


Apresentação.

As eleições municipais ocorrerão no dia 2 de outubro de 
2016, em primeiro turno, e, segundo turno, em 30 de 
outubro de 2016. 

A legislação eleitoral que rege o País sofreu algumas 
alterações, impondo maiores exigências aos agentes 
públicos nesta esfera, tanto na legislação eleitoral quanto 
na Lei de Responsabilidade Fiscal, e como estamos no 
último ano de mandato, a Administração Pública 
Municipal deve se adequar às novas regras.

A presente cartilha esquematizada visa, num roteiro 
cronológico e dos principais pontos, fornecer informação 
rápida a todos os agentes públicos que busquem tirar 
dúvidas sobre condutas vedadas e seus deveres, evitando 
punições e repercussões para o equilíbrio eleitoral. 

Rui Frazão de Sousa
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

Antonio Alberto Taveira dos Santos 
Procurador Chefe do Centro de Estudos Jurídicos



ATENÇÃO 1
Carros oficiais de Prefeito e Vice-Prefeito, 
bem como de outras autoridades e do serviço 
público em geral são de uso vedado para 
campanha eleitoral.

ATENÇÃO 2
A vedação não se aplica ao uso, em campa-
nha, pelos candidatos à reeleição aos cargos 
de Prefeito e de Vice-Prefeito, somente, de 
suas residências oficiais, dos serviços ineren-
tes à sua utilização normal para realização de 
contatos, encontros e reuniões pertinentes à 
própria campanha, desde que não tenham 
caráter de ato público (Lei nº 9.504/1997, art. 
73, § 2º). 

ATENÇÃO 3
Além dos bens do Município, estão abrangi-
dos os de qualquer outro, ou de outros entes 
públicos de qualquer esfera.

ATENÇÃO 4
Lembre-se que além do veículo oficial, e-mail 
funcional e celular funcional são bens 
públicos. 

CEDER OU USAR, EM BENEFÍCIO DE 
CANDIDATO, DE PARTIDO POLÍTICO 
OU DE COLIGAÇÃO, BENS MÓVEIS 
OU IMÓVEIS PERTENCENTES À 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDI-
RETA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO 
DISTRITO FEDERAL, DOS TERRITÓ-
RIOS E DOS MUNICÍPIOS, RESSAL-
VADA A REALIZAÇÃO DE CONVEN-
ÇÃO PARTIDÁRIA.

 

 A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2016 

CONDUTAS VEDADAS QUE SUJEITAM O(S) 
CANDIDATO(S) OU PRÉ-CANDIDATO(S) BENEFI-
CIADO(S) À CASSAÇÃO DO REGISTRO OU DO 
DIPLOMA, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 

AOS ENVOLVIDOS:
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Observação 1
É vedada a propaganda eleitoral nos veículos 
prestadores de serviços públicos, inclusive, 
táxis, ônibus e outros, sendo proibida em 
todas as suas formas, seja ela visual (adesivo), 
seja ela sonora (jingle eleitoral). Para os 
veículos particulares, somente é permitido 
colar propaganda eleitoral na forma de 
adesivos microperfurados até a extensão 
total do para-brisa traseiro e, em outras 
posições, adesivos até a dimensão máxima de 
50 (cinquenta) centímetros por 40 (quarenta) 
centímetros. A formatação diferente é proibi-
da por lei, mesmo em bens particulares. 

Observação 2
É proibida a veiculação de qualquer tipo de 
propaganda eleitoral em todos os bens: a) 
que pertençam ao Poder Público; b) que 
dependam de cessão ou permissão; e c) de 
uso comum, ou seja, aqueles a que a popula-
ção tem acesso  (cinemas, clubes, lojas, 
centros comerciais, templos, ginásios, 
estádios, ainda que de propriedade privada), 
incluindo os postes de iluminação pública, 
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, 
pontes, paradas de ônibus e outros equipa-
mentos urbanos. Dentre os tipos de propa-
ganda estão inclusas as pichações, inscrições 
a tinta e as exposições de placas, estandartes, 
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados, 
além de outras que possam ser caracterizadas 
dessa forma. 

Observação 3
É proibida a colocação de propaganda eleito-
ral de qualquer natureza nas árvores e nos 
jardins localizados em áreas públicas, nos 
muros, cercas e tapumes divisórios, mesmo 
que não lhes cause dano, com o objetivo de 
proteger a estética urbana, impedindo a 
poluição visual em lugares destinados ao 
lazer da população. 
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O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que só 
é proibida a utilização que exceder a quota 
de material e serviços prevista nos regimen-
tos internos dos órgãos legislativos e desde 
que esse material divulgue apenas a ativida-
de parlamentar, sem fazer propaganda 
eleitoral. É proibido o uso excessivo de 
materiais e serviços colocados a serviço de 
mandatários, especialmente parlamentares, 
para o desempenho de suas tarefas. Se o 
limite permitido pelos respectivos regimen-
tos, assim como pelas normas que regulem 
tais benefícios eventualmente concedidos a 
outros servidores públicos, forem excedidos 
com o deliberado propósito de permitir 
benefício a partido, coligação ou candidato, 
ocorrerá evidentemente desvirtuamento de 
sua finalidade, com incidência das sanções 
previstas no dispositivo. 

USAR MATERIAIS OU SERVIÇOS, 
CUSTEADOS PELOS GOVERNOS OU 
CASAS LEGISLATIVAS, QUE EXCEDAM 
AS PRERROGATIVAS CONSIGNADAS 
NOS REGIMENTOS E NORMAS DOS 
ÓRGÃOS QUE INTEGRAM.

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 CANDIDA-
TO, DE PARTIDO POLÍTICO OU DE 
COLIGAÇÃO, DURANTE O HORÁRIO 
DE EXPEDIENTE NORMAL, SALVO SE 
O SERVIDOR OU O EMPREGADO 
ESTIVER LICENCIADO.

 

O servidor pode trabalhar por vontade 
própria, fora do horário do expediente, ou 
pode trabalhar no horário do expediente 
somente se estiver licenciado (desde que a 
licença não seja para estudos arcados pelo 
poder público, nem por motivo de saúde) ou 
se estiver em férias.

 

5



Atenção 1
A distribuição pode ser feita, desde que não seja 
para promover nenhum candidato e que seja 
destinada a socorrer pessoas por calamidade 
pública ou estado de emergência, ou nos progra-
mas sociais autorizados por lei e que já estavam 
sendo executados financeiramente desde o ano 
anterior, casos em que o Ministério Público poderá 
promover o acompanhamento de sua execução 
financeira e administrativa. 

Atenção 2
Nos anos eleitorais, os programas sociais tratados 
acima não poderão ser executados por entidade 
nominalmente vinculada à candidato ou por esse 
mantida. 

Atenção 3
Nesse período, é vedado o implemento de 
benefício fiscal referente à dívida ativa do Municí-
pio, bem como o encaminhamento de Projeto de 
Lei à Câmara dos Vereadores com previsão 
normativa voltada a favorecer inadimplentes, 
salvo os já previstos em lei, cuja publicação tenha 
ocorrido antes de 01.01.2016.

Atenção 4
Quanto às subvenções, o TSE já tem entendi-
mento firmado de que o simples aumento de 
recursos transferidos em ano eleitoral não é 
suficiente para a caracterização do ilícito. Assim, o 
proveito eleitoral não se presume, devendo ficar 
comprovado, de forma robusta, de que o ato foi 
praticado com abuso ou de forma fraudulenta, a 
fim de favorecer a imagem e o conceito de 
agentes públicos e impulsionar eventuais 
candidaturas. Ademais, afirma o TSE, “(...) Não se 
pode equiparar a transferência de recursos com 
vistas ao fomento da cultura, do esporte e do 
turismo à distribuição gratuita de bens, valores 
ou benefícios, sobretudo quando há formalização 
de contratos que preveem contrapartidas por 
parte dos proponentes, podendo ser financeiras, 
na forma de bens ou serviços próprios ou sociais” 
(RCED nº 43060, rel. Min. Marcelo Ribeiro, Ac. de 
24.4.2012, destaque nosso).

Atenção 5
Observa-se que quando houver contrapartida e 
que esta não seja ínfima, o caso não pode se 
equiparar à distribuição gratuita em análise. 

NO ANO EM QUE SE REALIZAR 
ELEIÇÃO, FICA PROIBIDA A DISTRI-
BUIÇÃO GRATUITA DE BENS, VALO-
RES OU BENEFÍCIOS POR PARTE DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EXCETO 
NOS CASOS DE CALAMIDADE PÚBLI-
CA, DE ESTADO DE EMERGÊNCIA OU 
DE PROGRAMAS SOCIAIS AUTORIZA-
DOS EM LEI E JÁ EM EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO 
ANTERIOR, CASOS EM QUE O MINIS-
TÉRIO PÚBLICO PODERÁ PROMOVER 
O ACOMPANHAMENTO DE SUA 
EXECUÇÃO FINANCEIRA E ADMINIS-
TRATIVA (LEI Nº 9.504/1997, ART. 73, § 
10).

FAZER OU PERMITIR USO PROMO-
CIONAL EM FAVOR DE CANDIDATO, 
DE PARTIDO POLÍTICO OU DE COLI-
GAÇÃO, DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
DE BENS E SERVIÇOS DE CARÁTER 
SOCIAL CUSTEADOS OU SUBVEN-
CIONADOS PELO PODER PÚBLICO.
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NOMEAR, CONTRATAR OU DE QUAL-
QUER 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 SERVI-
DOR PÚBLICO, NA CIRCUNSCRIÇÃO 
DO PLEITO, A PARTIR DE 2 DE JULHO 
DE 2016 ATÉ A POSSE DOS ELEITOS, 
SOB PENA DE NULIDADE DE PLENO 
DIREITO.

*Ex officio significa de ordem, determina-
da pela autoridade superior, diferente de 
remoção a pedido.

 

HÁ EXCEÇÕES A ESTA REGRA! 

OU SEJA, SÃO PERMITIDAS:

 

NOMEAÇÃO OU EXONERAÇÃO DE CARGOS 
EM COMISSÃO E DESIGNAÇÃO OU DISPENSA 
DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA.

NOMEAÇÃO PARA CARGOS DO PODER JUDICIÁ-
RIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DOS TRIBUNAIS 
OU CONSELHOS DE CONTAS E DOS ÓRGÃOS 
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. 

NOMEAÇÃO DOS APROVADOS EM CONCUR-
SOS PÚBLICOS HOMOLOGADOS ATÉ O INÍCIO 
DAQUELE PRAZO.

NOMEAÇÃO OU CONTRATAÇÃO NECESSÁRIA 
À INSTALAÇÃO OU AO FUNCIONAMENTO 
INADIÁVEL DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSEN-
CIAIS, COM PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZA-
ÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. 

TRANSFERÊNCIA OU A REMOÇÃO EX OFFICIO 
DE MILITARES, DE POLICIAIS CIVIS E DE 
AGENTES PENITENCIÁRIOS.

TAMBÉM É PERMITIDO REALIZAR CONCURSO 
PÚBLICO, TOMAR POSSE E ENTRAR EM 
EXERCÍCIO NO CARGO PARA O QUAL JÁ TINHA 
HAVIDO NOMEAÇÃO ANTES DA DATA-LIMITE 
(TRÊS MESES ANTES DA ELEIÇÃO). 
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REALIZAR, NO PRIMEIRO SEMESTRE 
DO ANO DE ELEIÇÃO, DESPESAS COM 
PUBLICIDADE DOS ÓRGÃOS PÚBLI-
COS OU DAS RESPECTIVAS ENTIDA-
DES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, 
QUE EXCEDAM A MÉDIA DOS 
GASTOS NO PRIMEIRO SEMESTRE 
DOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS QUE 
ANTECEDEM O PLEITO.

Atenção 1
Este dispositivo mudou em 2015. 
Agora não é mais realizada a média 
dos gastos nos três últimos anos que 
antecedem o pleito ou do ano ante-
rior, e, sim, a média dos gastos no 
primeiro semestre dos três últimos 
anos que antecedem o pleito.

EX:
(VALOR TOTAL GASTO NO 1º SEM. DE 
2013) + (VALOR TOTAL GASTO NO 1º 
SEM. DE 2014) + (VALOR TOTAL 
GASTO NO 1º SEM. DE 2015)] ÷ 3 = 
VALOR PERMITIDO 

DESVIRTUAR A PUBLICIDADE DOS 
ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS 
E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLI-
COS, DESRESPEITANDO SEU CARÁTER 
EDUCATIVO, INFORMATIVO OU DE 
ORIENTAÇÃO SOCIAL, FAZENDO 
CONSTAR NOMES, SÍMBOLOS OU 
IMAGENS QUE CARACTERIZEM 
PROMOÇÃO PESSOAL DE AUTORIDA-
DES OU DE SERVIDORES PÚBLICOS.

 

Importante!
Conceito de agente público para aplicação das vedações e restrições aqui expostas: 
aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por 
eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investi-
dura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades 
da administração pública direta, indireta ou fundacional.
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Atenção!

São permitidos reajustes salariais para 

recomposição do poder aquisit ivo e a 

reestruturação de carreiras.

FAZER, NA CIRCUNSCRIÇÃO DO 

PLEITO, REVISÃO GERAL DA REMU-

NERAÇÃO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS QUE EXCEDA A RECOM-

POSIÇÃO DA PERDA DE SEU 

PODER AQUISITIVO AO LONGO DO 

ANO DA ELEIÇÃO, A PARTIR DE 5 

DE ABRIL DE 2016 ATÉ A POSSE 

DOS ELEITOS. 

 

A PARTIR DE 5 DE ABRIL DE 2016
ATÉ A POSSE DOS ELEITOS.
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A PARTIR DE 2 DE JULHO DE 2016
ATÉ A REALIZAÇÃO DO PLEITO.

 

 

REALIZAR TRANSFERÊNCIA VOLUN-
TÁRIA DE RECURSOS DA UNIÃO AOS 
ESTADOS E MUNICÍPIOS, E DOS 
ESTADOS AOS MUNICÍPIOS, SOB 
PENA DE NULIDADE DE PLENO DIREITO.  

Atenção 1
Recursos do PAC são considerados 
transferências obrigatórias, estando fora 
do alcance deste dispositivo, que só 
trata de transferências voluntárias.

Atenção 2
Da mesma forma, não se proíbem os 
repasses constitucionais, como os 
relativos ao Fundo de Participação dos 
Municípios ou provenientes do SUS.

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTI-
NADOS A CUMPRIR OBRIGAÇÃO FORMAL 
PREEXISTENTE PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRA OU SERVIÇO EM ANDAMENTO E 
COM CRONOGRAMA PREFIXADO.
 
BEM COMO OS DETINADOS A ATENDER 
SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E DE CALA-
MIDADE PÚBLICA

 

HÁ EXCEÇÕES A ESTA REGRA! 

OU SEJA, SÃO PERMITIDAS:
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AUTORIZAR PUBLICIDADE INSTITU-

CIONAL DE ATOS, PROGRAMAS, 

OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS 

DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DAS 

RESPECTIVAS ENTIDADES DA ADMI-

NISTRAÇÃO INDIRETA, SALVO EM 

CASO DE GRAVE E URGENTE NECES-

SIDADE PÚBLICA, ASSIM RECONHE-

CIDA PELA JUSTIÇA ELEITORAL.

 

Atenção 1
Há exceção prevista para propaganda de 
produtos e serviços que tenham concorrência no 
mercado, só que, hoje, no Município de Belém, não 
tem nenhum ente que guarde esta característica.

Atenção 2
A propaganda poderá ser feita em caso de grave e 
urgente necessidade pública, assim reconhecida 
previamente pela Justiça Eleitoral.

Atenção 3
O TSE já decidiu que, como a proibição diz 
respeito aos agentes que estejam disputando a 
eleição, presidentes e governadores podem autorizar 
propaganda em ano de eleições municipais.

Atenção 4
É permitida a inclusão dos símbolos oficiais do 
Município (bandeira, hino e brasão) nos documen-
tos oficiais. O que NÃO É PERMITIDO é a adoção 
da marca da atual Administração nos documentos 
e atos oficiais.
 

Atenção 5
Publicação de atos oficiais, tais como leis e 
decretos, não caracteriza publicidade institucional.

Atenção 6
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 constitui 
crime.
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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.

A PARTIR DE 2 DE JULHO DE 2016, É 

VEDADA A CONTRATAÇÃO DE 

SHOWS ARTÍSTICOS PAGOS COM 

RECURSOS PÚBLICOS NA REALIZA-

ÇÃO DE INAUGURAÇÕES.

A PARTIR DE 2 DE JULHO DE 2016 FICA 

PROIBIDO A QUALQUER CANDIDATO 

COMPARECER EM INAUGURAÇÕES 

DE OBRAS PÚBLICAS. 

A REALIZAÇÃO DE EVENTO ASSE-

MELHADO OU QUE SIMULE INAU-

GURAÇÃO PODERÁ SER APURADA.

 

 

Atenção 1
O pronunciamento é permitido quando se tratar 
de matéria urgente e relevante e desde que seja 
previamente autorizado pela Justiça Eleitoral.

Atenção 2
A conduta vedada restringe-se ao pronunciamen-
to em cadeia ou por meio de inserções, fora do 
horário eleitoral gratuito.
 

Atenção 3
O TSE já tem entendimento de que “não configu-
ra conduta vedada entrevista concedida para 
informação jornalística. Não configura propagan-
da institucional irregular entrevista que, no caso, 
inseriu-se dentro dos limites da informação 
jornalística, apenas dando a conhecer ao público 
determinada atividade do governo, sem promo-
ção pessoal, nem menção a circunstâncias 
eleitorais.” (Rp nº 234314, rel. Min. JOELSON 
DIAS, Ac. de 07.10.2010).

Atenção 4
A proibição diz respeito aos agentes que estejam 
disputando a eleição, ou seja, presidentes e 
governadores não se submetem à vedação.

Atenção!
Não há exceções
para estas regras.
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LIMITAÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO

Art. 21. (...)
        (...)
        Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despe-
sa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular 
do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os 
limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percen-
tual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 
um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §3º e §4º do 
art. 169 da Constituição. 
        (...)
        §3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o 
ente não poderá:
        I - receber transferências voluntárias;
        II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
      III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da 
dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.
        § 4º As restrições do § 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal 
exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder 
ou órgão referidos no art. 20.
          (...)
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadri-
mestres do seu mandato, 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 suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
        Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os 
encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.
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        III - não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da 
operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a 
esta substituir;
        IV - estará proibida:
        a) enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada;
        b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.
(...)

Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao 
final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subseqüentes, 
reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.
        § 1º Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido:
        I - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por anteci-
pação de receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária;
        II - obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, 
entre outras medidas, limitação de empenho, na forma do art. 9º.
        § 2º Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o 
ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado.
        § 3º As restrições do § 1º aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o 
limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo.
(...)

Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência 
de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e 
mais as seguintes:
        I - realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício;
        II - deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezem-
bro de cada ano;
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