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CONTROLADORIA
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CIRCULAR CONJUNTACGM/

 

REF.: Período Eleitoral 

estadual ou federal 

Senhores Gestores, 

Com o intuito de esclarecer e informar as entidades do Poder Executivo 
Municipal a respeito das normas éticas e legais que devem nortear as condutas dos agentes 
públicos municipais no ano de eleições gerais, visto que atos de governos, em determinadas 
hipóteses e formas, também poderão, mesmo que legais, ser entendidos como abusivos se, de 
algum modo, puderem ser 
coligação. 

Visando evitar a prática de atos administrativos capazes de interferi
isonomia necessária entre
elencamos restrições acerca 
logomarca do governo estadual ou federal
publicidade e patrocínio, mas de toda espécie de comunicação interna e externa e em qualquer 
suporte que possa ser utilizado como meio de divulgação (sites, redes sociais, 
aplicativosmóveis, totem e placas de obras). 

Salientamos
legislação eleitoral, comparecer à inauguração de nenhuma obra pública. 
menção de qualquer dirigente ou referência aos candidatos a cargos eletivos, chapas ou 
coligações durante cerimônias oficiais, como inaugurações de obras e demais eventos realizados 
pelos órgãos públicos municipais. Veda
registro eleitoral do candidato.

Temosque o material que não se caracterize c
tenha a marca do governo 
retirada, coberta ou suprimida. 

A distribuição de materiais com a logomarca deve ocorrer até o dia 4 de julho, 
impreterivelmente, sendo recomendado que se guarde todos os comprovantes de distribuição 
que provem a data da postagem do material para o caso de possível averiguação futura.
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CIRCULAR CONJUNTACGM/ SECOM N° 001/2014 

Contagem,

Período Eleitoral - Propaganda, logomarcas, placas com símbolos 

Com o intuito de esclarecer e informar as entidades do Poder Executivo 
Municipal a respeito das normas éticas e legais que devem nortear as condutas dos agentes 

no ano de eleições gerais, visto que atos de governos, em determinadas 
óteses e formas, também poderão, mesmo que legais, ser entendidos como abusivos se, de 

algum modo, puderem ser associados como benefício a certo candidato, 

evitar a prática de atos administrativos capazes de interferi
entre os candidatos ou violar a moralidade e legitimidade das eleições

elencamos restrições acerca de ações de publicidade em período eleitoral, 
estadual ou federalque deve ser suspenso não apena

publicidade e patrocínio, mas de toda espécie de comunicação interna e externa e em qualquer 
suporte que possa ser utilizado como meio de divulgação (sites, redes sociais, 
aplicativosmóveis, totem e placas de obras).  

Salientamos, ainda, que os candidatos a qualquer cargo eletivo não podem, pela 
legislação eleitoral, comparecer à inauguração de nenhuma obra pública. 

qualquer dirigente ou referência aos candidatos a cargos eletivos, chapas ou 
durante cerimônias oficiais, como inaugurações de obras e demais eventos realizados 

rgãos públicos municipais. Veda-se, ainda, que o nome da instituição seja associado ao 
registro eleitoral do candidato. 

que o material que não se caracterize como ação de publicidade e que 
tenha a marca do governo estadual ou federalpode ser distribuído, porém com a marca deve ser 
retirada, coberta ou suprimida.  

A distribuição de materiais com a logomarca deve ocorrer até o dia 4 de julho, 
ndo recomendado que se guarde todos os comprovantes de distribuição 

que provem a data da postagem do material para o caso de possível averiguação futura.

Contagem/MG – CEP 32.017-
controladoria.geral@contagem.mg.gov.br 

Contagem,27 de junho de 2014. 

m símbolos do governo 

Com o intuito de esclarecer e informar as entidades do Poder Executivo 
Municipal a respeito das normas éticas e legais que devem nortear as condutas dos agentes 

no ano de eleições gerais, visto que atos de governos, em determinadas 
óteses e formas, também poderão, mesmo que legais, ser entendidos como abusivos se, de 

como benefício a certo candidato, partido político ou 

evitar a prática de atos administrativos capazes de interferir na 
os candidatos ou violar a moralidade e legitimidade das eleições, 

ações de publicidade em período eleitoral, como o uso da 
apenas das ações de 

publicidade e patrocínio, mas de toda espécie de comunicação interna e externa e em qualquer 
suporte que possa ser utilizado como meio de divulgação (sites, redes sociais, 

s candidatos a qualquer cargo eletivo não podem, pela 
legislação eleitoral, comparecer à inauguração de nenhuma obra pública. Proibida, também, a 

qualquer dirigente ou referência aos candidatos a cargos eletivos, chapas ou 
durante cerimônias oficiais, como inaugurações de obras e demais eventos realizados 

que o nome da instituição seja associado ao 

omo ação de publicidade e que 
pode ser distribuído, porém com a marca deve ser 

A distribuição de materiais com a logomarca deve ocorrer até o dia 4 de julho, 
ndo recomendado que se guarde todos os comprovantes de distribuição 

que provem a data da postagem do material para o caso de possível averiguação futura. 
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O período de restrição eleitoral ocorrerá de 5 de 
Caso haja segundo turno nas eleições para presidente e vice
estenderá até a data após a realização do referido pleito

Demais orientações e esclarecimentos deverão ser solicitados à Assessoria 
Jurídica do Órgão ou diretamente à Procuradori

Atenciosamente,

 

 

Secretário Municipal de Comunicação e Transparência
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O período de restrição eleitoral ocorrerá de 5 de julho a 5 de outubro deste ano. 
turno nas eleições para presidente e vice-presidente da República

estenderá até a data após a realização do referido pleito. 

Demais orientações e esclarecimentos deverão ser solicitados à Assessoria 
Jurídica do Órgão ou diretamente à Procuradoria Geral do Município. 

Atenciosamente, 

Albert Rocha Diniz Torres 
Secretário Municipal de Comunicação e Transparência

 
 
 

Vanderlei Daniel da Silva 
Controlador-Geral do Município 
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julho a 5 de outubro deste ano. 
presidente da República o prazo se 

Demais orientações e esclarecimentos deverão ser solicitados à Assessoria 

Secretário Municipal de Comunicação e Transparência 
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Ilustríssimos Senhores 
 
Farley Eduardo Pereira Lima
Chefe de Gabinete 

 
Albert Rocha Diniz Torres
Secretário Municipal de Comunicação e Transparência
 

Amarildo de Oliveira 
Procurador-Geral do Município
 

Antônio Fernando Máximo
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
 

Evandro José da Silva 
Secretário Municipal de 
 

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 Esp
 
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 
 
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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Lima 

Rocha Diniz Torres 
Secretário Municipal de Comunicação e Transparência 

Geral do Município 

Antônio Fernando Máximo 
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 

Secretário Municipal de Administração 

Dalmy Freitas de Carvalho 
Secretário Municipal de Fazenda 

 
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 

Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 

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 
Idoso 
 
Karla Roque Miranda Pires
Presidente da Fundação de Ensino de Contagem 
 
Luciano Fernandes Novaes
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem 
 
Marco Aurélio Moreira 
Presidente do Centro Industrial de Contagem 
 
José Carlos Gomes Carneiro
Presidente da Fundação de Parques e Jardins 
 
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 
 
Paulo Lourenço da Silva
Companhia Municipal de Habitação, Obras e Serviços de Contagem 
 
Paula Coelho Perim 
Presidente do Instituto de Planejamento Urbano 
CONTAGEM-MG 
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uciano Fernandes Novaes 
Secretário Municipal de Saúde 

 
Secretário Municipal de Defesa Social 

 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico 

 
Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao 

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 

 
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 

Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem - FUNDAC

Paulo Lourenço da Silva 
Companhia Municipal de Habitação, Obras e Serviços de Contagem –

Presidente do Instituto de Planejamento Urbano – IPUCON 
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Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao 

Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem – 

FUNDAC 

– CONTERRA 


