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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 

 

 

PORTARIA CONJUNTA nº 001, de  27 de junho de 2014. 

Orienta sobre as condutas vedadas aos agentes 

públicos, no âmbito da Administração Pública 

Direta e Indireta do Município de Contagem, 

no período eleitoral do ano de 2014. 

 

 

 

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO E O CONTROLADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições legais; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, com as 

alterações posteriores, e na Resolução TSE nº 23.390, de 21 de maio de 2013, que dispõe sobre o 

calendário eleitoral das Eleições Gerais de 2014; 

CONSIDERANDO que são vedadas condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre 

os candidatos ao pleito eleitoral, 

 

 

 

RESOLVEM: 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHAS 

ELEITORAIS 
 

Art. 1º Esta Portaria constitui síntese orientadora das condutas vedadas em período eleitoral e não 

afasta o dever de os agentes públicos municipais conhecerem integralmente as regras contidas na 

legislação eleitoral. 

 

Art. 2º São proibidas aos agentes públicos da Administração Direta e Indireta do Município de 

Contagem as seguintes condutas: 

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis 

pertencentes aos órgãos e entidades da Administração Direta ou Indireta, ressalvada a realização de 

convenção partidária; 

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Poderes Executivo ou Legislativo do Município, que 

excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram; 

III - ceder servidor público ou empregado da Administração Direta ou Indireta ou usar de seus 

serviços para campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de 
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expediente, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado; 

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de 

distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder 

Público. 

Parágrafo único. Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, aquele que exerce, ainda 

que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou 

qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou 

entidades da Administração Pública Direta ou Indireta. 

 

CAPÍTULO II 

DAS VEDAÇÕES ELEITORAIS NAS RELAÇÕES LABORAIS 
 

Art. 3º É vedado ao agente público municipal participar de campanha eleitoral de candidato, partido 

político ou coligação, durante o horário de expediente, inclusive por meio de manifestação em redes 

sociais e sites de relacionamento, salvo se estiver licenciado. 

 

Art. 4º É vedado ao agente público municipal utilizar bens públicos para fins de campanha eleitoral 

de candidato, partido político ou coligação, mesmo fora do expediente. 

§1º Para fins da restrição prevista no caput deste artigo, reputa-se bem público todo e qualquer 

móvel ou imóvel pertencente à Administração Pública Direta ou Indireta, independente da 

destinação, neles incluídos veículos, computadores, sítios oficiais da rede de acesso à internet, 

aparelhos telefônicos, material de consumo, dentre outros, sem prejuízo da aplicação de outras 

regras municipais sobre o assunto. 

§2º A vedação de utilização dos bens públicos estende-se ao período em que não há expediente, 

inclusive a utilização de sítios oficiais da rede de acesso à internet. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS VEDAÇÕES ELEITORAIS PARA TRANSFERÊNCIA DE BENS, VALORES OU 

BENEFÍCIOS 

 

Art. 5º É proibida, de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014, a distribuição gratuita de 

bens, valores ou benefícios, por parte da Administração Pública Direta e Indireta, exceto nos casos 

de calamidade pública, 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. 

§1º Não serão permitidos, no ano eleitoral, os programas sociais de que tratam o caput deste artigo 

executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por ele mantida. 

§2º A distribuição de prêmios de valor econômico a qualquer cidadão, incluídos os agentes públicos 

municipais, oriunda ou não de processos de seleção de trabalhos ou projetos, depende de 

autorização da autoridade ordenadora de despesa, ouvida previamente a Procuradoria-Geral do 

Município. 
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§3º Para fins do cumprimento do disposto no caput neste artigo, os órgãos e entidades da 

Administração Pública Direta e Indireta, responsáveis pela execução de programas sociais no 

âmbito do Município, deverão identificar e relacionar, com o respectivo fundamento legal e 

orçamentário, seus programas sociais em execução. 

§4º Havendo dúvida quanto ao enquadramento do programa social na exceção do caput deste artigo, 

a Procuradoria-Geral do Município poderá ser consultada. 

 

Art. 6º É vedada, a partir de 05 de julho de 2014, a transferência voluntária de recursos da União 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. 

Parágrafo único. A vedação prevista no caput deste artigo impede o Município de receber recursos 

oriundos de convênios com a União e os Estados, a partir de 05 de julho de 2014, exceto nas 

hipóteses elencadas, razão pela qual os projetos subordinados a esses convênios devem ter 

cronograma prefixado e sua execução iniciada antes do período proibitivo. 

 

Art. 7º As nomeações, contratações ou qualquer outra forma de admissão preconizadas nas alíneas 

do inciso V do art. 73 da Lei Federal nº 9.504/97, bem como as demais contratações a serem 

realizadas por meio de licitação, inclusive por dispensa ou inexigibilidade, não sofrem restrições no 

período eleitoral, devendo-se observar, contudo, os limites dispostos no art. 42 da Lei 

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS VEDAÇÕES ELEITORAIS NA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 
 

Art. 8º A publicidade institucional abrange todo tipo de mensagem sobre atos, fatos, programas, 

obras, serviços e campanhas dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta. 

Parágrafo único. A publicidade a que se refere o caput deste artigo deverá ter caráter educativo, 

informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, a teor do disposto no art. 37, 

§1º da Constituição da República. 

 

Art. 9º As obras públicas podem ser inauguradas no período eleitoral, vedado o comparecimento de 

quaisquer candidatos nas eleições de 2014 a partir de 05 de julho do corrente ano. 

 

CAPÍTULO V 

DAS VEDAÇÕES ELEITORAIS PARA EVENTOS 
 

Art. 10 São vedados, a partir de 05 de julho de 2014, nos eventos promovidos pelos órgãos e 

entidades da Administração Pública Direta e Indireta: 
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I - a presença de candidatos que concorram a quaisquer cargos eletivos nas eleições de 2014 em 

inaugurações de obras públicas; 

II - discursos com conteúdo eleitoral e qualquer menção às eleições e candidatos. 

 

Art. 11 A efetiva participação dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do 

Município com patrocínio de congressos, seminários, simpósios, feiras e outras atividades do 

gênero está condicionada a prévio parecer da Procuradoria-Geral do Município. 

Parágrafo único. Na hipótese de o patrocínio ou outra forma de participação da Administração 

Pública Direta ou Indireta ocorrer por via de processo seletivo de qualquer espécie, a regra do caput 

deste artigo deverá constar obrigatoriamente do edital. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS SANÇÕES 
 

Art. 12 O descumprimento do disposto na legislação eleitoral poderá acarretar ao agente público 

municipal as sanções previstas na Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e na Lei Federal nº 

8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), bem como outras sanções de caráter constitucional, 

administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 13 A análise da matéria eleitoral, por meio de parecer jurídico, é de competência exclusiva da 

Procuradoria-Geral do Município, devendo as consultas ser encaminhadas exclusivamente por 

ofício ao Procurador-Geral do Município, acompanhadas de informações e documentos capazes de 

subsidiar a integral análise da questão. 

 

Art. 14 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio do Registro, em Contagem, 27 de junho de 2014. 

 

 

 

AMARILDO DE OLIVEIRA 
Procurador Geral do Município 

 

 

 

VANDERLEI DANIEL DA SILVA 
Controlador Geral do Município 
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