estiver vinculado o servidor e será instruída com os 

seguintes documentos: 

 

I – No momento da protocolização da petição, caso não esteja disponível a 

documentação prevista nas alíneas “a” e “b” do inciso II deste artigo: 

 

a) Declaração do partido que comprove a pré-candidatura do servidor, 

acompanhada de certidão de composição do respectivo órgão partidário obtida, 

eletronicamente, junto à Justiça Eleitoral; e 

 

b) Certidão de Filiação Partidária obtida, eletronicamente, junto à Justiça 

Eleitoral. 

 

II – Em momento posterior à protocolização da petição, especificamente em 

até 5 (cinco) dias úteis contados de cada evento, sob pena de suspensão ou cancelamento da 

LAP: 
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a) cópia da ata de convenção partidária que homologou a candidatura; e 

 

b) cópia do Requerimento de Registro de Candidatura – RRC ou do 

Requerimento de Registro de Candidatura Individual – RRCI devidamente protocolizado 

junto à Justiça Eleitoral. 

 

§ 1º A petição de LAP é suficiente e independe da decisão da autoridade 

administrativa competente a respeito, ressalvados os efeitos decorrentes da inobservância da 

sua instrução, na forma do parágrafo 1º deste artigo, inclusive de caráter financeiro. 

 

§ 2º A concessão da LAP tomará a forma de Portaria, expedida pela respectiva 

autoridade competente, sendo fornecido um exemplar do ato ao servidor licenciado. 

 

§ 3º Indeferido o Requerimento de Registro de Candidatura pela Justiça 

Eleitoral ou havendo desistência da respectiva candidatura, o servidor devera reassumir o 

cargo imediatamente, perdendo efeito a LAP a partir do reingresso. 

 

§ 4º A instrução a que se refere este artigo não se aplica à petição apresentada 

por servidor ocupante de cargo de provimento comissionado ou exercente de função 

comissionada. 

 

§ 5º Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo que tenham 

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, deverão juntar à respectiva 

petição, além dos documentos previstos nos incisos I a III deste artigo quando estes 

estiverem disponíveis, a filiação deferida pelo partido no prazo de 6 (seis) meses antes da 

data da eleição (até 4 de abril de 2020), conforme dispõe o caput do artigo 9º da Lei 

Federal n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997 c/c o disposto na alínea “d” do inciso II do 

artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 64, de 18 de maio de 1990. 

 

§ 6º Se, após a convenção do partido, não forem apresentadas as cópias do 

Requerimento de Registro de Candidatura, o respectivo órgão de recursos humanos 

comunicará à autoridade competente que deverá determinar a suspensão do afastamento 

remunerado. 
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§ 7º Caso constatada fraude da cota de gênero – “candidaturas laranjas” – , em 

decisão judicial transitada em julgado, eventual LAP concedida será anulada com nulidade 

de pleno direito, com as consequências funcionais e financeiras correspondentes. 

 

CAPÍTULO III 

 

DAS CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS 

 

Seção I 

 

De Acordo com a legislação eleitoral 

 

Art. 9º São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes 

condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos 

eleitorais de acordo com a Lei n.º 9.504, de 1997 e com a Resolução n.º 23.610, de 18 de 

dezembro de 2019, do Tribunal Superior Eleitoral: 

 

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, aí incluído o Município de 

Cabeceira Grande, ressalvada a realização de convenção partidária (Lei n.º 9.504/97, artigo 

73, I; Resolução TSE n.º 23.610/2019, artigo 83, I); 

 

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 n.º 9.504/97, artigo 73, II; Resolução TSE n.º 23.610/2019, artigo 83, II); 

 

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, de partido político ou de coligação durante o horário de 

expediente normal, salvo se o servidor ou o empregado estiver licenciado (Lei n.º 9.504/97, 

artigo 73, III; Resolução TSE n.º 23.610/2019, artigo 83, III); 

 

IV – fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, de partido 

político ou de coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social  
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custeados ou subvencionados pelo Poder Público (Lei n.º 9.504/97, artigo 73, IV; Resolução 

TSE n.º 23.610/2019, artigo 83, IV); 

 

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, a partir de 4 de julho de 2020 até a posse dos eleitos, sob pena de 

nulidade de pleno direito, ressalvadas (Lei n.º 9.504/97, artigo 73, V; Resolução TSE n.º 

23.610/2019, artigo 83, V): 

 

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou 

dispensa de funções de confiança (Lei n.º 9.504/97, artigo 73, V, “a”; Resolução TSE n.º 

23.610/2019, artigo 83, V, “a”); 

 

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos 

Tribunais ou conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República. Não se aplica 

aos Municípios (Lei n.º 9.504/97, artigo 73, V, “b”; Resolução TSE n.º 23.610/2019, artigo 

83, V, “b”); 

 

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

daquele prazo – 4 de julho de 2020 – (Lei n.º 9.504/97, artigo 73, V, “c”; Resolução TSE 

n.º 23.610/2019, artigo 83, V, “c”); 

 

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 (Lei n.º 9.504/97, artigo 73, V, “d”; Resolução TSE n.º 23.610/2019, artigo 

83, V, “d”); e 

 

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de 

agentes penitenciários. Não se aplica aos Municípios (Lei n.º 9.504/97, artigo 73, V, “e”; 

Resolução TSE n.º 23.610/2019, artigo 83, V, “e”). 

 

VI – nos 3 (três) meses que antecedem a eleição ( 4 de julho de 2020) até a 

realização do pleito (4 de outubro de 2020) (Lei n.º 9.504/97, artigo 73, VI; Resolução 

TSE n.º 23.610/2019, artigo 83, VI): 
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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 execução 

de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender 

situações de emergência e de calamidade pública (Lei n.º 9.504/97, artigo 73, VI, “a”; 

Resolução TSE n.º 23.610/2019, artigo 83, VI, “a”) – nesse caso, a conduta vedada se 

destina à União e aos Estados); 

 

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 ou das respectivas entidades da administração 

indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela 

Justiça Eleitoral (Lei n.º 9.504/97, artigo 73, VI, “b”; Resolução TSE n.º 23.610/2019, 

artigo 83, VI, “b”); e 

 

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 n.º 9.504/97, artigo 73, VI, “c”; 

Resolução TSE n.º 23.610/2019, artigo 83, VI, “c”) 

 

VII – realizar, no primeiro semestre do ano de eleição (1º de janeiro a 30 

de junho de 2020), despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou 

municipais ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média  

dos gastos do primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito (2017, 2018 

e 2019) (Lei n.º 9.504/97, artigo 73, VII; Resolução TSE n.º 23.610/2019, artigo 83, VII); e 

 

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 (2020), nos 180 (cento e oitenta) dias que antecedem a eleição (a partir de 

7 de abril de 2020) até a posse dos eleitos (1/1/2021) (Lei n.º 9.504/97, artigo 73, VIII; 

Resolução TSE n.º 23.610/2019, artigo 83, VIII).   

 

§ 1º Reputa-se agente público, na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo 

73 da Lei Federal n.º 9.504, de 1997, 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  
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administração pública direta, indireta ou fundacional (Lei n.º 9.504/97, artigo 73, § 1º; 

Resolução TSE n.º 23.610/2019, artigo 83, § 1º).   

 

§ 2º A vedação do inciso I do artigo 73 da Lei Federal n.º 9.504, de 1997,  não 

se aplica ao uso, em campanha, de transporte oficial pelo Presidente da República (não se 

aplica ao Município), obedecido o disposto no artigo 123 da Resolução TSE n.º 23.610, de 

2019, nem ao uso, em campanha, pelos candidatos à reeleição aos cargos de presidente, 

vice-presidente da república, de governador e vice-governador de estado e do Distrito 

Federal (não se aplica ao Município), de prefeito e vice-prefeito, de suas residências 

oficiais, com os serviços inerentes à sua utilização normal, para realização de contatos, 

encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato 

público (Lei n.º 9.504/97, artigo 73, § 2º; Resolução TSE n.º 23.610/2019, artigo 83, § 2º).   

 

§ 3º As vedações do inciso VI, alíneas b e c, do artigo 73 da Lei Federal n.º 

9.504, de 1997, aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos 

cargos estejam em disputa na eleição, nesse caso da esfera municipal (Lei n.º 9.504/97, 

artigo 73, § 3º; Resolução TSE n.º 23.610/2019, artigo 83, § 3º).   

 

§ 4º O descumprimento do disposto no artigo 73 da Lei Federal n.º 9.504, de 

1997, acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os 

agentes responsáveis à multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e 

cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil quatrocentos e dez reais), sem 

prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas 

pelas demais leis vigentes (Lei n.º 9.504/97, artigo 73, § 4º c/c o artigo 78; Resolução TSE 

n.º 23.610/2019, artigo 83, § 4º).   

 

§ 5º No caso de descumprimento dos incisos I, II, III, IV e VI do caput e do 

parágrafo 10 do artigo 73 da Lei Federal n.º 9.504, de 1997, sem prejuízo do disposto no 

parágrafo 4º, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do 

registro ou do diploma, sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, 

administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes (Lei n.º 9.504/97, artigo 73, 

§ 5º c/c o artigo 78; Resolução TSE n.º 23.610/2019, artigo 83, § 5º).   

 

§ 6º As multas de que trata o artigo 73 da Lei Federal n.º 9.504, de 1997, serão 

duplicadas a cada reincidência (Lei n.º 9.504/97, artigo 73, § 6º; Resolução TSE n.º 

23.610/2019, artigo 83, § 6º). 
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§ 7º As condutas enumeradas no caput do artigo 73 da Lei Federal n.º 9.504, 

de 1997, caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a que se refere o artigo 

11, I, da Lei Federal n.º 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele 

Diploma Legal, em especial, às cominações do artigo 12, III (Lei n.º 9.504/97, artigo 73, § 

7º; Resolução TSE n.º 23.610/2019, artigo 83, § 7º).   

 

§ 8º Aplicam-se as sanções do parágrafo 4º do artigo 73 da Lei Federal n.º 

9.504, de 1997, aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos 

políticos, às coligações e aos candidatos que delas se beneficiarem (Lei n.º 9.504/97, artigo 

73, § 8º; Resolução TSE n.º 23.610/2019, artigo 83, § 8º).   

 

§ 9º No ano em que se realizar eleição (1º de janeiro a 31 de dezembro de 

2020), 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 n.º 9.504/97, artigo 73, § 10; Resolução TSE n.º 

23.610/2019, artigo 83, § 9º). Nesse caso, ressalva-se da proibição, por exemplo, os 

benefícios, ações, programas e projetos constantes da Lei Municipal n.º 460, de 15 de abril 

de 2015 (Mais Social), e a prestação de serviços rurais constante da Lei Municipal n.º 421, 

de 28 de fevereiro de 2014, dentre outros programas e ações previstos na legislação 

municipal, inclusive os Programas “Meu Lote Legal” e “Placa Legal”.    

 

§ 10. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o parágrafo 10 da 

Lei Federal n.º 9.504, de 1997, não poderão ser executados por entidade nominalmente 

vinculada a candidato ou por esse mantida (Lei n.º 9.504/97, artigo 73, § 11; Resolução TSE 

n.º 23.610/2019, artigo 83, § 10). 

 

§ 11. A representação contra a não observância do disposto no artigo 73 da 

Lei Federal n.º 9.504, de 1997, observará o rito do artigo 22 da Lei Complementar n.º 64, de 

1990, e poderá ser ajuizada até a data da diplomação. (Lei n.º 9.504/97, artigo 73, § 12). 

 

§ 12. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base no artigo 73 da 

Lei Federal n.º 9.504, de 1997, será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do 

julgamento no Diário Oficial. (Lei n.º 9.504/97, artigo 73, § 13). 
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§ 13. Para a caracterização da reincidência de que trata o parágrafo 6º do 

artigo 73 da Lei Federal n.º 9.504, de 1997, não é necessário o trânsito em julgado de 

decisão que tenha reconhecido a prática de conduta vedada, bastando existir ciência da 

sentença ou do acórdão que tenha reconhecido a ilegalidade da conduta. (Resolução TSE n.º 

23.610/2019, artigo 83, § 11). 

 

§ 14. Na hipótese da conduta do inciso VI, alínea “b”, do artigo 73 da Lei 

Federal n.º 9.504, de 1997, a suspensão da publicidade institucional realizada em rede social 

na internet não implicará a remoção da conta responsável pela postagem do conteúdo (Lei 

n.º 9.504/97, artigo 57-J; Resolução TSE n.º 23.610/2019, artigo 83, § 12). 

 

§ 15. Fica estabelecido, na forma do Anexo II deste Decreto, o Cronograma de 

Condutas Vedadas, confeccionado, com adaptações para as Eleições de 2020, baseado na 

cartilha “Estudos Jurídicos: Orientações aos Agentes Públicos Municipais – Eleições – 

2016”, produzida pela Procuradoria Geral do Município de Belo Horizonte e pela Gerência 

de Atividades em Procedimentos de Controle Externo – GPCE, disponível na Rede Mundial 

de Computadores (Internet) no endereço eletrônico:  

http://www.aapbh.com.br/attachments/article/172/cartilha_eleitoral_1.pdf.pdf. 

 

Art. 10. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 

órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não 

podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 

autoridades ou servidores públicos (Constituição Federal, artigo 37, § 1º; Resolução TSE n.º 

23.610/2019, artigo 84). 

 

Parágrafo único. Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no 

artigo 22 da Lei Complementar n.º 64, de 1990, a infringência do disposto no parágrafo 1º 

do artigo 37 da Constituição Federal, ficando o responsável, se candidato, sujeito ao 

cancelamento do registro de sua candidatura (Lei n.º 9.504/97, artigo 74; Resolução TSE n.º 

23.610/2019, artigo 84). 

 

Art. 11. Nos 3 (três) meses que antecedem as eleições (a partir de 4 de julho 

de 2020), na realização de inaugurações, é vedada a contratação de shows artísticos pagos 

com recursos públicos (Lei n.º 9.504/97, artigo 75; Resolução TSE n.º 23.610/2019, artigo 

85). 

 

http://www.aapbh.com.br/attachments/article/172/cartilha_eleitoral_1.pdf.pdf
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Parágrafo único. Nos casos de descumprimento do disposto no caput do artigo 

75 da Lei Federal n.º 9.504, de 1997, sem prejuízo da suspensão imediata da conduta, o 

candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do 

diploma (Lei n.º 9.504/97, artigo 75, parágrafo único; Resolução TSE n.º 23.610/2019, 

artigo 85, parágrafo único). 

 

Art. 12. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que 

precedem a eleição (a partir de 4 de julho de 2020), a inaugurações de obras públicas (Lei 

n.º 9.504/97, artigo 77, caput; Resolução TSE n.º 23.610/2019, artigo 86, caput). 

 

§ 1º A inobservância do disposto no artigo 77 da Lei Federal n.º 9.504, de 

1997, sujeita o infrator à cassação do registro ou do diploma (Lei n.º 9.504/97, artigo 77, 

parágrafo único; Resolução TSE n.º 23.610/2019, artigo 86, § 1º). 

 

§ 2º A realização de evento assemelhado ou que simule inauguração poderá 

ser apurada na forma do disposto no artigo 22 da Lei Complementar Federal n.º 64, de 1990, 

ou ser verificação na ação de impugnação de mandato eletivo (Resolução TSE n.º 

23.610/2019, artigo 86, § 2º). 

 

Seção II 

 

De acordo com orientações emanadas do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais 

 

Art. 13. São vedadas aos agentes públicos, conforme legislação em vigor e 

orientações emanadas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, as seguintes 

condutas: 

 

I – usar serviços gráficos próprios para fazer impressos de propaganda; 

 

II – contratar pesquisas de opinião relacionadas com a eleição; 

 

III – realizar despesas com propaganda eleitoral dos candidatos ou partidos; 

 

IV – promover pessoas ou siglas ou símbolos ou imagens na divulgação dos 

atos municipais; 
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V – ceder instalações de prédios públicos para reuniões partidárias ou 

comícios ou reuniões políticas com objetivo eleitoral (exceto convenção partidária oficial); 

 

VI – ceder instalações para cursos ministrados por candidatos; 

 

VII – permitir o uso de carros oficiais pelos candidatos ou pelos agentes 

públicos em reuniões partidárias ou comícios; 

 

VIII – permitir que o servidor público atue em comitê eleitoral durante o 

expediente, exceto em férias ou licença-prêmio ou maternidade ou sem remuneração e 

demais afastamentos legais; 

 

IX – fazer uso promocional em favor de candidato ou partido da distribuição 

gratuita de bens ou serviços de caráter social (merenda e material escolar, comida, roupas, 

agasalhos, remédios, consultas médicas e dentárias, etc); 

 

X – participar de ato público de campanha quando acarrete comprometimento 

de recursos públicos; 

 

XI – receber recursos de convênios após 4 de julho de 2020, excetuados os 

assinados anteriormente ou para atender situações de emergência e calamidade pública; 

 

XII – permitir o uso de símbolos, frases e imagens associadas ou semelhantes 

às usadas pelos órgãos públicos em propaganda eleitoral; 

 

XIII – permitir a distribuição de propaganda nas repartições públicas; 

 

XIV – licitar obras ou serviços sem previsão de recursos orçamentários 

suficientes para pagar as despesas no corrente exercício; 

 

XV – utilizar em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos 

ou material da administração pública; 

 

XVI – conceder benefício fiscal, dispensa de multas ou pagamento de tributos 

sem lei autorizativa específica, sem avaliação do impacto financeiro e orçamentário neste 

exercício e nos 2 (dois) subsequentes, sem atender à Lei de Diretrizes Orçamentárias e sem  
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prever a renúncia de receita na Lei Orçamentária (Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 

de maio de 2000, artigo 14); 

 

XVII – permitir que as pessoas físicas ou jurídicas usem bens públicos em 

proveito próprio; 

 

XVIII – ordenar ou permitir despesas irregulares ou ilegais; 

 

XIX – negligenciar na arrecadação de tributos ou renda ou na conservação do 

patrimônio público; 

 

XX – retardar ou deixar de praticar ato de ofício; 

 

XXI – negar publicidade aos atos oficiais; 

 

XXII – deixar de prestar contas na forma da lei; 

 

XXIII – empenhar despesas além dos créditos regularmente concedidos;  

 

XXIV – desrespeitar a ordem cronológica dos pagamentos (Lei 8.666, de 21 

de junho de 1993, artigo 5º); 

 

XXV – negar publicidade ou fazer divulgação em desacordo com a 

Constituição Federal, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica Municipal; e 

 

XXVI – a partir de 1º de julho de 2020, a realização de concurso público para 

admissão de pessoal pela Administração Direta e Indireta, se não precedidos de 

comunicação ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com antecedência mínima 

de 90 (noventa) dias, acompanhada do edital do concurso, legislação atinente e 

demonstrativo de ocupação das vagas dos cargos de provimento efetivo do quadro de 

pessoal do órgão/entidade na data imediatamente anterior à elaboração do edital, sob pena 

de suspensão ou nulidade, e de responsabilidade do gestor. 
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Seção III 

 

Vedações do Último Ano do Mandato 

 

Art. 14. São vedadas aos agentes públicos, no último ano do respectivo 

mandato, praticar os seguintes atos: 

 

I – expedir ato que resulte em aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento 

e oitenta) dias anteriores ao final do mandato (a partir de 4 de julho de 2020), entendido nos 

termos da jurisprudência do Tribunal de Contados do Estado de Minas Gerais (Consultas 

ns.º 652796 e 660552), como ato de assunção de despesas novas praticado em dissonância 

com o que preveem o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e, por 

conseguinte, evitar o comprometimento da execução financeira e orçamentária do exercício 

financeiro seguinte, ressalvados atos praticados em decorrência de autorização ou previsão 

legal preexistente, para a garantia do exercício de situações jurídicas já consolidadas, para 

evitar a descontinuidade da prestação de serviços públicos dentre outras situações (Lei 

Complementar n.º 101/2000, artigo 21, parágrafo único); 

 

II – realizar operação de crédito por antecipação de receita (ARO) no último 

ano de mandato – 2020 (Lei Complementar n.º 101/2000, artigo 39, inciso IV, alínea “b”); 

 

III – contrair obrigação de despesa, nos últimos 2 (dois) quadrimestres do 

ano, ou seja, a partir de 1º de maio de 2020, que não possa ser cumprida no exercício ou 

que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 

disponibilidade de caixa assim determinada considerando-se os encargos e despesas 

compromissadas a pagar até o final do exercício (Lei Complementar n.º 101/2000, artigo 

42); 

 

IV – caso haja contraído obrigação de despesa nos 2 (dois) últimos 

quadrimestres do ano, ficando parcelas a serem pagas no próximo exercício, o Chefe do 

Executivo deverá deixar dinheiro em caixa para tal; 

 

V – descumprir o limite da despesa total com pessoal no 1º (primeiro) 

período fiscal – quadrimestre/semestre - do último ano de mandato (abril ou junho de 

2020, conforme a opção do Município), o que impede o recebimento de transferências 

voluntárias (Lei Complementar n.º 101/2000, artigo 23, § 4º), observada, todavia, a  
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flexibilização prevista no artigo 66 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 2000, bem 

como em nota de esclarecimento emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional; e 

 

VI – no último mês do mandato (dezembro de 2020), não poderá ser 

empenhado mais do que o duodécimo da despesa prevista no orçamento vigente, ficando 

nulos os empenhos e os atos praticados em desacordo com o artigo 59 da Lei Federal n.º 

4.320, de 17 de março de 1964, acarretam a responsabilização do Prefeito. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 15. Ficam adotados, como fonte de pesquisa e consulta, com as 

adaptações e atualizações necessárias, além da legislação eleitoral de regência, os seguintes 

documentos técnicos disponíveis até a data de publicação deste Decreto, sem prejuízo de 

outros que vierem a ser editados em data posterior: 

 

I – Cartilha “Estudos Jurídicos: Orientações aos Agentes Públicos Municipais 

– Eleições – 2016”, elaborada pela Procuradoria Geral do Município de Belo Horizonte 

(MG) e pela Gerência de Atividades em Procedimentos de Controle Externo – GPCE, 

disponível na Rede Mundial de Computadores (Internet), no endereço:  

http://www.aapbh.com.br/attachments/article/172/cartilha_eleitoral_1.pdf.pdf; 

 

II – Cartilha “Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Federais em Eleições”, 

elaborada pela Advocacia-Geral da União, disponível na Rede Mundial de Computadores 

(Internet), no endereço: http://agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/191832; 

 

III – Cartilha “Eleitoral 2016 – Encerramento de Mandato”, elaborada pela 

CDP – Consultoria em Direito Público, disponível na Rede Mundial de Computadores 

(Internet), no endereço: http://cdprs.com.br/index.php/noticia/1383/cdp-lanca-cartilha-

eleitoral-2016; e 

 

IV – Cartilha “Orientações aos Agentes Públicos do Município de 

Florianópolis no Ano Eleitoral 2016”, elaborada pela Prefeitura de Florianópolis (SC), 

disponível na Rede Mundial de Computadores (Internet), no endereço:  

 

http://www.aapbh.com.br/attachments/article/172/cartilha_eleitoral_1.pdf.pdf
http://agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/191832
http://cdprs.com.br/index.php/noticia/1383/cdp-lanca-cartilha-eleitoral-2016
http://cdprs.com.br/index.php/noticia/1383/cdp-lanca-cartilha-eleitoral-2016


 

 

(Fls. 16 do Decreto n.º 2.726, de 10/2/2020) 

 

 

 

 

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/29_01_2016_15.53.28.f695671458e76fc7b

2ff72b55caddefe.pdf 

 

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os 

seus efeitos a 1º de janeiro de 2020.  

Cabeceira Grande, 10 de fevereiro de 2020; 24º da Instalação do Município. 

 

 

 

 

 

ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 

Prefeito 

 

 

 

 

 

DAILTON GERALDO RODRIGUES GONÇALVES 

Consultor Jurídico, Legislativo, de Governo e Assuntos Administrativos e Institucionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/29_01_2016_15.53.28.f695671458e76fc7b2ff72b55caddefe.pdf
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/29_01_2016_15.53.28.f695671458e76fc7b2ff72b55caddefe.pdf
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ANEXO I A QUE SE REFERE O DECRETO N.º 2.726, DE 10 DE FEVEREIRO DE 

2020. 

 

APENAS ALGUNS EXEMPLOS DE CARÁTER INFORMATIVO 

 

Cargo Ocupado no 

Município 
Cargo Pleiteado 

Prazo de 

Desincompatibilização 

Presidente e Diretor de 

Autarquia, Fundação e 

Empresa – e 

Secretário Municipal 

Prefeito e Vice-Prefeito 4 meses 

Vereador 6 meses 

Servidor Público Civil 

ocupante somente de 

cargo em comissão. 

Prefeito e Vice-Prefeito 4 meses 

Vereador 6 meses 

Servidor Público Civil 

ocupante de cargo de 

provimento efetivo e em 

comissão. 

Prefeito e Vice-Prefeito 

4 meses para se 

desincompatibilizar do cargo 

em comissão. 

3 meses para se 

desincompatibilizar do cargo 

efetivo. 

Vereador 

6 meses para se 

desincompatibilizar do cargo 

em comissão. 

3 meses para se 

desincompatibilizar do cargo 

efetivo. 

Servidor Público Civil 

ocupante da função de 

confiança de direção ou 

vice-direção de escola. 

Prefeito e Vice-Prefeito 

4 meses para se 

desincompatibilizar do cargo 

em comissão. 

3 meses para se 

desincompatibilizar do cargo 

efetivo. 

Vereador 

6 meses para se 

desincompatibilizar do cargo 

em comissão. 

3 meses para se 

desincompatibilizar do cargo 

efetivo. 
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Cargo Ocupado no 

Município 
Cargo Pleiteado 

Prazo de 

Desincompatibilização 

Servidor Público Civil 

efetivo, da 

Administração Direta, 

Indireta ou Fundacional. 

Prefeito e Vice-Prefeito 3 meses 

Vereador 3 meses 

Servidor Público que 

exerce cargo ou função 

de fiscalização ou 

arrecadação. 

Prefeito e Vice-Prefeito 4 meses 

Vereador 6 meses 

 

 

 

*Observações: 

a) 3 (três) meses: último dia do prazo para se desincompatibilizar é 4 de julho de 2020. 

b) 4 (quatro) meses: último dia do prazo para se desincompatibilizar é 4 de junho de 2020. 

c) 6 (seis) meses: último dia do prazo para se desincompatibilizar é 4 de abril de 2020. 
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ANEXO II A QUE SE REFERE O DECRETO N.º 2.726, DE 10 DE FEVEREIRO DE 

2020. 

 

CRONOGRAMA DE CONDUTAS VEDADAS 

 

 

 

CONDUTAS 

VEDADAS/PROIBIÇÕES 

A partir de 

01/01/2020 

A partir de 

04/04/2020 

A partir de 

04/07/2020 

Não sofre 

limitação 

temporal 
Ceder, permitir ou usar, em 

benefício de candidato, partido 

ou coligação, bens móveis ou 

imóveis pertencentes à 

Administração direta ou 

indireta do Município, 

ressalvada a realização de 

convenção partidária. (art. 73, 

I, Lei 9.504/97)  
 

    

Permitir o uso de materiais e 

serviços públicos a bem de 

candidatos, partidos ou 

coligações. (art. 73, II, Lei 

9.504/97)  
 

    

Ceder servidor público ou 

empregado da administração 

direta ou indireta municipal do 

Poder Executivo, ou usar os 

seus serviços para comitês de 

campanha eleitoral de 

candidato, partido ou 

coligação, durante o horário de 

expediente normal, SALVO se 

o servidor ou empregado 

estiver licenciado. (art. 73, III, 

Lei 9.504/97)  
 

    

Fazer ou permitir uso 

promocional em favor de 

candidato, partido ou 

coligação, de distribuição 

gratuita de bens e serviços de 

caráter social custeados ou 

subvencionados pelo Poder 

Público. (art. 73, IV, Lei 

9.504/97  
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CONDUTAS 

VEDADAS/PROIBIÇÕES  

A partir de 

01/01/2020 

A partir de 

04/04/2020 

A partir de 

04/07/2020 

Não sofre 

limitação 

temporal 
Nomear, contratar, 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, 

ressalvados: a) a nomeação ou 

exoneração de cargos em 

comissão; b) a designação ou 

dispensa de funções de 

confiança; c) a nomeação dos 

aprovados em concursos 

públicos homologados até 02 

de julho de 2016; d) a 

nomeação ou contratação 

necessária à instalação ou ao 

funcionamento inadiável de 

serviços públicos essenciais, 

com prévia e expressa 

autorização do Prefeito. (art. 

73, V, Lei 9.504/97)  
 

    

O Município não poderá 

receber recursos advindos de 

transferência voluntária do 

Estado e da União, exceto: a) 

se houver obrigação formal 

preexistente para a execução 

de obra ou serviço em 

andamento (aqueles que já 

foram fisicamente iniciados), 

com cronograma prefixado (os 

três requisitos devem estar 

presentes); ou b) para atender 

situações de emergência e 

calamidade pública. (art. 73, 

VI, "a", Lei 9.504/97)  
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CONDUTAS 

VEDADAS/PROIBIÇÕES  

A partir de 

01/01/2020 

A partir de 

04/04/2020 

A partir de 

04/07/2020 

Não sofre 

limitação 

temporal 
Em regra, a legislação proíbe a 

publicidade institucional no 

âmbito municipal 

(Administrações Direta e 

Indireta) no período indicado. 

Tal somente poderá ocorrer 

após o envio de petição à 

Justiça Eleitoral, para que ela 

reconheça grave e urgente 

necessidade pública, 

autorizando a sua veiculação. 

(art. 73, VI, "b", Lei 9.504/97) 
 

    

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. (art. 73, 

VI, "c", Lei 9.504/97)  
 

    

Realizar, no primeiro semestre 

do ano de eleição, despesas 

com publicidade que excedam 

a média dos gastos no primeiro 

semestre dos três últimos anos 

que antecedem o pleito. (art. 

73, VII, Lei 9.504/97)  
 

    

Fazer revisão geral da 

remuneração dos servidores 

públicos que exceda a 

recomposição da perda de seu 

poder aquisitivo ao longo do 

ano da eleição. (art. 73, VIII, 

Lei 9.504/97)  
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CONDUTAS 

VEDADAS/PROIBIÇÕES  

A partir de 

01/01/2020 

A partir de 

04/04/2020 

A partir de 

04/07/2020 

Não sofre 

limitação 

temporal 
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 por lei e já em 

execução orçamentária no 

exercício anterior. (art. 73, § 

10, Lei 9.504/97)  
 

    

Os programas sociais referidos 

acima não poderão ser 

executados por entidade 

nominalmente vinculada a 

candidato ou por esse mantida. 

(art. 73, §11. Lei 9.504/97) 
 

    

 
Contratar shows artísticos com 

recursos públicos na realização 

de inaugurações. (art. 75, Lei 

9.504/97)  

 

 

    

O Município não pode 

permitir que candidato 

participe, a partir de 2 de julho 

de 2016, de inaugurações de 

obras públicas. (art. 77, Lei 

9.504/97)  
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CONDUTAS 

VEDADAS/PROIBIÇÕES  

A partir de 

01/01/2020 

A partir de 

04/04/2020 

A partir de 

04/07/2020 

Não sofre 

limitação 

temporal 
Configura abuso de 

autoridade, para os fins do 

disposto no art. 22 da Lei 

Complementar nº 64, a 

infringência ao disposto no §1º 

do art. 37 da Constituição da 

República, in verbis: "A 

publicidade dos atos, 

programas, obras, serviços e 

campanhas dos órgãos 

públicos deverá ter caráter 

educativo, informativo ou de 

orientação social, dela não 

podendo constar nomes, 

símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção 

pessoal de autoridades ou 

servidores públicos". (art. 74, 

Lei 9.504/97)  
 

    

É proibida a veiculação de 

propaganda eleitoral 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. (art. 

37, Lei 9.504/97)  
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