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ORIENTAÇÃO TÉCNICA CGM Nº 002/2014 

Orienta os órgãos e entidades da Administração 

Direta e Indireta do Município de Contagem a 

respeito de contratações no período eleitoral. 

A Constituição da República Federativa do Brasil consagra a normalidade e a 

legitimidade como princípios norteadores das eleições, com o fulcro de resguardá-las de 

influências do poder econômico ou do abuso do exercício de função, cargo ou emprego 

na administração direta ou indireta (art. 14, §9º, CF/88). 

O legislador infraconstitucional, objetivando a obediência aos princípios consagrados na 

Constituição, bem como ao princípio da isonomia entre os candidatos, editou a Lei 

Federal nº 9.504, de 30/12/1997, estabelecendo normas a serem observadas nas 

eleições. 

Em seus artigos 73 a 78, a Lei supracitada dispõe sobre as condutas vedadas aos agentes 

públicos em campanhas eleitorais, objetivando, de acordo com as preciosas lições de 

Joel J. Cândido, “proteger e tornar eficaz o Princípio Igualitário entre partidos e 

candidatos, assim como resguardar a probidade administrativa, a moralidade para o 

exercício do mandato, a normalidade e a legitimidade das eleições”. 

Quanto à possibilidade ou não da contratação em período eleitoral, é enquadrado pela 

regra geral do art. 73 da mencionada Lei, 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: 

(...) 

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 (...). (grifo nosso) 

Essa regra é ampla e se refere a todo e qualquer servidor, independente do vínculo 

firmado com a Administração Pública. O bem jurídico tutelado pelo referido art. 73 é a 

isonomia entre os candidatos nas eleições. Quis o legislador coibir a utilização do 
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aparato estatal tanto como instrumento de promoção pessoal, quanto como meio de 

perseguições em qualquer pleito eleitoral. 

A impossibilidade da celebração do Contrato Administrativo também foi resguardada 

pelo Tribunal Superior Eleitoral quando reiterou o artigo acima citado ipisis litteris em 

Resolução 23390/13 TSE, que fixa o calendário eleitoral das eleições 2014 e proibiu aos 

agentes públicos a contratação a partir de 05 de julho de 2014 (três meses antes das 

eleições). 

6. Data a partir da qual são vedadas aos agentes públicos as seguintes 

condutas (Lei nº 9.504/97, art. 73, V e VI, a):  

I - 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, até a posse dos 

eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os casos de: 

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

dispensa de funções de confiança;  

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

Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da 

República; 

c) nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até 5 de 

julho de 2014; 

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

agentes penitenciários; 

II - 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 de serviço em andamento e com 
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cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência 

e de calamidade pública. 

7. Data a partir da qual é vedado aos agentes públicos das esferas 

administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição (Lei nº 

9.504/97, art. 73, VI, b e c, e § 3°):  

I - 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 e 

estaduais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo 

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

Justiça Eleitoral; 

- fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de 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. 

8. Data a partir da qual é vedada, na realização de inaugurações, a 

contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos (Lei nº 

9.504/97, art. 75). 

9. Data a partir da qual é vedado a qualquer candidato comparecer a 

inaugurações de obras públicas (Lei nº 9.504/97, art. 77). 

10. Data a partir da qual órgãos e entidades da Administração Pública 

direta e indireta deverão, quando solicitados, em casos específicos e de 

forma motivada pelos Tribunais Eleitorais, ceder funcionários pelo 

período de até 3 meses depois da eleição (Lei nº 9.504/97, art. 94-A, II). 

 

A vedação também está disposta no Decreto Municipal 11.037/2002, que traz as 

condutas vedadas aos agentes públicos, no período eleitoral, em seu art. 1º, conforme ja 

prevista na Lei nº 9.504/97. 

Não obstante a lei seja clara quanto às proibições de condutas durante o período 

eleitoral, a fim de que seja garantido os preceitos constitucionais, o legislador previu as 
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exceções, em um rol taxativo, que possibilitam a realização de condutas a princípio 

proibidas. O próprio art. 73 traz nas alíneas do inciso V essas exceções: 

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. (grifo nosso) 

No que tange “a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o 

início daquele prazo”, temos que o legislador teve o intuito de limitá-las utilizando-se 

de um critério temporal. Assim, somente poderá haver nomeações de aprovados, no 

período eleitoral, se o concurso público tiver sido efetivamente concluído até três meses 

antes da eleição. 

O concurso é o meio posto à disposição da Administração para se obter moralidade, 

eficiência e melhoramento do serviço público. A base ou intuito maior é a obediência ao 

princípio da isonomia, uma vez que propicia a todos que atendam aos requisitos 

estabelecidos de forma geral em lei, igual oportunidade de acesso aos cargos e 

empregos públicos. 

A contratação poderia se dar, então, com relação aos aprovados em concurso público já 

homologado antes do período eleitoral, ou seja, com homologação anterior aos 3 (três) 

meses que antecedem a eleição. 

Entende-se por “homologado” o concurso em que a autoridade competente certificou 

que o seu procedimento foi válido e regularmente concluído - esse é o ato 

administrativo de homologação. 
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Quanto à celebração de contratos administrativos, voltamos a nossa análise ao inc. IX 

do art. 37, CF, que prevê uma forma de contratação de pessoal para trabalhar na 

Administração Pública, diversa do concurso público, que é próprio para provimento de 

cargos efetivos e empregos públicos; e diversa da livre nomeação e exoneração dos 

cargos em comissão. Trata-se da contratação por tempo determinado, para atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público. No município de Contagem, 

regulada pela Lei nº 4288/09. 

A Lei nº 4288/09 estabelece condições para essa contratação especial, vejamos alguns 

de seus artigos: 

Art. 2º Consideram-se hipóteses de necessidade temporária de 

excepcional interesse público, para fins de contratação temporária nos 

termos desta Lei: 

I - assistência a situações de calamidade pública e de emergência;  

II - combate a surtos endêmicos; 

III - realização de recenseamentos; 

IV - carência de pessoal em decorrência de afastamento ou licença de 

servidores detentores de cargos efetivos, quando o serviço público não 

puder ser desempenhado a contento com o quadro remanescente; 

V - número de servidores detentores de cargos efetivos insuficiente para a 

continuidade dos serviços públicos essenciais, desde que não haja 

candidatos aprovados em concurso público aptos à nomeação, ficando a 

duração dos contratos limitada ao provimento dos cargos mediante 

concurso público subsequente; e 

VI - carência de pessoal para o desempenho de atividades sazonais ou 

emergenciais que não justifiquem a criação de quadro efetivo, 

especialmente: (...) 

§1º Para os fins do inciso V do caput deste artigo, consideram-se serviços 

públicos essenciais aqueles desenvolvidos nas áreas de saúde, educação, 

defesa social, desenvolvimento social, vigilância e meio ambiente. 

§2º As contratações a que se referem as alíneas a e b, do inciso VI, do 

caput deste artigo serão vinculadas, exclusivamente, a projeto, programa 

ou atividade, vedado o aproveitamento dos contratados em qualquer área 

da administração pública. 

Logo, a contratação com base na Lei nº 4.288/2009, somente será possível se o efetivo 

for insuficiente para a realização do trabalho essencial, devendo haver clara motivação e 

comprovação real dessa necessidade. 
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Ainda nos termos da Lei nº 4.288/2009, temos a determinação da forma de provimento 

dessa contratação temporária: 

Art. 3º O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta Lei 

será feito na forma de regulamento, mediante processo seletivo 

simplificado, sujeito a ampla divulgação prévia, em pelo menos um jornal 

de grande circulação no Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo Único. A contratação para atender a necessidades decorrentes 

de calamidade pública, caso fortuito e força maior prescindirá de processo 

seletivo. 

Art. 5º (...) 

§ 3º As contratações somente serão feitas com observância à existência de 

dotação orçamentária específica e pelos limites dos ditames da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Pelo já exposto, entendemos, por analogia ao art. 73, inc. V, alínea “c”, Lei n° 

9.504/1997, que o processo seletivo simplificado também deverá ter sua conclusão em 

data anterior ao início do período eleitoral. 

A analogia se faz necessária, no caso concreto, por força da compreensão. Ensina Hely 

Lopes que “a analogia admissível no campo do Direito Público é a que permite aplicar 

o texto da norma administrativa a espécie não prevista, mas compreendida no seu 

espírito”
1
. 

O processo seletivo simplificado tem a mesma natureza do concurso público, 

diferenciando-se desse no objeto do vínculo com a Administração Pública. De modo 

que o concurso público é meio previsto na Constituição Federal de 1988 para 

investidura de cargo ou emprego público (art. 37, II), enquanto o processo seletivo 

simplificado é meio previsto para recrutamento de pessoal pela Lei nº 4.288/2009, de 

contratação temporária com previsão constitucional (art. 37, IX).   

Assim, os mesmos princípios e pressupostos devem ser adotados. O processo seletivo 

simplificado também é o meio que deve ser utilizado pela Administração para 

selecionar de forma imparcial o melhor candidato interessado; dando a todos igual 

oportunidade de acesso ao trabalho público, desde que atenda aos requisitos 

                                                           
1
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2006 
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previamente estipulados. O objetivo também é obter moralidade, eficiência com 

obediência maior ao princípio da isonomia. 

Demonstrado está uma exceção à regra geral, tendo em vista a possibilidade de 

nomeação de servidor público, desde que já aprovado em concurso público e, por 

analogia, possibilidade da celebração do contrato administrativo dos aprovados em 

processo seletivo simplificado, devendo ambos terem sido realizados e homologados 

antes do período eleitoral. 

A alínea “d” permite 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”. 

Primeiramente, importante ressaltar o conceito de “serviço público essencial”, vejamos 

o que diz o art. 10, da Lei Federal nº 7.783/1989: 

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: 

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia 

elétrica, gás e combustíveis; 

II - assistência médica e hospitalar; 

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; 

IV - funerários; 

V - transporte coletivo; 

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo; 

VII - telecomunicações; 

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e 

materiais nucleares; 

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais; 

X - controle de tráfego aéreo; 

XI - compensação bancária. 

E o parágrafo único do art. 11, Lei Federal 7.783/89, conceitua o que “são necessidades 

inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a 

sobrevivência, a saúde ou a segurança da população”. (grifo nosso) 
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Vale lembrar que, diferentemente da alínea “c”, que apresenta hipótese concreta e 

cristalina, a hipótese contida nessa alínea “d” nos remete a um conceito amplo de 

“nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento”. 

A nomeação ou contratação deverão ser fundamentadas e conter motivação específica, 

qual seja: segurança pública, preservação ao atendimento desse serviço público 

essencial. De modo que essa necessidade deverá ser comprovadamente real e sem 

margem para discussão. 

Estamos, portanto, diante de outra exceção à regra da impossibilidade de contratação, 

pois com fulcro na natureza essencial e inadiável do serviço, a Prefeitura de Contagem 

poderá se valer em caráter excepcional dessa ressalva da Lei.  

Dessa forma, considerando a proximidade das eleições e visando a legalidades dos atos 

dentro do Poder Executivo, disponibilizamos aos órgãos e entidades as orientações a 

contratação de pessoal, estabelecendo parâmetros básicos e permitindo ao responsável 

uma gestão mais assertiva e eficaz. 

É a orientação. 

Contagem/CGM, 30 de maio de 2014. 

 

 

Carolina Guimarães Moreira Pagnan 
Assessora de Transparência e Informação 

Nicolle Ferreira Bleme 
Auditoria-Geral do Município 

 

 

 

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 


