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CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI 
- Estado de São Paulo - 

ATO DA MESA No 006 / 2016 

DispOe sobre a conduta dos age ntes 
Püblicos Municipais e Agentes Politicos 
no periodo pre'-eleitoral, e dá outras 
providências. 

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI, no uso de suas 
atribuiçOes legais, resolve: 

- 	Art. 10  Ficam obrigados os agentes püblicos municipais, em sendo servidores ou nào, 
observarern as regras entabuladas nos artigos 73 a 78, da Lei no 9.504, de 30 de setembro 
de 19971  no perlodo eleitoral de 2016, conforme disposto no Decreto no 4.993, de 20 de 
janeiro de 2014, cuja cópia vai encartada a presente. 

Art. 2° Fica proibida a distribuição e veiculacão de propaganda eleitoral por meio de 
santinhos, botons, adesivos, camisetas, bones, praguinhas, marca páginas e outros objetos 
que indiquem a propaganda eleitoral nas dependências da Cârnara Municipal. 

§10 E permitido aos funcionários e Vereadores, fazer o uso do estacionamento corn seu 
velculo particular contendo adesivos ou objeto que indiquem propaganda eleitoral, desde 
que não ofensiva. 

§ 2° No uso do estacionarnento, a que se refere o parágrafo 10  deste artigo, é proibido 
tocar jingle, usando ou não o equipamento de sorn do veiculo. 

Art. 3° E vedado o uso da Máquina Püblica para fins de propaganda eleitoral 
independentemente de o Vereador estar concorrendo ao pleito eleitoral ou não. 

Art 4° Ao servidor que não observar o disposto neste Ato estará sujeito a sançOes de 
ordem disciplinar elencadas no Estatuto dos Funcionários Piblicos e demais normas 
pertinentes. 

Art. 5° 0 Edil que não anteder o disposto neste Ato incorrerá em sanção de ordem 
parlamentar, que será aplicada nos termos do Regimento Interno, Lei Orgânica do 
MunicIpio e Decreto - Lei no 201 de 1967, que dispOe sobre a responsabilidade de 
Prefeitos e Vereadores. 

Art 6° A fiscalizaçao do disposto neste Ato, ficará a cargo da Superintendência das 
Coordenadorias e Secretaria Geral da Mesa corn o auxIlio de suas Coordenadorias. 
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70  Este Ato da Mesa entra em vigor na data da sua publicação. 

Câmara Municipal de Itapevi, 12 de j 
	

2016. 

Julio César Portela 
Presidente 

	

'd da 	dria j 

	

ia Secretária 	 2° Secretári 

ideii 
Vice Presi 

nil6 Andrade da Hora 
3° ecretário 

Publicada na Coordenação da Adinistracão  da Câmara Municipal de Itapevi, 
aos 12 dias do mês dejuiho de 2016. 

MARCOS JORGE BATAGLIA 
Analista Legislativo I em GestAo Publica 
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Das Condutas Vedadas aos Agentes Püblicos em Campanhas Eleitorais 

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

- ceder ou usar, em benefIcio de candidato, partido politico ou coligaçao, bens móveis ou imOveis pertencentes a 
administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos TerritOrios e dos MunicIpios, ressalvada 
a realização de convencao partidária; 

II - usar materials ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas 
consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram; 

Ill - ceder servidor püblico ou empregado da administracão direta ou indireta federal, estadual ou municipal do 
Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitOs de campanha eleitoral de candidato, partido politico ou 
coligaçao, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado; 

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido politico ou coligacão, de distribuiçao gratuita 
de bens e serviços de carãter social custeados ou subvencionados pelo Poder Püblico; 

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, dernitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou 
por outros meios dificultar ou impedir o exerciclo funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor 
pUblico, na circunscriçao do pleito, nos trés meses que o antecedem e ate a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de 
oleno direito, ressalvados: 

a) a norneaçao ou exoneraçao de cargos em comissão e designaçao ou dispensa de funcoes de confianca; 

b) a nornea(;ao para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Püblico, dos Tribunals ou Conselhos de Contas e 
dos Orgãos da Presidência da Repüblica; 

c) a nomeação dos aprovados em concursos pUblicos homologados ate o inicio daquele prazo; 

d) a nomeação ou contratação necessária a instalacão ou so funcionamento inadiável de serviços püblicos 
essenciais, com previa e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo; 

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

VI - nos trés meses que antecedem o pleito: 

a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Munic(pios, e dos Estados aos MunicIpios, 
sob pens de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigaçao formal preexistente pars 
execução de obra ou servico em andarnento e corn cronograrna prefixado, e os destinados a atender situacOes de 
ernergëncia e de calamidade püblica: 

b) corn exceção da propaganda de produtos e services que tenharn concorrência no rnercado, autonzar publicidade 
institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos Orgãos pLthlicos federais, estaduais ou municipals, 
ou das respectivas entidades da adrninistração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade püblica, assirn 
reconhecida pela Justiça Eleitoral; 

c) fazer pronunciarnento em cadeia de radio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critérlo da 
Justica Eleitoral, tratar-se de matéria urgente. relevante e caracteristica das funcoes de governo; 

VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleicao, despesas corn publicidade dos órgaos püblicos federals, 
estaduais ou municipals, ou das respectivas entidades da administraçao indireta, que excedam a media dos gastos no 
primeiro sernestre dos trés iltimos anos que antecedem o pleito; (Redacão dada pela Lei n° 13.165, de 2015) 

VIII - fazer, na circunscriçao do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores pLiblicos que exceda a 
recornposiçao da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do iniclo do prazo estabelecido no 
art. 70  desta Lei e ate a posse dos eleitos. 

§ 10  Reputa-se agente püblico, pars os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriarnente ou sern 
remuneração, por eleição, nomeação, designaçao, contratação ou qualquer outra forms de investidura ou vinculo, 
rnandato, cargo, emprego ou funçao nos órgãos ou entidades da administração püblica direta, indireta, ou fundacional. 
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§ 2° A vedaçao do inciso I do caput nao se aplica ao uso, em campanha, de transporte oficial pelo Presidente da 
RepUblica, obedecido a disposto no art. 76, nem ac,  uso, em campanha, pelos candidatos a reeleicão de Presidente e 
Vice-Presidente da Repüblica, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, 
de suas residências oficiais para realização de contatos, encontros e reuniöes pertinentes a própria campanha, desde 
que nâo tenham caráter de ato piblico. 

§ 30  As vedaçOes do inciso VI do caput, ailneas b e c, aplicam-se apenas aos agentes püblicos das esferas 
administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleicào. 

§ 40  0 descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o 
caso, e sujeitará as responsáveis a multa no valor de cinco a cern mil U FIR. 

:zn o:tii 
0.11 MW 	

- - - 
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§ 52 Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no § 10, sem prejuIzo do disposto no § 42, 
O candidato beneficiado, agente püblico ou não, ficará sujeito a cassacao do registro ou do diploma. (Redacão dada pela 
Lei n° 12.034, de 2009) 

§ 61  As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência. 

§ 71  As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a que se refere 
o art. 11, inciso I, da Lei no 8.429, de 2 de unho de 1992, e sujeitam-se as disposiçOes daquele diploma legal, em 
especial as cominacOes do art. 12, inciso Ill. 

§ 81  Aplicam-se as sancOes do § 40  aos agentes püblicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, 
caligacoes e candidatos que delas se beneficiarem. 

§ 90 Na distribuiçäo dos recursos do Fundo Partidário (Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995) oriundos da 
aplicaçäa do disposto no § 41, deverão ser excluIdos as partidos beneficiados pelos atos que originaram as multas. 

§ 10. No ano em que se realizar eleicão, fica proibida a distribuicao gratuita de bens, valores ou benefIcios par 
parte da Administraçao Püblica, exceto nos casos de calamidade pCiblica, de estada de emergéncia au de programas 
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercicio anterior, casos em que o Ministério Püblico 
poderá promover o acompanhamento de sua execucaa financeira e administrativa. 	(Incluido pela Lei no 11.300, de 
2006) 

§ 11. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata a § 10 nao poderão ser executados por entidade 
nominalmente vinculada a candidato ou par esse mantida. 	(Inclu(do pela Lei no  12.034. de 2009) 

§ 12. A representacao contra a não observância do disposto neste artigo observará a rita do art. 22 da Lei 

Complementar n2  64, de 18 de maio de 1990, e paderá ser ajuizada ate a data da diplomaçâo. 	(Incluldo pela Lei n° 
12.034, de 2009) 

§ 13. 0 prazo de recurso contra decisöes proferidas cam base neste artigo sera de 3 (trés) dias, a contar da data 
da publicacãa dojulgamento no Diana Oficial. 	(lncluIdo pela Lei n° 12.034, de 2009) 

Art. 74. Configuraabuse do autoridadc, para as flnc do dspocto no 3rt. 22 do Lci Cornpmcntorn 64, de 

Art. 74. Canfigura abuso de autoridade, para as fins do disposto no art. 22 da Lei Complementar n° 64, de 18 de 
maia de 1990, a infningéncia do disposto no 11  do art. 37 da Constituicâo Federal, ficando a responsável, se candidato, 
sujeito aa cancelamento do registra ou do diploma. 	(Redacao dada pela Lei n° 12.034, de 2009) 

Art. 75. Nos três meses que antecederem as eleiçöes, na realizaçào de inauguraçöes é vedada a contratacão de 
shows artisticos pagos cam recursos püblicos. 

Parágrafo inico. Nos casos de descumprimento do disposto neste artigo, sem prejuizo da suspensao imediata da 
conduta, a candidato beneficiado, agente püblica ou nao, ficará sujeito a cassacão do registra ou do 
diploma. 	(Incluido pela Lei n° 12.034, de 2009) 

Art. 76. 0 ressarcimento das despesas cam o uso de transporte oficial pelo Presidente da RepUblica e sua 
comitiva em campanha eleitoral sera de responsabilidade do partido politico ou coligacao a que esteja vinculado. 
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§ 10 0 ressarcimento de que trata este artigo terá por base a tipo de transporte usado e a respectiva tarifa de 
mercado cobrada no trecho correspondente, ressalvado o uso do avião presidencial, cujo ressarcimento corresponderá 
ao aluguel de uma aeronave de propulsão a jato do tipo tAxi aéreo. 

§ 21  No prazo de dez dias üteis da realizacAo do peito, em primeiro turno, ou segundo, se houver, a orgAo 
competente de controe interno procederA ex officio a cobrança dos valores devidos nos termos dos parAgrafos 
anteriores 

§ 30  A falta do ressarcimento, no prazo estipulado, implicarA a comunicaçAo do fato ao Ministério Püblico Eleitoral, 
pelo ôrgAo de controle interno. 

§ 4° Recebida a denüncia do Ministérlo PUblico, a Justiça Eleitoral apreciara o feito no prazo de trinta dias, 
aplicando aos infratores pena de multa correspondente ao dobro das despesas, duplicada a cada reiteracAo de conduta. 

Art. 77. E proibido aos candidates a cargoc do Podor Executive participar, nos trOs mesas quo precedem 0 poito, 
do nauguraçoec de obrac püblicac. 

Art. 77. E proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (trés) meses que precedem o pleito, a Inauguracoes de 
obras püblicas. 	(Redacao dada pea Lei n° 12.034, de 2009) 

Porágrofo ünico. A inobscnjâncio do disposto ncstc artigo cujcita o infrator A cassaçio do registro. 

ParAgrafo iinico. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator a cassacao do registro ou do 
ipIoma. 	(RedacAo dada pela Lei n° 12.034, de 2009) 

Art. 78. A aplicacAo das sancöes cominadas no art. 73, §§ 40  e 50,  dar-se-A sem prejuizo de outras de carAter 
constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes. 
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