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Sexta-feira, 24 de Janeiro de 2020      Ano:???ano.2020??? - Edição N.: 5942 

Poder Executivo 

AA-Procuradoria-Geral do Município

PORTARIA CONJUNTA PGM/CTGM Nº 001 DE 22 DE JANEIRO DE 2020

Orienta sobre as condutas vedadas aos agentes públicos, no âmbito da
Administração Pública Direta e Indireta do Município de Belo Horizonte, no período
eleitoral do ano de 2020.

O Procurador Geral do Município e o Controlador Geral do Município de Belo
Horizonte, no exercício das atribuições que lhes conferem os arts. 112 e 114 da Lei
Orgânica do Município, bem como os arts. 59 e 61 da Lei Municipal nº 11.065, de 1º de
agosto de 2017, e considerando:

- que as eleições em 2020 serão municipais;

- que o primeiro turno será realizado em 04 de outubro de 2020 e o segundo, se houver,
será realizado em 25 de outubro de 2020;

- o disposto na Constituição da República; na Lei Federal n. 9.504, de 30 de setembro de
1997, com as alterações posteriores (Lei das Eleições); na Lei Complementar n. 64/90
(Lei de Inelegibilidades); na Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); na Lei
Federal nº 12.527/11, que regula o acesso a informações; nas Resoluções TSE nº
23.606 (Calendário Eleitoral – Eleições 2020) e 23.610 (dispõe sobre propaganda
eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha
eleitoral);

- que são vedadas condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os
candidatos ao pleito eleitoral,

ORIENTAM:

CAPÍTULO I

DAS CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHAS
ELEITORAIS
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Art. 1º - Esta Portaria constitui síntese orientadora das condutas vedadas em
período eleitoral, aplicáveis aos agentes públicos da Administração Pública direta e
indireta do Poder Executivo Municipal, e recomenda as cautelas administrativas e
funcionais para a observância das vedações e o integral cumprimento das disposições
legais em face das eleições do ano de 2020.

Art. 2º - Os agentes públicos, servidores ou não, da Administração Pública direta e
indireta do Poder Executivo Municipal, no ano das eleições de 2020, estão sujeitos às
normas previstas na legislação eleitoral, especialmente as divulgadas nesta Portaria.

Parágrafo único - Reputa-se agente público, para os efeitos desta portaria, quem
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 (art. 73, §1º, da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997).

CAPÍTULO II

VEDAÇÃO DO USO DE BENS, PROGRAMAS E AGENTES PÚBLICOS EM
CAMPANHAS ELEITORAIS

Art. 3º - É proibido, nos termos do art. 73, I, II, III e IV, da Lei Federal nº 9.504/97,
de 30 de setembro de 1997, o uso de bens, programas e servidores públicos no âmbito
das campanhas eleitorais, consistindo em conduta vedada aos agentes públicos da
Administração Direta e Indireta:

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de
convenção partidária;

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

III - ceder agentes públicos da administração direta ou indireta ou usar de seus
serviços, para campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o
horário de expediente;

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.

CAPÍTULO III

DAS VEDAÇÕES ELEITORAIS NO ÂMBITO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO

Art. 4º - É vedado à Administração Municipal direta e indireta, a partir de 07 de
abril de 2020, inclusive, até a posse dos eleitos, fazer a revisão geral da remuneração
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dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao
longo do ano da eleição (art. 73, VIII, da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997).

Art. 5º - É vedado à Administração Municipal direta e indireta, a partir de 04 de
julho de 2020, inclusive, até a posse dos eleitos, 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, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados (art. 73, V,
da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997)

I - a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou
dispensa de funções públicas;

II - a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início
daquele prazo;

III - 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.

§ 1º - Consideram-se serviços públicos essenciais, nos termos da Lei Federal nº
7.783, de 28 de junho de 1989, arts. 10 e 11, aqueles que, não atendidos, colocam em
perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população;

§ 2º - O enquadramento dos serviços públicos essenciais para fins do disposto
no inciso III deste artigo dar-se-á por meio de parecer jurídico da Procuradoria Geral do
Município, em análise dos casos concretos.

Art. 6º - Os agentes públicos da Administração Direta e Indireta do Município
poderão participar de campanhas políticas ou de eventos eleitorais fora do horário de
expediente e na condição de cidadão-eleitor, e, ainda, quando estiverem no gozo de
licença ou de férias.

Parágrafo único – Fica expressamente vedado aos agentes públicos o uso de
bens e recursos públicos, tais como e-mail institucional e computadores do Município,
para realização de manifestações eleitorais, mesmo que fora do horário de expediente.

CAPÍTULO IV

DAS VEDAÇÕES ELEITORAIS REFERENTES ÀS TRANSFERÊNCIAS DE
RECURSOS, BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Art. 7º - É proibida, a partir de 1º de janeiro de 2020, a distribuição gratuita de
bens, valores ou benefícios, por parte da Administração Pública Direta e Indireta, 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 (art. 73, § 10, Lei nº 9.504/97).
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Parágrafo único - 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 esse mantida (art. 73, § 11, Lei nº 9.504/97).

Art. 8º - Fica vedada, a partir de 04 de julho de 2020 até a realização do pleito
(primeiro e segundo turnos), a 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 (art. 73, VI, a,
Lei nº 9.504/97).

§ 1º - Para fins desse artigo, entende-se por transferência voluntária a entrega
de recursos correntes ou de capital ao Município, a título de cooperação, auxílio ou
assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os
destinados ao Sistema Único de Saúde. (art. 25 da Lei Complementar Federal 101, de 4
de maio de 2000).

§ 2º - Ficam excluídos da vedação prevista neste artigo o repasse de recursos
destinados a cumprir obrigação formal preexistente, para execução de obra ou serviço já
em andamento, com execução física já iniciada, e com cronograma prefixado, bem como
os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública.

§ 3º - Estão fora da vedação legal as transferências efetuadas com base nas
normas constitucionais que disciplinam a repartição de receitas tributárias e os recursos
destinados à seguridade social, inclusive os destinados ao SUS.

CAPÍTULO V

DAS VEDAÇÕES ELEITORAIS NO ÂMBITO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Art. 9º - São proibidas aos agentes públicos, a partir de 04 de julho de 2020 até a
realização do pleito (primeiro e segundo turno, se houver) as seguintes condutas:

I – realizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral, ou de propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado; (art. 73, VI, b, Lei nº 9.504/97).

II – fazer pronunciamento em cadeia de rádio e 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. (art. 73, VI, c, Lei nº 9.504/97).

Parágrafo único – O material de publicidade institucional que, excepcionalmente,
deva ser veiculado no período entre 04 de julho de 2020 até a data das eleições, deverá
ser encaminhado, previamente, por meio de ofício, à Procuradoria Geral do Município,
acompanhado da justificativa sobre a grave e urgente necessidade pública a justificar a
sua veiculação, para peticionamento ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
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Art. 10 - As peças e campanhas publicitárias, por quaisquer meios, quando
autorizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, só poderão ser veiculadas
nos exatos termos em que enviadas à Justiça Eleitoral, e por ela autorizadas, inclusive
com as eventuais modificações determinadas.

Art. 11 - É proibido realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas
com publicidade no âmbito municipal ou das respectivas entidades da administração
indireta que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos
que antecedem o pleito (art. 73, VII, Lei nº 9.504/97).

Art. 12 - A aplicação do slogan institucional “Governando para quem precisa” fica
suspensa a partir do dia 04 de julho de 2020.

§ 1º - O slogan institucional “Governando para quem precisa” deve ser retirado
ou coberto, até o dia 03 de julho de 2020, inclusive dos sítios de órgãos e entidades das
administrações direta e indireta do Poder Executivo Municipal.

§ 2º - Também devem ser retirados todos os conteúdos caracterizados como
publicidade institucional do Município, a fim de que o sítio na internet disponibilize
apenas informações e serviços regularmente prestados à população.

§ 3º - Os conteúdos caracterizados como de informações e solicitações de
serviços públicos são admitidos durante o período eleitoral.

CAPÍTULO VI

DAS VEDAÇÕES ELEITORAIS PARA EVENTOS

Art. 13 - Fica vedada, a partir de 04 de julho de 2020, a contratação de shows
artísticos pagos com recursos públicos, quando da realização de inaugurações. (art. 75,
Lei nº 9.504/97).

Art. 14 - As obras públicas podem ser inauguradas no período eleitoral, vedado o
comparecimento de quaisquer candidatos nas eleições de 2020, a partir de 04 de julho
de 2020 (art. 77, caput, Lei nº 9.504/97).

Art. 15 - Nos termos do artigo 86 da Resolução n. 23.610, do Tribunal Superior
Eleitoral, a realização de evento assemelhado ou que simule inauguração poderá ser
apurada na forma do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 ou ser verificada na ação
de impugnação de mandato eletivo.

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 16 - Nos termos previstos no art. 83, § 4º, da Resolução n. 23.610, do
Tribunal Superior Eleitoral, o descumprimento das disposições abarcadas pela presente
portaria acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e
sujeitará os agentes responsáveis à multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos
e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e
dez reais), sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou
disciplinar fixados pelas demais leis vigentes.

Art. 17 - A análise sobre as restrições relativas ao ano eleitoral, por meio de
parecer jurídico, é de competência exclusiva da Procuradoria Geral do Município,
devendo as consultas serem encaminhadas por ofício ao Procurador Geral do Município,
acompanhadas de informações e documentos capazes de subsidiar a integral análise da
questão.

Art. 18 - Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2020

Castellar Modesto Guimarães Filho

Procurador Geral do Município

Leonardo de Araújo Ferraz

Controlador Geral do Município


