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ORIENTAÇÃO TÉCNICA CGM/SEFAZ Nº 002/2016 

 

Orienta os órgãos e entidades da Administração 
Pública Municipal a respeito das limitações e 
vedações à realização de despesas em ano 
eleitoral e último ano de mandato. 

 

A Controladoria-Geral do Município, com fulcro no que estabelece Lei Complementar 
nº 142/2013 e o Decreto Municipal n° 089/2013, em conjunto com a Secretaria de 
Fazenda do Município, orienta os Órgãos e Entidades quanto às limitações e vedações à 
realização de despesas, considerando: 

→ as determinações contidas na Lei  Complementar 101 de 2.000, “Lei de 
Responsabilidade Fiscal” e Resolução nº 40 de 200, do Senado Federal; 

→ o que está estabelecido na Lei 9.504 de 1.997, conhecida como “Lei das 
Eleições” e na Resolução 22.284 de 2006, do Tribunal Superior Eleitoral; 

→ o Calendário Eleitoral de 2.016, conforme publicado através da Resolução 
23.450 de 2015 e alterado pela Resolução 23.454 também de 2015 do T.S.E.; 

→ e a importância de orientar os agentes públicos de forma clara e objetiva, no 
intuito de resguardar e respaldar a Administração Municipal nas suas tomadas de 
decisão. 

Não obstante as considerações citadas, devemos observar a importância das orientações 
tratadas a seguir, não só pelo ponto de vista do ano eleitoral propriamente dito, mas 
também em virtude do período econômico crítico que vive o país e que traz inúmeros 
desafios a gestão do gasto público pelos seus agentes. 

Desta forma, e considerando as ações preventivas do controle interno, de modo a atuar 
em benefício das boas práticas administrativas, a Controladoria Geral e a Secretaria de 
Fazenda exortam as seguintes considerações, tendo como base a legislação pertinente. 
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1. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E SUAS LIMITAÇÕES 
 

1.1 Quanto aos Limites da Dívida 

A Lei de Responsabilidade trata no seu Art. 30 sobre os Limites da Dívida Pública, 
deixando a cargo do Senado a definição dos limites globais de endividamento das 3 
(três) esferas de governo. 

A Resolução 40 do Senado Federal definiu que a dívida consolidada, ou seja, aquela 
considerada de longo prazo, com vigência superior a 12 meses, não deve ultrapassar 1,2 
vezes a receita corrente líquida (RCL) para os municípios. 

Caso a Administração ultrapasse o limite de endividamento previsto, o Art.31 da L.R.F. 
prevê o seguinte: 

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 subsequentes, 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 antecipação 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.  
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Nota-se que no § 3º, as restrições sobre operações de crédito, previstas no § 1º do art. 31 
da LRF são aplicadas de imediato caso ocorra no primeiro quadrimestre do último ano 
de mandato do chefe do Executivo. 

Embora o Município encontra-se em situação relativamente confortável em relação ao 
endividamento permitido, orienta-se ao gestor atenção especial em relação aos limites 
da dívida pública em ano eleitoral; 

 

1.2 Quanto às Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária 
 

Operação de Credito por Antecipação de Receita (A.R.O.) é a dívida contraída pela 
Administração Pública tendo como lastro financeiro uma receita orçamentária prevista e 
ainda não executada, sendo liquidada com a efetiva entrada do numerário. 

Tal situação tem como base legal o que está previsto na Lei Federal 4.320 de 1964, 
Decreto Federal 93.872 de 1986 e na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

No que tange as precauções que a Administração deve ter em relação a qualquer 
operação de antecipação de receita orçamentária, o Art.38 da L.R.F. trata o seguinte: 

 

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 dezembro de 
cada ano;  

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:  
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a) enquanto existir operação anterior da mesma 
natureza não integralmente resgatada;  

b) no último ano de mandato do presidente, 
governador ou prefeito municipal.  

 

Observa-se que, em ano eleitoral, é proibida qualquer operação de crédito desta 
natureza, sendo que o descumprimento dessa premissa legal pode acarretar a cassação 
do mandato do Prefeito conforme previsto no Decreto-lei nº 201 de 1967. 

 

Orienta-se portanto que a Administração esteja atenta as disposições legais e não realize 
qualquer Operação de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária em 2016. 

 

1.3 Quanto aos Restos a Pagar 

Uma das grandes preocupações que os agentes públicos devem considerar em ano 
eleitoral, diz respeito aos Restos a Pagar. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal é bem enfática no seu Art.42, senão vejamos: 

“É vedado ao titular do poder ou órgão referido no 
art.20, nos últimos dois quadrimestres 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.” 

Desta forma, constata-se que as obrigações assumidas de maio a dezembro em ano 
eleitoral, deverão ser quitadas no próprio ano e caso ultrapassem o ano vigente, deverão 
ter disponibilidade financeira em caixa suficiente para sua efetivação. 

O intuito deste artigo é garantir uma boa gestão das finanças do município, evitando 
desta forma que a gestão subsequente seja surpreendida com despesas que não possuam 
lastro financeiro suficiente, comprometendo a execução de seu orçamento. 

Alerta-se que o referido artigo não proíbe que a Administração Pública contrate em ano 
eleitoral, mesmo porque o município não pode parar a sua execução e o funcionamento 
de seus órgãos. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICÍPIO  
 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200 – Bairro Camilo Alves – Contagem/MG – CEP 32.017-
900 - Telefone: (31) 3398-2271– E-mail: controladoria.geral@contagem.mg.gov.br 

Ressalta-se também que no caso de conduta indevida dos agentes, estes poderão ser 
punidos, conforme o que estabelece a Lei nº 10.028 de 2000, que alterou o código penal 
e citadas a seguir: 

“Art. 359-B. Ordenar ou autorizara inscrição em 
restos a pagar de despesa que não tenha sido 
previamente empenhada ou que exceda limite 
estabelecido em lei. Pena: detenção, de 6 (seis) 
meses a 2 (dois) anos. 

Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de 
obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último 
ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não 
possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, 
caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, 
que não tenha contrapartida suficiente de 
disponibilidade de caixa: 

 Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.  
 

Assim sendo, orienta-se atenção redobrada por parte dos agentes públicos em relação 
aos compromissos assumidos em ano eleitoral, principalmente no período acima, com 
intuito de resguardar a saúde financeira dos cofres públicos. 

 

1.4 Quanto aos Gastos com Pessoal 

 

As despesas de pessoal também devem receber a atenção devida dos gestores públicos 
no último ano de mandato do prefeito, em virtude do que está previsto no Art. 21 da 
L.R.F, no seu 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.”  

Nota-se que a Lei prevê a nulidade dos atos que ensejam aumento da despesa de pessoal 
no período observado, prevendo também que, caso a Administração exceda o limite 
legal de despesa com pessoal no 1º quadrimestre deste ano conforme § 4º do Art. 23 da 
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L.R.F, implicará nas seguintes medidas restritivas constantes no § 3º do Art. 23 da 
L.R.F.: 

“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.” 

 

Os dispositivos da L.R.F. vinculados a despesa de pessoal, em específico aos que estão 
relacionados ao ano de eleições municipais, buscam resguardar tanto o último ano de 
mandato do prefeito, quanto proporcionar um equilíbrio das contas do município que 
serão entregues ao novo gestor municipal eleito, frise-se que as regras aplicam-se 
independentemente da reeleição do atual gestor. 

Veremos no item a seguir, que no caso das despesas com pessoal, a Lei das Eleições 
também se preocupou em definir restrições para uma boa gestão dos gastos públicos e 
para uma igualdade de condições entre os candidatos na disputa eleitoral. 

 

2. LEI DAS ELEIÇÕES E SUAS VEDAÇÕES 
 

2.1 Quanto aos Gastos com Pessoal 

Não obstante o que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante as 
despesas de pessoal, a Lei Eleitoral com o intuito de evitar que os candidatos usem a 
máquina pública em benefício próprio e de proporcionar uma disputa em igualdade de 
condições entre os candidatos, estabeleceu conduta restritiva em relação as despesas de 
pessoal, senão vejamos: 

“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, 
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a 
afetar a igualdade de oportunidades entre 
candidatos nos pleitos eleitorais: 

[...] 
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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; 

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

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; 

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

Ressalta-se que, as restrições citadas acima devem ser consideradas a partir de 02 de 
julho de 2016, 3 (três) meses antes da eleição municipal, até a posse dos eleitos. 

Merece menção o fato que a Lei Eleitoral não proíbe a realização de concursos públicos 
em ano de eleições, e sim a nomeação dos aprovados de concursos que não tenham sido 
homologados 3 (três) meses antes do dia da eleição. 

Outra restrição significativa considerada no Art.73 da Lei Eleitoral, está prevista no 
inciso VIII que se segue: 

“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.” 
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Tal restrição deve ser considerada a partir de 05 de abril de 2016, 180 dias antes do dia 
das eleições, até a posse dos candidatos eleitos. 

Também no intuito de evitar a utilização da máquina pública em benefício pessoal ou de 
terceiros, a lei restringiu a concessão de reajustes aos servidores acima das perdas 
consideradas na revisão anual das remunerações. 

Desta forma reajuste com ganho real acima da inflação, deve ser desconsiderado pelos 
agentes públicos. Destaca-se que os benefícios concedidos pela Administração, 
vinculados aos planos de carreiras dos servidores e já considerados em leis específicas, 
não se enquadram no dispositivo citado. 

Orienta-se que a Administração não conceda nenhum reajuste que ultrapasse as perdas 
reais dos servidores em data posterior a 05 de abril, mas caso o reajuste proposto for 
igual ou menor que a perda prevista, nada impede a sua concessão no período pré-
eleitoral. 

2.2 Quanto a distribuição de bens, valores ou benefícios gratuitamente pela 
Administração Pública 

 

A Lei Eleitoral é taxativa ao proibir desde o 1º dia do ano de eleições, a distribuição 
aleatória e indiscriminada de bens, valores e benefícios pela Administração. O § 10º do 
Art .73 da referida lei diz o seguinte: 

 
“[...] 
§ 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.” 

 

Vale ressaltar que o dispositivo acima não se refere aos benefícios concedidos pela 
Administração já estabelecidos e previstos em legislação própria, com o devido 
regramento e que não sejam executados por entidade nominalmente vinculada a 
candidato ou por esse mantido.  
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Busca-se sim, coibir aquelas práticas de cunho eleitoreiro, como doações de cestas 
básicas, de materiais diversos e de equipamentos adquiridos com recurso público 
durante o ano eleitoral. 

Tal proibição reforça o compromisso da legislação eleitoral em não permitir o uso da 
máquina pública em benefício deste ou daquele candidato, mantendo sempre a 
igualdade de condições na disputa eleitoral. 

Portanto, cabe a Administração ficar atenta em relação a qualquer ato que se enquadre 
neste tipo de conduta por parte dos agentes públicos municipais, evitando desta forma 
qualquer questionamento em ano eleitoral. 

 

2.3 Quanto às Transferências Voluntárias 
 

Transferências Voluntárias são os recursos correntes ou de capital entregues a outro 
ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não 
decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de 
Saúde (S.U.S.). 

A Lei Eleitoral através do inciso VI do Art. 73 proíbe a transferência voluntária de 
recursos da União aos Estados e Municípios e dos Estados aos Municípios, nos 3 (três) 
meses anteriores a eleição. senão vejamos: 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, 
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a 
afetar a igualdade de oportunidades entre 
candidatos nos pleitos eleitorais: 
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 execução de 
obra ou serviço em andamento e com cronograma 
prefixado, e os destinados a atender situações de 
emergência e de calamidade pública. 

 

Destaca-se que o dispositivo legal não compreende as transferências constitucionais, as 
definidas em lei e as referentes ao S.U.S., conhecidas como transferências obrigatórias.  
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A Resolução 22.284 de 2006 do Tribunal Superior Eleitoral amplia o entendimento do 
inciso VI do Art.73 considerando o seguinte: 

“É vedada à União e aos estados, nos três meses que 
antecedem o pleito, a transferência voluntária de 
verbas, ainda que decorrentes de convênio ou outra 
obrigação preexistente, desde que não se destinem à 
execução de obras ou serviços já iniciados.” 

O Tribunal Regional de Santa Catarina considerou ilegal o repasse de recursos públicos 
através de convênio, nos 3 (três) meses que antecedem a eleição. Veja a seguir: 

“A transferência de recursos públicos entre entes 
federativos em face de convênio não constitui 
obrigação contratual e, portanto, caracteriza o 
ilícito descrito no art. 73, VI, da Lei n. 9.504/1998. 
(TRE/SC, Acórdão nº 18.541, julgado em 
23/09/2003)” 

Isto posto, orienta-se que a Administração esteja vigilante em relação ao cenário das 
transferências voluntárias em ano eleitoral, coibindo as práticas vedadas e proibidas 
citadas neste item. 

 

2.4 Quanto às Despesas com Publicidade 
 

Em ano de eleição a legislação também se posicionou em relação aos gastos públicos 
com publicidade, no intuito de garantir a igualdade de disputa entre os candidatos.  

A Lei Eleitoral limita a realização de despesas com publicidade ao 1º semestre do ano 
de eleição, conforme o inciso VII do Art.73 citado a seguir: 

“Realizar, no primeiro semestre do ano de 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.” 

No intuito de exemplificar o que determina o VII do Art. 73 da Lei 9.504 de 1.997, 
elaboramos o seguinte cenário hipotético: 
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Desta forma, a Administração poderia realizar gastos com publicidade até 31 de junho 
de 2016 (1º semestre) em valores inferiores a média apurada (R$ 1.833.333,33). 

Consideram-se como gastos realizados aqueles que foram orçamentariamente 
liquidados no semestre, restando apenas o efetivo pagamento da despesa. 

Além de limitar o gasto no 1º semestre, a alínea b, do inciso VI do Art.73 proíbe a 
seguinte conduta nos 3 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral: 

“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.” 

Nota-se que apenas no caso excepcional de necessidade pública e de caráter urgente, o 
município poderá realizar publicidade institucional no período de proibição 
estabelecido. No caso de Contagem, a exceção tratada na alínea B em relação a 
“propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado” não se 
aplica. 

Logo, recomenda-se a adequação legal da despesa com publicidade no 1º semestre de 
2016, bem como a não realização de qualquer gasto no período em que a legislação 
proíbe. 

 

 

 

GASTO COM PUBLICIDADE
ANO (1º SEMESTRE) VALOR

2013 R$ 2.000.000,00
2014 R$ 1.500.000,00
2015 R$ 2.000.000,00

MÉDIA R$ 1.833.333,33
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2.5 Quanto a Contratação de Shows Artísticos com Recursos Públicos 

 
Neste último ponto, a Administração Pública fica vedada a contratar shows artísticos 
para realização de inauguração, conforme o que está disposto no Art.75 da Lei Eleitoral: 
 

“Nos três meses que antecederem as eleições, na 
realização de inaugurações é vedada a contratação 
de shows artísticos pagos com recursos públicos.”  

A legislação com este dispositivo tenta coibir qualquer participação da administração 
pública em atos que podem ter o intuito de promover a campanha eleitoral de qualquer 
candidato, mesmo porque Art. 77 também proíbe aos candidatos a cargos do Poder 
Executivo participar de inaugurações de obras públicas, também nos três meses que 
antecederem cada eleição. 

Portanto, orienta-se a não realização de qualquer despesa vinculada show artístico, 3 
(três) meses antes da eleição. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As orientações contidas no corpo deste documento técnico devem ser consideradas em 
sua plenitude pelos agentes políticos e públicos de Contagem, com o objetivo de 
subsidiar as tomadas de decisão relativas a execução de determinadas despesas, em 
virtude das restrições, proibições e vedações legais em ano eleitoral. 

Anexo a este documento encontra-se um quadro contendo o resumo dos pontos 
abordados, que facilitará a consulta dos agentes interessados. 

Destaque-se que esta Orientação deve ser observada sem mitigação das demais 
Resoluções do TSE – Tribunal Superior Eleitoral e normativos do TCEMG - Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais, em especial as constantes dos seguintes sites:  

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/calendario-eleitoral 

http://revista.tce.mg.gov.br/Content/Upload/Materia/1164.pdf 
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Considerando que o conteúdo exposto ao longo deste material objetiva também 
resguardar a Administração Pública de qualquer ação irregular e ilegal, são estas as 
orientações que a Controladoria e Secretaria de Fazenda têm a proporcionar ao 
Município. 

Contagem, 04 de fevereiro de 2016. 

 

 

 
Warley José Rocha 

Gestor Público 

 

Marcel Faria Scarpelli 
Secretário Municipal de Fazenda 

 

Zanio de Sousa Gontijo 
Analista de Controle Interno 

 

Nicolle Ferreira Bleme 
Auditora Geral 

 

Vanderlei Daniel da Silva 
Controlador-Geral 
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ANEXO I - ORIENTAÇÃO TÉCNICA CGM/SEFAZ 002/2016 

 

CONDUTA VEDADA BASE LEGAL PERÍODO DA VEDAÇÃO  ANOTAÇÃO  
Exceder o limite do montante da dívida consolidada no 1º 
quadrimestre do último ano de mandato do Prefeito, 

§ 1º e § 3º do Art.31 da 
L.R.F. 

Quadrimestre imediatamente 
seguinte àquele em que ocorrer 
extrapolação do limite. 

Em caso de não observância, proibição de realizar operação de crédito interna ou 
externa, inclusive por a.r.o, ressalvando o refinanciamento do principal atualizado da 
dívida mobiliária, bem como obrigação de obter resultado primário necessário à 
recondução da dívida ao limite e limitação de empenho na forma do Art 9º da L.R.F.. 

Realizar operação de crédito por antecipação da receita 
orçamentária. 

Alínea b do inciso IV do 
Art. 38 da L.R.F. 

Último ano de mandato do 
Prefeito. 

Em caso de não observância, pode ocorrer a cassação do mandato do Prefeito, 
conforme inciso VII do § 4º do Decreto-Lei nº 201 de 1967. 

Contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida 
integralmente dentro do mandato, ou que tenha parcelas a 
serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa. 

Art. 42 da L.R.F. Dois últimos quadrimestres do 
mandato do Prefeito. 

Em caso de não observância, conforme estabelece os Artigos 359-b e 359-c do Código 
Penal preveem penas de detenção e reclusão. 

Aumentar as despesas de pessoal. § único do Art. 21 da L.R.F.  180 dias anteriores ao final do 
mandato de Prefeito. 

Em caso de não observância ocorre a nulidade do ato de pleno direito. 

Exceder o limite legal de despesa total com pessoal no 1º 
quadrimestre do último ano do mandato do Prefeito. 

§ 3º e § 4º do Art.23 da 
L.R.F. 

Quadrimestre imediatamente 
seguinte àquele em que ocorrer 
extrapolação do limite. 

Em caso de não observância, proibição de receber transferências voluntárias, obter 
garantia direta ou indireta de outro ente, contratar operações de crédito, ressalvadas as 
destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das 
despesas com pessoal. 

Nomear, contratar, ou de qualquer forma admitir, demitir 
sem justa causa, suprir ou readaptar vantagens ou por 
outros meios impedir exercício funcional, como também 
remover, transferir ou exonerar servidor público, ex officio, 
na circunscrição do pleito. 

Inciso V do Art. 73 da Lei 
9.504 de 1997 – Lei 
Eleitoral. 

3 meses que antecederem a 
eleição (02/07/2016) até a posse 
dos eleitos. 

Em caso de não observância, suspensão imediata da conduta irregular e sujeição dos 
responsáveis a multa e nulidade de pleno direito do ato, ressalvadas as hipóteses 
contidas no inciso V do Art. 73 da Lei 9.507 de 1997 – Lei Eleitoral. 

Realizar revisão da remuneração dos servidores públicos, 
que exceda a recomposição da perda de seu poder ao longo 
do ano de eleição. 

Inciso VIII do Art. 73 da Lei 
9.504 de 1997 – Lei 
Eleitoral. 

180 dias antes das eleições 
(05/04/2016) até a posse dos 
eleitos. 

Em caso de não observância, suspensão imediata da conduta irregular e sujeição dos 
responsáveis a multa. 

Distribuição de bens, valores ou benefícios gratuitamente § 10 do Art. 73 da Lei 9.504 Ano eleitoral. Em caso de não observância, suspensão imediata da conduta irregular e sujeição dos 
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CONDUTA VEDADA BASE LEGAL PERÍODO DA VEDAÇÃO  ANOTAÇÃO  
por parte da Administração Pública. de 1997 – Lei Eleitoral. responsáveis a multa, 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 que não sejam executados por entidade nominalmente vinculada a candidato 
ou por esse mantida. 

Realizar transferência voluntária de recursos da União aos 
Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios. 

Inciso VI do Art.73 da Lei 
9.504 de 1997 – Lei 
Eleitoral e Resolução 22.284 
de 2006 do Tribunal 
Superior Eleitoral. 

3 meses (02/07/2016) que 
antecederem as eleições 

Em caso de não observância, suspensão imediata da conduta irregular e sujeição dos 
responsáveis a multa e nulidade de pleno direito do ato, ressalvando os recursos 
destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço 
em andamento e com cronograma prefixado, ou caso de calamidade pública e urgência. 

Realizar, no primeiro semestre do ano de 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. 

Inciso VII do Art. 73 da Lei 
9.504 de 1997 – Lei 
Eleitoral. 

Ano eleitoral Em caso de não observância, suspensão imediata da conduta irregular e sujeição dos 
responsáveis a multa. 

Contratar shows artísticos com recursos públicos para a 
realização de inaugurações. 

Art.75 da Lei 9.504 de 1997 
– Lei Eleitoral. 

3 meses (02/07/2016) que 
antecederem as eleições 

Em caso de não observância, suspensão imediata da conduta irregular e cassação do 
registro de candidatura ou do diploma de eleito do candidato beneficiado, seja agente 
público ou não. 

 

 

 
 


