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CIRCULAR CGM nº 006/2014. 

Contagem, 26 de maio de 2014. 

Senhores Gestores, 

Visando elucidar alguns pontos abordados na Orientação Técnica 
nº002/2014, segue definição e abrangência acerca do Alcance Espacial e Temporal das 
Condutas Vedadas pela Lei Eleitoral, com apresentação do Calendário das condutas 
vedadas aos agentes públicos pela Lei das Eleições (Lei nº. 9.504/1997): 

 
� A) VEDAÇÕES GENÉRICAS (independentemente do tempo e circunscrição\esfera 

administrativa)  

o 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.  

 

o 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 

empregado estiver licenciado.  

 

� B) VEDAÇÕES DURANTE O ANO ELEITORAL  

o (de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014) - 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. 

 

o Art. 75. A Lei Eleitoral proíbe, nos três meses que antecedem o pleito - a contar 

do dia 05.07.2014 -, na realização de inaugurações, a contratação de shows 

artísticos pagos com recursos públicos. A vedação aplica-se a todas as esferas 

administrativas (federal, estadual e municipal), como inclusive já foi 

reconhecido pelo Tribunal Regional Eleitoral (Reclamação nº 1219, Acórdão nº 
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1219 de 03/10/2006, Relator(a) Euler De Almeida Silva Júnior, Publicação: 

SESSAO - Publicado em Sessão, Data 03/10/2006) 

 

o (de 1º de janeiro de 2014 a 05 de julho de 2014) - Art. 73, VII. Realizar, em ano 

de eleição, antes do prazo fixado no inciso anterior, despesas com publicidade 

dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas 

entidades da administração indireta, que excedam a média dos gastos nos três 

últimos anos que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente anterior 

à eleição. 

 

o ENTRE 08 DE ABRIL DE 2014 (Resolução TSE nº 23.404) E A POSSE DOS ELEITOS 

- Art. 73, VIII1. 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. Ou seja, esta vedação aplica-se 

apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam 

em disputa na eleição. Nesta medida, a proibição contida no inciso VIII se  

aplica apenas no âmbito federativo da eleição, ou seja, ‘na circunscrição do 

pleito’, como dito expressamente no texto legal - pois somente aí estaria 

justificada a limitação normativa. O impedimento de reajustar remuneração dos 

servidores restringe se apenas à esfera federativa em que ocorrerão eleições. A 

norma visa coibir o uso da máquina administrativa ou o abuso da autoridade a 

favorecer determinado candidato em detrimento dos demais, sendo de se 

destacar que a vedação somente tem sentido na circunscrição do pleito, pois é 

ali que o favorecimento surtirá seus efeitos. 

 

o  (de 05 de julho de 2014 até a posse dos eleitos) - 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. Ou seja, esta vedação aplica-se 

apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam 

em disputa na eleição (Estado e União).  

 

                                                 
1
 A revisão remuneratória operada em determinado município não trará, ao menos diretamente, consequências às 

eleições que se realizam nas demais esferas governamentais, segundo a lei. Considerando que o pleito a ser realizado 
em outubro de 2002 cinge-se apenas aos níveis estadual e federal, voto no sentido de responder a consulta 
negativamente, já que não ocorre a vedação contida no art. 73, VIII, da Lei 9.504/97, no presente caso, conforme 
fundamentação acima exposta.”:http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/acordao-15612006-do-tribunal-pleno/2026. 
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o  (de 05 de julho de 2014 até 05 de outubro de 2014 ou 26 de outubro de 2014, 

se houver 2º turno) - Art. 73, VI, alínea “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. 

 

Informamos, por fim, que o assunto restará devidamente normatizado através 

de Portaria Conjunta firmada entre esta Controladoria Geral e a Procuradoria Geral do 

Município, a ser publicada no Diário Oficial de Contagem.  

Atenciosamente, 

 

Carolina Guimarães Moreira Pagnan 
Assessora de Transparência e Informação 

 

 

Vanderlei Daniel da Silva 
Controlador-Geral do Município 
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Ilustríssimos Senhores 
 
Farley Eduardo Pereira Lima 
Chefe de Gabinete 

 
Albert Rocha Diniz Torres 
Secretário Municipal de Comunicação e Transparência 
 

Daniel Andrade Maia 
Procurador-Geral do Município 
 

Antônio Fernando Máximo 
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 
 

Evandro José da Silva 
Secretário Municipal de Administração 
 

Dalmy Freitas de Carvalho 
Secretário Municipal de Fazenda 
 

Rodrigo Vieira de Assis 
Secretário Municipal de Governo 
 

José Ramoniele Raimundo dos Santos 
Secretário Municipal de Educação 
 

Paulo Antônio da Costa Prado 
Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude 
 
Thiago Guedes Lima Vieira 
Secretário Municipal de Trabalho e Geração de Renda 
 

Luis Eustáquio Teixeira de Magalhães 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
 
Marilene Silva Santana Pimenta 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social 
 
Sant’Clair  Schmiett Terres 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano 
 
Sílvio Braz da Silva 
Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 
 
Ivayr Nunes Soalheiro 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
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Luciano Fernandes Novaes 
Secretário Municipal de Saúde 
 
José Rodrigues da Silva 
Secretário Municipal de Defesa Social 
 
Marco Aurélio Moreira 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico 
 
Hamilton Lara Moreira 
Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao 
Idoso 
 
Karla Roque Miranda Pires 
Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC 
 
Luciano Fernandes Novaes 
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC 
 
Marco Aurélio Moreira 
Presidente do Centro Industrial de Contagem – CINCO 
 
José Carlos Gomes Carneiro 
Presidente da Fundação de Parques e Jardins – ConParq 
 
Agostinho Fernandes da Silveira 
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON 
 
Renata Sousa Lima 
Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem - FUNDAC 
 
Paulo Lourenço da Silva 
Companhia Municipal de Habitação, Obras e Serviços de Contagem – CONTERRA 
 
Paula Coelho Perim 
Presidente do Instituto de Planejamento Urbano – IPUCON 
CONTAGEM-MG 
 


