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Apresentação 

 

Mais um encerramento de mandato se aproxima e 

com a evolução crescente de decisões desfavoráveis, 

principalmente no último ano do mandato, surgindo a 

necessidade da confecção desta cartilha para lhes 

auxiliar na finalização de vossas gestões que fora 

extremamente difícil no ano de 2016. 

 

Assim, preocupado com esse cenário, a AMM – 

Associação Matogrossensse dos Municípios, instituição 

responsável pelo apoio e assessoria irrestrita aos 

Municípios associados, abraça seu papel orientador, 

cujo objetivo permanente é buscar o aperfeiçoamento da 

administração municipal, melhorando, dessa forma, a 

qualidade de vida de toda a sociedade. 

 

Para essa missão, há exatos 33 anos, a AMM 

periodicamente realiza encontros de direito eleitoral 

com Agentes Políticos e Servidores Públicos, além de 

produzir cartilhas básicas visando melhorar a atuação 

de seus entes jurisdicionados.

Neurilan Fraga

Presidente da AMM

Prefeito de Nortelândia - MT
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Sem dúvida, é do resultado das políticas 

públicas municipais que mais depende a vida da 

população, por esse motivo, é que a AMM busca dar à 

administração municipal o suporte necessário com 

técnicos preparados e a efetividade das políticas e/ou 

atividades públicas desenvolvidas pelos seus gestores.

Nesta cartilha, “OS CUIDADOS COM O ÚLTIMO ANO DO 

MANDATO”, a AMM enfatiza aos Gestores os cuidados com o 

planejamento orçamentário para uma boa gestão do 

dinheiro público e relaciona as vedações de último ano 

de Mandato em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal e 

à Lei Eleitoral, além de outras recomendações de gestão 

financeira. 

 

Desse modo, a finalidade é orientar os Prefeitos 

e os órgãos Municipais para que observem as prescrições 

legais, prevenindo e evitando eventuais abusos de 

autoridade, do poder político e econômico que possam 

macular o seu final de mandato e o pleito eleitoral, e 

assim garantir que os limites e condições da Lei de 

Responsabilidade Fiscal sejam atendidas, bem como a 

observância à probidade administrativa em relação aos 

Princípios da Administração Pública e à defesa do 

erário,  para que assim se possa encerrar os mandatos 

com uma boa e regular gestão.

O material desenvolvido pela Coordenação 

Jurídica constitui-se em um valioso instrumento de 

aperfeiçoamento de gestão e segurança jurídica, 

financeira e orçamentária do Mandatário, que é o 
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responsável direto e indireto pelo ordenamento de 

despesas e suscetível de imputação de irregularidades, 

cujas consequências administrativas, políticas e 

eleitorais são da maior gravidade.  

 

Rememoramos que a AMM tem trabalhado 

incessantemente, com lutas árduas em prol dos 

Municípios, atendendo aos anseios dos Prefeitos, os 

quais mesmo em momento de crise têm se desdobrado para 

atender as demandas de seus municípios. Por essa razão, 

é que mais uma vez reforçamos a importância de orientar 

os gestores em relação a esse período eleitoral e de final 

de mandato, acreditando que a orientação preventiva 

evita muitos transtornos futuros.  

 

Desejamos uma ótima leitura, e que a Cartilha 

seja um instrumento útil nesse período eleitoral e de 

final de mandato. 

Saudações municipalistas. 

 

Cuiabá, 20 de junho de 2016. 

 

Neurilan Fraga 

Presidente 
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1 - AS VEDAÇÕES DO ÚLTIMO ANO DE MANDATO. 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, prevê 

regras contundentes para o final de mandato, com o 

objetivo de evitar que o ciclo político comprometa o 

equilíbrio econômico-financeiro do ente da Federação.  

Esses ditames têm o objetivo de equilibrar as contas 

públicas e proporcionar uma gestão responsável e 

eficiente, especialmente para o último ano de mandato, 

pois a LRF estabeleceu especial atenção às condutas 

adotadas pelos agentes e gestores públicos, a exemplo da 

vedação de praticar atos que venham a onerar os cofres 

públicos ou a assunção de obrigação futura que venha 

colocar em perigo a gestão. 

 A Lei Eleitoral (Lei n° 9.504/1997) também 

introduz regras de final de mandato com objetivo 

diferente: o de impedir condutas tendentes a afetar a 

igualdade de oportunidades entre os candidatos nos 

pleitos eleitorais. Ambas as leis devem ser observadas. 

 

1.1 - VEDAÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 

 A Lei Complementar n° 101/00 introduziu na 

Administração Pública a consciência pelo planejamento, 

pela transparência e pelo equilíbrio das contas, 

obrigando o administrador público a adotar 

procedimentos (contínuos e periódicos) para identificar 

os riscos que podem comprometer a obtenção de resultados 

financeiros e orçamentários positivos. 

Desse modo, como mais um final de mandato se 

aproxima para as administrações municipais, e 

consequentemente, os Prefeitos que assumem em 1º de 

7



janeiro de 2017 esperam encontrar uma situação 

financeira favorável para a execução de seus planos de 

trabalho, o cumprimento deste diploma legal, se faz 

necessário, uma vez, que possui objetivo de evitar que o 

ciclo político comprometa o equilíbrio econômico 

financeiro do ente da Federação, conscientizando aquele 

que gerencia os recursos públicos municipais.

Por meio deste manual de orientação para os 

gestores públicos municipais, a AMM reforça ser 

essencial à gestão responsável a elaboração do 

planejamento voltado para a realidade do Município, no 

qual valores relacionados aos gastos e à arrecadação 

sejam claramente especificados e dispostos de forma 

equilibrada conforme se destaca a seguir. 

1.2. AUMENTO DA DESPESA COM PESSOAL REALIZADA NOS 

ÚLTIMOS 180 DIAS DO MANDATO (ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO DA 

LRF). 

Nos 180(cento e oitenta) dias que antecedem o 
término da legislatura ou do mandato do chefe do Poder 
Executivo, é proibido qualquer ato que provoque aumento 
de gastos. Esta é a dicção do Artigo 21 da LRF. Vejamos:

 

 “Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque 

aumento da despesa com pessoal e não atenda: 

(...) 

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”.
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Dessa forma, entre 05 de julho a 31 de dezembro 

do último ano de gestão, não pode o Prefeito editar ato 

que aumente a despesa de pessoal. Possuindo nulidade 

plena o ato do qual resulte aumento de despesa com 

pessoal propiciado nos 180 (cento e oitenta) dias 

anteriores ao final de mandato, sendo que essa proibição 

é aplicável a todos os administradores públicos, 

sujeitos ou não ao processo eleitoral, e visa coibir o 

favorecimento intencional a servidores, por meio de 

crescimento de gasto com pessoal, evitando o 

comprometimento dos orçamentos futuros e a respectiva 

inviabilização na administração dos novos gestores. 

 

O caso é considerado tão grave, que a Lei n°. 

10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais) introduziu no 

Código Penal o Artigo 359-G, responsabilizando o gestor 

que comete o desvio, contexto que justifica o parecer 

desfavorável dos Tribunais de Contas. Em caso de 

descumprimento desse artigo, a penalidade estabelecida 

pela Lei nº 10.028/2000 é a reclusão de 1 a 4 anos. 

 

De toda sorte, e por medida de cautela, 

recomenda-se que nos últimos 180 dias, um inevitável 

aumento do gasto laboral seja compensado, de pronto, com 

cortes em outras rubricas de pessoal (ex.: contratação 

temporária de motoristas de ambulância compensada, de 

imediato, pelo corte, parcial ou total, de horas extras 

e de certas gratificações funcionais). 

 

Ressalta-se que, no contexto gasto de Despesa de 

Pessoal, a Lei n° 9.504/1997, em seu Artigo 7º, §1º, 

estabelece que a partir de 05 de abril até a posse dos 
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eleitos é vedado fazer a revisão geral da Remuneração 

dos Servidores Públicos. 

 

E, ainda, 03 (três) meses antes das eleições, 

começam a configurar as condutas vedadas, portanto, onde 

está inserida ― nomeação e/ou contratação é importante 

atentar-se aos prazos.

1.3 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA 

(ART. 38 IV, ALÍNEA ”b”). 

 

Operações de AROs(Operação de Crédito por 

antecipação de receita) são aquelas em que o setor 

financeiro antecipa aos entes públicos as receitas 

tributárias futuras (IPTU, ISS no caso dos municípios), 

sendo que, nessas operações, os tributos são oferecidos 

em garantia. Vejamos o que prediz o artigo 38, IV, alínea 

“b”: 

 

“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:

 

(...). IV - estará proibida: 

a) enquanto existir operação anterior da mesma 

natureza não integralmente resgatada; 

b) no último ano de mandato do Presidente, Governador 

ou Prefeito Municipal. ” 
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De curto prazo, tais empréstimos, de índole 

extraorçamentária, são para cobrir insuficiências de 

caixa durante o exercício financeiro, ou seja, falta de 

dinheiro para despesas realizadas, vindo isso denotar 

má planificação financeira. Sendo assim, no último ano de 

mandato, o Prefeito não pode contratar operação de 

crédito por antecipação da receita orçamentária.

Conforme visto, as operações de crédito por 

antecipação de receita, destinadas a atender 

insuficiência de caixa durante o exercício financeiro, 

são proibidas durante todo o último ano de mandato do 

Prefeito municipal.

 

De acordo com Lei de Crimes Fiscais (Lei n° 

10.028/2000), que introduziu no Código Penal o art. 359-

A, tal conduta constitui crime sujeito à reclusão de um a 

dois anos.

1.4 - NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 42 DA LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL 

 Conforme dispõe o Artigo 42 da LRF, no 

derradeiro ano de mandato, deve o Prefeito quitar 

despesas empenhadas e liquidadas entre maio a dezembro 

ou, ao menos, reservar dinheiro para que assim o faça seu 

sucessor. 

 “Art. 42. É vedado ao titular de 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,

11



ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício 

seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de 

caixa para este efeito. 

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade 

de caixa serão considerados os encargos e despesas 

compromissadas a pagar até o final do exercício”. 

 

Ao gestor do poder ou órgão é vedado contrair 

despesas nos últimos oito meses do último ano de 

mandato, as quais não possam ser cumpridas de forma 

integral dentro do exercício financeiro ou que tenham 

parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que 

haja disponibilidade de caixa para este feito.    

 

Destaca-se que as despesas e encargos 

compromissados a pagar até o final do exercício são 

utilizados para determinação da disponibilidade de 

caixa, conforme previsto no parágrafo único do art. 42. 

 

O que se veda neste artigo não é o empenho de 

despesas contraídas no período anterior aos dois 

últimos quadrimestres, mas sim, contrair um novo 

compromisso por meio de contratos ajustes ou outros 

instrumentos, sem que haja disponibilidade de caixa 

para o respectivo pagamento. 

 

O levantamento da disponibilidade de recursos 

deve ser realizado até dia 30/04/2016, considerando-se 

o fluxo de caixa, em que são levados em consideração os 
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os valores a ingressar nos cofres públicos, bem como os 

encargos e as despesas compromissadas a pagar até o final 

do exercício. 

O recurso com vinculação específica, a exemplo 

dos convênios, Fundeb, e reservas previdenciária, não 

devem ser considerados disponíveis para pagamento de 

despesas de natureza diversa. 

 

É fundamental que o pagamento ou a existência de 

disponibilidade de recursos suficientes para o 

cumprimento das parcelas empenhadas e liquidadas no 

exercício, contraídas nos últimos oito meses e as 

parcelas a serem liquidadas, quando for o caso, devam 

ser cumpridas com verbas consignadas nos orçamentos 

respectivos. 

 

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 

com muita propriedade nos esclarece por meio da Nota 

Técnica e da Resolução Normativa nº 02/2011: ―Que o 

cancelamento de restos a pagar liquidados e processados 

é ilegal, salvo em situações excepcionais, em que o 

objeto da obrigação deixa de existir ou é devolvido, 

abrindo-se a possibilidade de um estorno da obrigação, 

desde que devidamente comprovado”.     

 

Em face de sua previsibilidade, as despesas 

continuadas, frequentes, corriqueiras, não geradas 

propriamente, entre maio a dezembro, precisam de 

suporte de caixa. Do contrário, estaria afrontando 

13



fundamento da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

validando-se empenhos sem cobertura financeira, gerando 

dívidas para o mandatário seguinte. Essa proibição tem 

por objetivo barrar gestores irresponsáveis, reservando 

numerário para as novas despesas, aquelas contratadas 

entre maio a dezembro do último ano. 

 

Vale destacar que o descumprimento do parágrafo 

único da norma colacionada acima, remete o gestor ao 

art. 359-C do Código Penal, cuja penalidade é de 

reclusão de 1 a 4 anos. 

 

Diante de tudo isso, recomenda-se que, 

deficitária em 30 de abril do último ano de mandato, 

recuse a Prefeitura despesa nova para que possa 

monetariamente suportar os gastos preexistentes, não 

transferindo mais dívida ao próximo gestor. Para tanto, 

deve a Administração valer-se da limitação de empenho e 

de rigorosa planificação de caixa. 

1.5. SUPERAÇÃO DOS LIMITES DA DESPESA DE PESSOAL E DA 

DÍVIDA CONSOLIDADA

A Lei da Responsabilidade Fiscal   LRF, 

estabelece no caput do art. 19, que os Municípios 

brasileiros não poderão exceder o limite de 60% 

(sessenta por cento) da Receita Corrente Líquida (RCL) 

referente a despesa total com pessoal em cada período de 

apuração, a qual deverá ocorrer a cada quadrimestre, 

conforme disposição do art. 22. Nesse sentido, a LRF no 
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inciso III do art. 21, distribuiu o percentual da esfera 

municipal, ficando 54% para o Poder Executivo e 6% para o 

Poder Legislativo. 

  

 Quando for detectado, na avaliação 

quadrimestral, que o município ultrapassou os limites 

definidos na LRF, conforme dispõe o art. 23 da LRF, esse 

percentual excedente deverá ser eliminado nos dois 

quadrimestres subsequentes, sendo que pelo menos 1/3 do 

percentual excedente deverá ser eliminado logo no primeiro 

quadrimestre mediante adoção de providências como:

* Redução em pelo menos 20% (vinte por cento) das 

despesas com cargos em comissão e funções de 

confiança;   

 

* exoneração dos servidores não estáveis; e

* caso as medidas anteriormente citadas não forem 

suficientes, caberá a exoneração de servidores 

estáveis.

Se o município, nesses dois quadrimestres, não 

conseguir reduzir as despesas com pessoal e 

enquanto perdurar o excesso, o Município sofrerá 

restrições como:                 

 

* o não recebimento das Transferências 

voluntárias; 

 * a não obtenção de garantias, diretas ou 

indiretas, de outros entes; e     
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* não poderá contratar operações de créditos, 

com exceção a operações de crédito destinadas ao 

refinanciamento da dívida mobiliária e a redução 

das despesas com pessoal.    

 

O Município que exceder a 95% do limite de 

gastos com pessoal, de acordo com art. 22 da 

LRF, além das restrições anteriormente citadas, 

estará impedido, ainda de realizar: 

 

* Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou 

adequação de remuneração a qualquer título, 

salvo os derivados de sentença judicial ou de 

determinação legal e/ou contratual, ressalvada 

a revisão prevista no inciso X, do art. 37 da 

Constituição; 

* criação de cargo, emprego ou função;

* alteração de estrutura de carreira que 

implique aumento de despesa; 

* provimento de cargo público, admissão ou 

contratação de pessoal a qualquer título, 

ressalvada a reposição decorrente de 

aposentadoria ou falecimento de servidores das 

áreas de educação, saúde e segurança; e

* Contratação de hora extra, salvo no caso do 

disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da 
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constituição e as situações previstas na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias.

O Parágrafo 4°, do art. 23 da LRF, alerta aos 

Titulares de Poderes que, no último ano de mandato, as 

restrições acima tratadas, serão aplicadas 

imediatamente ao primeiro quadrimestre, no qual ocorreu 

o excesso do limite.

Rememorando, no último ano de mandato e visando 

impedir o endividamento público, a LRF estabelece, em 

seu art. 21, uma medida mais rigorosa no que se refere 

aos gastos com pessoal, qual seja:

· Qualquer ato expedido por Poder ou Órgão que 

resulte em aumento de despesa com pessoal, nos últimos 180 

dias anteriores ao final do mandato, SERÁ CONSIDERADO NULO.  

 

A LRF estabelece prazos e condições rígidas para 

os entes que ultrapassarem os respectivos limites de 

endividamento. Se verificada a ultrapassagem dos seus 

limites, ao final de um quadrimestre, a eles deverão 

retornar nos três quadrimestres seguintes, eliminando, 

pelo menos, 25% já no primeiro quadrimestre, em 

conformidade com o art. 31 da LRF. 

 

Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele 

houver incorrido estará proibido de realizar operação 

de crédito interna e externa, inclusive por antecipação 

de receita, ressalvado o refinanciamento do principal, 
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atualizado, da dívida mobiliária, devendo obter 

resultado primário necessário à recondução da dívida ao 

limite, promovendo inclusive a limitação de empenho na 

forma disposta no art. 9º da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (§ 1º, I, II do art. 31 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Vencido o prazo para retorno da dívida ao 

limite, e enquanto perdurar o excesso, o Município ficará 

também impedido de receber transferências voluntárias 

da União ou do Estado. 

De acordo com a LRF, o período para a redução do 

percentual excedente no último ano de mandato inicia em 

primeiro de maio. 

Assim, devem os Prefeitos atentar, 

rigorosamente, para a evolução da despesa com pessoal e 

da dívida de longo prazo (consolidada).  

2 - ELEITORAL  

 

A Lei Eleitoral n° 9.504/1997 também introduz 

regras de final de mandato com objetivo diferente: o de 

impedir condutas tendentes a afetar a igualdade de 

oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. 

Assim, no ano em que se realizam as eleições para 

mandatos políticos no âmbito municipal, é necessário 

aos agentes públicos o cuidado redobrado na gestão 

administrativa, para tanto, é necessário abordar as 

condutas vedadas aos agentes públicos, as quais se 

encontram assentadas nos Arts. 73 a 78 da Lei Eleitoral. 
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Ter ciência de tais vedações evita o 

engessamento da Administração Pública, na medida em que 

o administrador antecipa a efetivação de ações que não 

podem ser praticadas com a proximidade da eleição e, com 

isso, impede também a adoção de condutas não admitidas 

pela legislação eleitoral. 

 

A seguir serão apresentadas, de forma 

sintética, as condutas vedadas aos agentes públicos 

pela legislação eleitoral.  

 

A título de esclarecimento, para bem situar o 

alcance das vedações, cabe iniciar este estudo 

delimitando a concepção de agente público. 

 

Conforme o art. 73, § 1º, da Lei n°. 9.504/97, 

Agente Público é quem exerce — ainda que 

transitoriamente, com ou sem remuneração — por meio de 

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, indireta ou fundacional. 

 

Por agentes públicos devem ser entendidos, diz a 

regra, todos os servidores e empregados da 

Administração Pública Direta, isto é, do Poder 

Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, 

do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, e também 

todos os servidores e empregados da Administração 

Pública.
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Indireta, isto é, das autarquias, das empresas 

públicas e das sociedades de economia mista, quer sejam 

criadas pelo Governo Federal, quer pelos Governos 

Estaduais, quer pelos Municípios. Também todos os 

detentores de mandatos eletivos são considerados 

agentes públicos, para os fins dessa lei. 

Assim, exemplificando, são considerados agentes 

públicos o Presidente da República, os Governadores dos 

Estados ou do Distrito Federal, os Prefeitos 

Municipais, o Vice-Presidente da República, os Vice-

Governadores dos Estados e do Distrito Federal, os Vice-

Prefeitos, os Ministros de Estado, os Secretários de 

Estado e do Distrito Federal, os Secretários 

Municipais, todos os funcionários públicos em sentido 

estrito, quer ocupem cargos de provimento efetivo, quer 

cargos de provimento em comissão, quer sejam do Governo 

Federal, quer dos Governos Estaduais ou do Distrito 

Federal, quer dos Governos Municipais, e de quaisquer 

dos seus Poderes, assim como dos Tribunais de Contas e 

dos Ministérios Públicos.  

 

Também são agentes públicos, para os fins dessa 

lei, todos os servidores das autarquias, qualquer que 

seja o seu regime jurídico, e todos os empregados das 

empresas públicas e sociedades de economia. São agentes 

públicos ainda, para os fins dessa lei, todos os 

servidores ou empregados das fundações instituídas ou 

mantidas pelo Poder Público, ainda que essas fundações 

tenham caráter de Direito Privado.
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Esse conceito de agente público é semelhante 

àquele contido no art. 327 do Código Penal e, como se 

viu, a natureza do cargo, emprego ou função, e o modo de 

investidura do agente público, assim como a duração 

dessa investidura e a existência ou inexistência de 

remuneração, é irrelevante para a caracterização do 

agente público, para os fins previstos no artigo 73 da 

lei. 
 

2.1 – DAS VEDAÇÕES A PARTIR DO DIA 02 DE JULHO DE 2016. 

 

Feitas essas considerações, passamos a análise 

das vedações previstas no Artigo 73, in verbis:  
 

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:  

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 servidor público ou empregado da 

administração direta ou indireta federal, 

estadual ou municipal do Poder Executivo, ou 
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usar de seus serviços, para comitês de campanha 

eleitoral de candidato, partido político ou 

coligação, 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 político ou coligação, de 

distribuição gratuita de bens e serviços de 

caráter social custeados ou subvencionados pelo 

Poder Público;  

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 
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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;  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;  

b) com exceção da propaganda de produtos e 

serviços que tenham concorrência no 

m e r c a d o ,  a u t o r i z a r  p u b l i c i d a d e 

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;  

c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio 

e televisão, fora do horário eleitoral 

gratuito, salvo quando, a critério da 

Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria 
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urgente, relevante e característica das 

funções de governo;  

VII - realizar, em ano de eleição, antes do 

prazo fixado no inciso anterior, despesas 

com publicidade dos órgãos públicos 

federais, estaduais ou municipais, ou das 

respectivas entidades da administração 

indireta, que excedam a média dos gastos nos 

três últimos anos que antecedem o pleito ou 

do último ano imediatamente anterior à 

eleição.  

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.  

§ 1º - Reputa-se agente público, para os 

efeitos deste artigo, 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, indireta ou 

fundacional.  

§ 2º - A vedação do inciso I do caput não se 

aplica ao uso, em campanha, de transporte 

oficial pelo Presidente da República, 

obedecido o disposto no art. 76, nem ao uso, 
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em campanha, pelos candidatos a reeleição 

de Presidente e Vice-Presidente da 

República, Governador e Vice-Governador 

de Estado e do Distrito Federal, Prefeito 

e Vice-Prefeito, de suas residências 

oficiais para realização de contatos, 

encontros e reuniões pertinentes à 

própria campanha, desde que não tenham 

caráter de ato público.  

§ 3º - As vedações do inciso VI do caput, 

alíneas b e c, aplicam-se apenas aos 

a g e n t e s  p ú b l i c o s  d a s  e s f e r a s 

administrativas cujos cargos estejam em 

disputa na eleição.  

§ 4º - O descumprimento do disposto neste 

artigo acarretará a suspensão imediata da 

conduta vedada, quando for o caso, e 

sujeitará os responsáveis a multa no 

valor de cinco a cem mil UFIR.  

§ 5º - No caso de descumprimento do 

disposto nos incisos I, II, III, IV e VI do 

caput, sem prejuízo do disposto no 

parágrafo anterior, o candidato 

beneficiado, agente público ou não, ficará 

sujeito à cassação do registro ou do 

diploma. (redação dada pela Lei n° 9.840, 

de 28 de setembro de 1999)  

§ 6º - As multas de que trata este artigo 

serão duplicadas a cada reincidência.  

§ 7º - As condutas enumeradas no caput 

caracterizam, ainda, atos de improbidade 
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administrativa, a que se refere o art. 11, 

inciso.  

I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e 

sujeitam-se às disposições daquele diploma 

legal, em especial às cominações do art. 12, 

inciso III.  

§ 8º - Aplicam-se as sanções do § 4º aos 

agentes públicos responsáveis pelas 

condutas vedadas e aos partidos, coligações 

e candidatos que delas se beneficiarem.  

§ 9º - Na distribuição dos recursos do Fundo 

Partidário (Lei nº 9.096, de 19 de setembro 

de 1995) oriundos da aplicação do disposto 

no § 4º, deverão ser excluídos os partidos 

beneficiados pelos atos que originaram as 

multas.  
  

2.2 -  USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – Artigo 73, I: 

 

Cessão ou uso de bens públicos em benefício de 

partido, candidato ou coligaquaisquer pretextos, 

ressalvada a realização de convenção partidária 

(art.73, incisos I, da Lei nº 9.504/97). 
 

Nenhum bem, de qualquer natureza que seja 

pertencente à Administração Pública direta ou indireta 

da União (Governo Federal), dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios, pode ser utilizado em 

benefício de qualquer candidato, partido político ou 

coligação.  
 

Os bens pertencentes à Administração Pública, 
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quaisquer pretextos, ressalvada a realização de 

convenção partidária (art.73, incisos I, da Lei nº 

9.504/97). 

 

Nenhum bem, de qualquer natureza que seja 

pertencente à Administração Pública direta ou indireta 

da União (Governo Federal), dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios, pode ser utilizado em 

benefício de qualquer candidato, partido político ou 

coligação.  

 

Os bens pertencentes à Administração Pública, 

inclusive indireta (autarquias, fundações instituídas 

ou mantidas pelo Poder Público, empresas públicas e 

sociedades de economia mista) não podem ser utilizados 

em benefício próprio ou específico de candidato, partido 

ou coligação.  

 

O seu uso em benefício de algum partido, 

coligação ou candidato, está absolutamente vedado. Essa 

vedação já resultava implícita do inciso II, do art. 24, 

da Lei n° 9.504/97, que proíbe a partidos e candidatos 

receber direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou 

estimável em dinheiro, inclusive por meio de 

publicidade de qualquer espécie, procedente de órgão da 

Administração Pública direta e indireta ou fundação 

mantida com recursos provenientes do Poder Público. 

 

Contudo, há uma exceção à regra estampada no 

Artigo 8º, § 2º, da Lei nº. 9.504/97, que permite o uso 
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de instalações do Poder Público, inclusive móveis que as 

guarnecem, para a realização de convenção partidária. 

Vejamos: 

 
o

Art. 8 . A escolha dos candidatos pelos 

partidos e a deliberação sobre coligações 

deverão ser feitas no período de 20 de julho 

a 5 de agosto do ano em que se realizarem as 

eleições, lavrando-se a respectiva ata em 

livro aberto, rubricado pela Justiça 

Eleitoral, publicada em vinte e quatro 

horas em qualquer meio de comunicação. 

(...) 

§ 2º Para a realização das convenções de 

escolha de candidatos, os partidos 

políticos poderão usar gratuitamente 

prédios públicos, responsabilizando-se por 

danos causados com a realização do evento. � 
 

Registre-se ainda, que é proibida a realização 

de propaganda eleitoral em bens públicos. Essa 

proibição está no artigo 37 da Lei n° 9.504/97. De acordo 

com ele, "nos bens cujo uso dependa de cessão ou 

permissão do Poder Público, ou que a ele pertençam, e nos 

de uso comum, é vedada a pichação, inscrição a tinta e a 

veiculação de propaganda, ressalvada a fixação de 

placas, estandartes, faixas e assemelhados nos postes 

de iluminação pública, viadutos, passarelas e pontes, 

desde que não lhes cause dano, dificulte ou impeça o seu 

uso e o bom andamento do tráfego".  
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Nos bens públicos não pode ser feita propaganda 

eleitoral. Admitem-se apenas as exceções expressamente 

previstas na regra, isto é, fixação de cartazes, 

estandartes, faixas e assemelhados em postos de 

iluminação pública, viadutos, passarelas e pontes. E 

ainda assim, desde que isso não coloque em risco ou 

dificulte o seu uso, ou o bom fluxo do tráfego de veículos 

e pedestres. 

 

Outras exceções não são admitidas. Assim, a 

colocação de cartazes em calçadas da via pública, 

praças, parques e faixas de domínio das rodovias é 

proibida. A pintura ou colagem de propaganda eleitoral 

em postes, passarelas, viadutos e pontes também é 

proibida. 

 

As peças de propaganda devem ser fixadas nesses 

locais de modo que possam ser facilmente removidas. Em 

se tratando de postes de iluminação pública, 

compreendidos aí os postes que sustentam a rede 

elétrica, mesmo que em algum ou alguns desses postes não 

existam lâmpadas de iluminação, a concessionária do 

serviço de distribuição de energia pode regulamentar a 

afixação dessas propagandas, de modo a garantir a 

segurança e continuidade do serviço. Mas deve fazer isso 

de forma a que não acabe impedindo a própria fixação de 

peças de propaganda eleitoral nos postes.
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2.3 - UTILIZAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS AUTORIZADOS - 

Artigo 73, II: 

 

Materiais e serviços gráficos, de comunicação 

postal ou de telefonia, devem se limitar às cotas 

autorizadas pelo governo ou Casas Legislativas. Além da 

restrição quantitativa, serviços e materiais não podem 

ser aplicados com finalidade eleitoreira, por 

caracterizar prática que, seguramente, afeta a 

igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos 

eleitorais, a qual é vedada pelo art. 73, II, da lei 

9.904/97. O ressarcimento das despesas com os referidos 

materiais e serviços não descaracteriza a conduta 

vedada. 

 

O inciso II, do art. 73 da Lei n° 9.504/97, 

proíbe o uso excessivo de materiais e serviços colocados 

a serviço de mandatários, especialmente parlamentares, 

para o desempenho de suas tarefas. 

 

Custeio de despesas telefônicas e postais, e 

também de despesas com impressos, em certos limites, é 

usual nas Casas Legislativas. Se o limite permitido 

pelos respectivos regimentos, assim como pelas normas 

que regulem tais benefícios eventualmente concedidos a 

outros servidores públicos, forem excedidos com o 

deliberado propósito de permitir benefício a partido, 

coligação ou candidato, ocorrerá evidentemente 

desvirtuamento de sua finalidade, com incidência das 

sanções previstas no dispositivo.
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2.4 - SERVIÇOS PRESTADOS POR SERVIDOR OU EMPREGADO 

PÚBLICO - Artigo 73, III: 

O servidor ou empregado público, durante o 

horário de expediente, somente poderá dedicar-se às 

funções que lhes são funcionalmente atribuídas. É, 

terminantemente, proibida sua cessão de modo a permitir 

que seus serviços favoreçam candidato, partido ou 

coligação, salvo se o servidor ou empregado estiver 

licenciado (art. 73, III da Lei 9.504/97).

A regra diz que a vedação existe para o horário 

normal de expediente. Evidentemente que em seus 

horários de folga o funcionário, embora não deixe de 

revestir esse caráter, pode dedicar-se às atividades 

lícitas que mais lhe convenham.

Desse modo, fora de seus horários normais de 

expediente, pode prestar serviços a candidato, partido 

político ou coligação. Mas é evidente que a tanto não 

pode jamais ser compelido, com qualquer espécie de 

ameaça, como a de demissão, perda de função ou cargo 

comissionado, remoção compulsória, ou qualquer outra.

Se isso ocorrer, em relação ao funcionário 

público, de sorte a constrangê-lo a prestar serviços em 

benefício de partido, coligação ou candidato, aquele 

que lhe impinge isso pratica abuso de poder de 

administração, podendo sujeitar o candidato beneficiado 

à cassação do registro da candidatura, nos termos do 
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art. 22 da Lei Complementar n° 64/90 - Lei das 

Inelegibilidades.

A ressalva, cuja proposição legal refere-se ao 

servidor licenciado, é estendida, conforme deliberação 

do Tribunal Superior Eleitoral, ao servidor público que 

esteja no gozo de férias remuneradas (Tribunal Superior 

Eleitoral. Resolução nº 21.854-DF, de 1 de julho 2004. 

Relator: Ministro Luiz Carlos Lopes Madeira. Diário de 

Justiça, Brasília, DF, v. 1, p. 162, 6 ago. 2004).

2.5 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS E SERVIÇOS DE 

CARÁTER SOCIAL 

O inciso IV, do art. 73, da Lei n° 9.504/97, proíbe o 

uso p	 romocional, em favor de partido, coligação ou 

candidato, da distribuição gratuita de bens ou serviços 

de caráter social custeados ou subvencionados peço 

Poder Público. Nessa distribuição não pode haver a 

vinculação a qualquer partido, coligação ou candidato, 

no momento da entrega do bem ou prestação do serviço.

Dessa forma, no ano em que se realizam eleições, 

fica de sorte proibida a distribuição gratuita de bens, 

valores ou benefícios a constrangê-lo a prestar 

serviços em benefício de partido, por parte da 

Administração Pública, exceto em casos de calamidade 

pública, estado de emergência ou programas sociais 

autorizados por lei, cuja execução orçamentária vem 

sendo realizada desde o beneficiário à cassação do 
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registro da candidatura, nos termos do 

exercício anterior (art. 73, § 10 da lei 9.504/97). 

Os programas de governo envolvendo a 

distribuição gratuita de bens e serviços de caráter 

social, custeados ou subvencionados pelo poder público 

não podem ser utilizados em favor de candidato, partido 

ou coligação. (Art. 73, inciso IV, da Lei nº. 9.504/97). 

Nos casos de calamidade pública, estado de 

emergência ou programas sociais autorizados por lei, 

cuja execução orçamentária vem sendo realizada desde o 

exercício anterior, o Ministério Público poderá 

promover o acompanhamento da execução administrativa e 

financeira (art. 73, § 10º). 

No tocante aos programas sociais, o § 11 do art. 

73 da Lei das Eleições dispõe que, em ano eleitoral, 

aqueles — tratados no § 10º — não poderão ser executados 

por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por 

ele mantida. O TSE decidiu por meio do Acórdão de 

20/09/2011, que na proibição de doações de bens durante 

o período eleitoral, não há distinção para o 

oferecimento de bens perecíveis. (Tribunal Superior 

Eleitoral. Petição 100080, acórdão de 20 de setembro de 

2011. Relator: Ministro Marco Aurélio Mendes de Farias 

Mello. Diário de Justiça, Brasília, DF, t. 1, p. 54, 11 

nov. 2011). 

Todas essas situações devem ser vigiadas quando 
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Todas essas situações devem ser vigiadas quando 

da reeleição dos Chefes dos Poderes Executivos dos 

Municípios, embora a associação expressa, ou mesmo 

velada, dessas distribuições de bens ou serviços de 

caráter promocional ao candidato à reeleição seja 

vedada, é impossível não vincular as entregas de bens, 

ou a prestação dos serviços, a ele. Acaba indiretamente 

beneficiado, sempre. Mas a vinculação expressa essa é 

proibida e acarreta as punições previstas na lei.

Não se proíbe, porém, a continuidade da 

distribuição gratuita de bens ou serviços, que já vinha 

sendo anteriormente realizada. Programas de assistência 

alimentar, distribuição gratuita de medicamentos, 

prestação de serviços de assistência médica e 

odontológica, podem e devem continuar a ser realizados. 

Só não podem ser aproveitados como ocasião para 

realizar-se qualquer espécie de propaganda eleitoral.  

 

2.6 - ADMISSÃO, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL E IMPLEMENTAÇÃO 

DE VANTAGENS - Artigo 73, V: 

 

De acordo com o inciso V, do artigo 73, da Lei n° 

9.504/97, é proibido 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 ofício, 

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. 
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Como as eleições de 2016 destinam-se aos 

mandatos de Prefeito, Vice-Prefeito e vereadores, tais 

vedações abrangem apenas o âmbito municipal, que é a 

circunscrição do pleito municipal.

  

Essas proibições admitem algumas exceções, que 

são as seguintes:  

 

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-ofício de 

militares, policiais civis e de agentes 

penitenciários.
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Como o dispositivo proíbe apenas a remoção ex-

ofício de servidores públicos, tem-se que a 

remoçãovoluntária ou a pedido, esta é permitida.

Importa salientar que a legislação eleitoral 

não impede a realização de concurso público, contudo, 

cumpre ao gestor que é candidato a mandato eletivo 

observar a data de homologação do concurso para 

viabilizar a nomeação dos aprovados (Art. 73, V, ―c).

 

Em consonância com o deliberado pelo TSE no 

REspe nº. 27.563, a ressalva da alínea d do inciso V do 

art. 73 da Lei nº. 9.504/97, só pode ser coerentemente 

entendida a partir de uma visão estrita da 

essencialidade do serviço público. Do contrário, 

restaria inócua a finalidade da Lei Eleitoral de vedar 

certas condutas aos agentes públicos, tendendo a afetar 

a igualdade de competição no pleito.

 

Nessa concepção, a educação não é um serviço 

público essencial. A eventual descontinuidade em dado 

momento, embora acarrete evidentes prejuízos à 

sociedade, pode ser oportunamente recomposta. Isso 

ocorre pela inexistência de dano irreparável à 

sobrevivência, como saúde ou segurança da população, 

conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral 

(Tribunal Superior Eleitoral. Acórdão nº 27.563-MT, 12 

dez. 2006. Relator: Ministro Carlos Augusto Ayres de 

Freitas Britto. Diário de Justiça, Brasília, DF, v. 1, 

p. 135, 12 fev. 2007). 
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2.7 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS — CONVÊNIOS – Art. 73, 

VI: 

 

Nos três meses que antecedem o pleito, fica 

vedada a transferência voluntária de recursos da União 

aos Estados e Municípios, como também dos Estados aos 

Municípios, ressalvados os repasses financeiros 

destinados a dar continuidade à obra ou serviço já 

iniciados ou incrementados, com cronograma prefixado, 

cuja obrigação formal (convênio) é anterior ao período 

em que se impõe a vedação e os destinados a atender 

situações de emergência e de calamidade pública (art. 

73, inciso VI, alínea ―a da Lei nº. 9.504/97). 

 

De acordo com as Res.-TSE (BRASIL, 2004c) e Ac.-

TSE (BRASIL, 2006b), a obra ou serviço já iniciados 

devem ser considerados fisicamente. (Tribunal Superior 

Eleitoral. Agravo regimental em recurso especial 

eleitoral, no 21.878-PR, 14 set. 2004c. Relator: 

Ministro Carlos Mário da Silva Velloso. Publicado em 

Sessão, Brasília, DF, 14 set. 2004), Tribunal Superior 

Eleitoral. Embargos de declaração em recurso especial 

eleitoral, acórdão no 25.324-RJ, 7 fev. 2006b. Relator: 

Ministro Joaquim Barbosa Gomes. Diário da Justiça, 

Brasília, DF, p. 126, 17 fev. 2006.

Entende-se por transferência voluntária os 

recursos financeiros repassados pela União aos Estados, 

Distrito Federal e a realização de obras e/ou serviços 

de Municípios em decorrência da celebração de 

convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos 
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similares, cuja finalidade interesse comum. A 

Transferência Voluntária é a entrega de recursos 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 (SUS).  

 

2.7.1 - Não são afetadas as transferências: 

 

a) obrigatórias decorrentes da Constituição 

Federal, como a repartição das receitas 

tributárias da qual o Município é beneficiário 

(art. 158, da CRFB/88); 

 

b) em situação de emergência ou de calamidade 

pública (art. 73, VI). 

 

2.8 - PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS – Artigo 73, VI: 

A o s  a g e n t e s  p ú b l i c o s  d a s  e s f e r a s 

administrativas, cujos cargos estejam em disputa na 

eleição no período compreendido 02 de julho a 02 de 

outubro do presente exercício, é proibida a veiculação 

de qualquer publicidade institucional dos atos, 

programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 

públicos da Administração Direta ou das respectivas 

entidades da Administração Indireta, salvo em caso de 

grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida 

pela Justiça Eleitoral (Art. 7, VI, alínea “b” da Lei nº 

9.504/97). 
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Admite-se a permanência de placas de obras 

públicas desde que não contenham expressões que possam 

identificar autoridades, servidores ou administrações 

cujos dirigentes estejam em campanha eleitoral 

(Tribunal Superior Eleitoral. Agravo regimental em 

recurso especial eleitoral, acórdão no 26.448-RN, 14 

mar. 2009c. Relator: Ricardo Lewandowski. Diário de 

Justiça, Brasília, DF, p. 13, 6 mai. 2009).  

 

A publicação de atos oficiais, tais como Leis e 

Decretos, não caracteriza publicidade institucional 

(Tribunal Superior Eleitoral. Agravo regimental em 

recurso especial eleitoral, acórdão no 25.748-SP, 7 

nov. 2006c. Relator: Carlos Eduardo Caputo Bastos. 

Diário de Justiça, Brasília, DF, p. 96, 30 nov. 2006). 

 

De acordo com a própria alínea, essa vedação não 

alcança a autorização da publicidade relativa a 

produtos e serviços que tenham concorrência no mercado. 

O dispositivo deve ser interpretado de forma extensiva. 

Não é vedada apenas a autorização da publicidade 

institucional. O que é vedado na realidade é a própria 

veiculação da publicidade. 

 

Esta é que pode conter propaganda eleitoral 

velada, principalmente, após a admissão da reeleição, 

para um mandado consecutivo, dos Chefes dos Poderes 

Executivos da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. O que se veda é a veiculação de propaganda 

institucional dessas entidades, e não apenas a 

autorização da sua veiculação. Aliás, a autorização da 
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veiculação, a ser realizada depois das eleições, essa 

nem mesmo fica proibida, eis que já não poderá influir no 

pleito.  

 

O dispositivo faz duas ressalvas: 

A primeira ressalva é da propaganda 

institucional relativa a produtos e serviços que tenham 

concorrência no mercado. As entidades da Administração 

Pública indireta, em particular as sociedades de 

economia mista e empresas públicas, estas podem fazer 

propaganda institucional relativa aos produtos que 

vendam ou aos serviços que prestem, desde que estes 

tenham concorrência no mercado. 

 

A segunda ressalva contida no dispositivo é a da 

publicidade destinada a atender grave e urgente 

necessidade pública. Essa deve, porém, ser reconhecida 

pela Justiça Eleitoral, o que a seu turno significa que 

tal publicidade deve ser por ela autorizada. Ocorrerá a 

hipótese, por exemplo, se for necessária publicidade 

pública para orientação aos atingidos por alguma 

calamidade pública, ou para a realização de campanha de 

vacinação urgente, destinada a prevenir mal que de modo 

epidêmico ameace alastrar-se.  

 

Nessas hipóteses a publicidade não poderia 

mesmo ser vedada. Mas a situação de gravidade e também de 

urgência deve ser analisada previamente pela Justiça 

Eleitoral. Se a publicidade for da União ou de entidade 

da Administração indireta por ela criada, a autorização 
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a autorização caberá ao Tribunal Superior Eleitoral; se 

a publicidade for de Estado ou do Distrito Federal, a 

autorização caberá ao respectivo Tribunal Regional 

Eleitoral. Finalmente, se a publicidade for de âmbito 

municipal, a autorização para ela, nos três meses 

anteriores ao pleito, caberá ao Juízo Eleitoral de 

primeira instância que abranja o Município interessado.  

 

De acordo com o § 3° do artigo 73 da Lei, essa 

vedação, assim como aquela da letra c do inciso VI, 

somente se aplica aos agentes públicos das esferas 

administrativas cujos cargos estejam em disputa na 

eleição.  

2.9 - PRONUNCIAMENTO EM CADEIA DE RÁDIO E TELEVISÃO - 

Art. 73, VI: 

 

Nos três meses que antecedem as eleições, fica 

proibido aos agentes públicos fazer qualquer 

pronunciamento em rede televisada e de rádio difusão, 

fora do horário gratuito que é destinado a todos os 

candidatos das eleições, salvo quando, a critério da 

Justiça Eleitoral, tratar se de matéria urgente, 

relevante e característica das funções de governo (Art. 

73, VI, “c” da Lei nº 9.504/97). 

 

Novamente tais pronunciamentos em rede de rádio 

e televisão, quer seja nacional, quer estadual, quer 

simplesmente municipal, demandam autorização da Justiça 

Eleitoral, a quem incumbirá analisar se a matéria a ser 
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abordada no pronunciamento pretendido tem mesmo 

urgência e relevância, e é inerente às funções de 

governo.  

 

De acordo com o Artigo 73, § 3° da Lei Eleitoral, 

essa vedação, assim como aquela da letra b do inciso VI, 

somente se aplica aos agentes públicos das esferas 

administrativas cujos cargos estejam em disputa na 

eleição.  

 

Nas eleições municipais, a proibição alcança os 

agentes públicos dos Municípios. Numa eleição municipal 

não ficam proibidos pronunciamentos em cadeira de rádio e 

televisão, quer dos agentes públicos da União, quer 

daqueles dos Estados e do Distrito Federal.  

 

Nas eleições presidenciais, estaduais e 

distritais, não há obstáculo aos pronunciamentos em 

cadeia de rádio e televisão por parte dos agentes 

públicos dos Municípios.  

 

Os Municípios mantêm programas em emissoras de 

rádio locais, utilizados para divulgação dos atos e 

ações de governo. A continuidade desses programas, em 

princípio, não é vedada. Todavia, em tais programas não 

podem ser feitas referências pessoais a administradores 

municipais, que possam caracterizar a publicidade 

personalista, expressamente proibida pelo § 1°, do art. 

37, da Constituição Federal. E essa é uma proibição 

permanente, que existe mesmo fora do período eleitoral.
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Além disso, durante o período eleitoral tais 

programas não podem também conter qualquer mensagem que 

caracterize propaganda eleitoral, direta ou indireta. 

As emissoras de rádio e televisão ficam inclusive 

proibidas, pelo art. 45 da Lei n° 9.504/97, a partir de 

1° de julho do ano da eleição, de veicularem propaganda 

política ou difundirem opinião favorável ou contrária a 

candidato, partido ou coligação, a seus órgãos ou 

representantes, ou de darem tratamento privilegiado a 

candidato, partido ou coligação, em sua programação 

normal, inclusive noticiários.  

 

A violação dessas proibições acarreta para as 

emissoras uma multa que varia entre vinte mil e cem mil 

UFIR, além da suspensão da transmissão da programação 

normal, por vinte e quatro horas. Tudo previsto pelo 

art. 45, § 2°, e pelo art. 56 da Lei n° 9.504/97. O 

partido ou coligação que venham a ser beneficiados pela 

violação por parte da emissora, também perde, de seu 

tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e 

televisão, o dobro do tempo durante o qual a emissora 

tenha transmitido a programação que violou as 

proibições mencionadas.  

 

O artigo 74 da Lei nº 9.504/97 diz que a violação 

a essa regra do § 1º, do art. 37, da Constituição 

Federal, configura abuso de autoridade. O abuso de 

autoridade, praticado em campanha eleitoral, é causa de 

inelegibilidade, prevista pela Lei Complementar nº 64, 

de 1990. Esse abuso deve ser apurado em procedimento de 

representação judicial eleitoral, requerido por 
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qualquer partido, candidato ou coligação, ou ainda pelo 

Ministério Público Eleitoral, que é representado, em 

eleição municipal, pelo Promotor Eleitoral. Assim, 

publicidade oficial com caráter personalista, destinada 

à obtenção de votos em eleição, caracteriza abuso do 

poder de autoridade e gera inelegibilidade dos 

responsáveis, inclusive do candidato beneficiado.   

2.10 - GASTOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - Art. 73, 

VII: 

 

De 1º de janeiro de 2016 até a data de realização 

das eleições municipais estão vedadas as despesas com 

publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais e 

municipais, ou das respectivas entidades da 

administração indireta, que excedam a média dos gastos 

nos três últimos anos que antecedem o pleito ou do último 

ano imediatamente anterior, prevalecendo, para esse 

efeito, o menor valor apurado. A publicidade deve se 

prender ao caráter educativo, informativo ou de 

orientação social, sem constar nomes, símbolos ou 

imagens que caracterizem promoção pessoal de 

autoridades ou servidores públicos (art. 73, VII). 

 

Os boletins informativos de realizações de 

obras, comuns em ano eleitoral, servem apenas para 

rememorar os feitos da gestão administrativa, o que lhe 

confere caráter eleitoreiro. Por isso, não encontram 

esteio no preconizado pelo § 1º do art. 37 da 

Constituição Federal, que remete ao caráter educativo, 

informativo ou de orientação social.
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É notória, como já assentada pelo TSE no Agravo 

de Instrumento nº. 5.565 (BRASIL, 2005b), a 

inadmissibilidade da cassação de diploma pelo ilícito 

do art. 73, inciso VI, alínea ―b�, da Lei n°. 9.504/97, 

com fundamento em presunção. (Tribunal Superior 

Eleitoral. Agravo de instrumento, acórdão nº 5.565 SP, 

21 jun. 2005b. Relator: Carlos Eduardo Caputo Bastos. 

Diário de Justiça, Brasília, DF, p. 175, 26 ago. 2005). 

 

Para restar caracterizada essa infração é 

necessária a comprovação do ato de autorização de 

veiculação de publicidade institucional. A conduta 

vedada, prevista no art. 73, inciso VI, letra, “b”, da 

Lei no 9.504/97, somente se caracteriza nas hipóteses de 

publicidade institucional, o que implica 

necessariamente dispêndio de recursos públicos 

autorizado por agentes públicos. 

 

O que o dispositivo pretende é que os gastos com 

publicidade, mesmo aquela a ser veiculada antes dos três 

meses antecedentes ao pleito, não sejam maiores do que 

os realizados nos anos anteriores.  

 

O legislador pretendeu impedir também, através 

deste dispositivo, que a publicidade oficial, embora 

indiretamente, pudesse servir como meio de difusão e 

propaganda de candidaturas, pretensão que não 

caracteriza nenhum disparate, principalmente quando se 

considera, mais uma vez, a possibilidade de uma 

reeleição para mandato consecutivo, dos Chefes dos 

Poderes Executivos, responsáveis por essa publicidade, 
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que por vezes se denomina "institucional", mas 

com frequência, embora de modo velado, acaba na verdade 

por violar o § 1°, do art. 37, da Constituição Federal.  

 

A regra faz referência a duas médias: média de 

gastos com publicidade nos três anos anteriores ao da 

eleição, ou média de gastos com publicidade no último 

ano imediatamente anterior ao da eleição. Prevalece a 

média que for menor. Assim, se a média de gastos com 

publicidade oficial nos três últimos anos que 

antecederem à eleição for menor do que aquela do último 

ano da eleição, prevalece a primeira delas. Caso 

contrário, se a média de gastos do último ano for menor 

do que aquela dos três últimos anos, prevalece essa 

média do ano imediatamente anterior à eleição.  

Essa média deve reportar-se a um período mensal. 

Assim, divide-se o total de gastos com publicidade nos 

três últimos anos anteriores à eleição por 36. Depois, 

divide-se por 12 o total de gastos havidos com 

publicidade oficial no último ano imediatamente anterior 

ao da eleição. O valor máximo mensal de gastos com 

publicidade oficial, nos meses do ano eleitoral, que 

antecederem os três meses imediatamente anteriores à 

data da eleição (no caso das eleições do ano 2000, gastos 

com publicidade oficial nos meses de janeiro a junho, 

porque nos de julho, agosto e setembro, estará proibida, 

de acordo com o art. 73, inciso VI, letra “c”, como já se 

viu antes), corresponderá à menor dessas duas médias.  

 

Esse limite de gastos com publicidade eleitoral 
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em ano de eleição, durante o período desse ano em que 

tais gastos ainda são permitidos (nos três meses 

imediatamente anteriores essa publicidade oficial foi 

proibida pela lei), vale tanto para as esferas de 

governo às quais a eleição se refira, quanto para 

quaisquer outras. Desse modo, em ano de eleição geral 

(Presidente da República, Governadores, Senadores e 

Deputados), esse limite deve ser observado inclusive 

pelos Municípios, assim como deve ser observado pelo 

Governo Federal e pelos Governos dos Estados e do 

Distrito Federal, nos anos em que ocorram eleições 

municipais. Para esse limite de gastos com publicidade 

oficial não vale a ressalva contida no § 3°, do art. 73, 

da Lei n° 9.504/97, lembrada nos itens 9 e 10, acima. 

 

2.11 - REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - 

Art. 73, VIII. 

 

É vedado, na circunscrição do pleito, fazer 

revisão geral da remuneração dos servidores públicos 

que exceda a recomposição da perda de seu poder 

aquisitivo ao longo do ano da eleição, nos 180 dias antes 

das eleições até a posse dos eleitos (art. 73, VIII).

 

Importante destacar: Conforme art. 37, X da 

Constituição, a revisão geral remuneratória, no âmbito 

de cada Poder, é sempre anual; deve acontecer na mesma 

data e sem diferenciação de índices, o que abrange, de 

forma igual, servidores e agentes políticos. Tendo em 

conta que sobredito dispositivo se refere a índice e à 

anualidade, deduz-se que a revisão geral anual é para 

repor a inflação dos doze meses anteriores, recuperando o 
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poder de compra de salários e subsídios. Assim, revisão 

ou reajuste nada têm a ver com aumento real: o que se dá 

acima da inflação. 

 

Contudo, deve o gestor, ao conceder a RGA, 

observar o que estabelece o Artigo 20, da LRF, vez que o 

extrapolamento dos limites máximos das despesas com 

pessoal implica em excesso aos limites de despesas 

ensejando a penalização da lei. Esse foi o entendimento 

do TCE/MT, ao responder à Consulta do Governo do Estado 

de Mato Grosso, no Processo nº. 12.497-4/2016, de 

relatoria do Conselheiro Valter Albano, que gerou a 

Resolução de Consulta nº. 16/2016, cuja ementa 

colacionamos abaixo:  

 

“RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 16/2016 – TP 

 

Ementa: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

CONSULTA. DESPESA. PESSOAL. REVISÃO GERAL ANUAL 

(RGA). LIMITES DA LRF. REGULAMENTAÇÃO DA RGA NO 

PODER EXECUTIVO DE MATO GROSSO.  

 

1) A concessão de revisão geral anual (RGA) 

impacta diretamente no aumento das Despesas 

Totais com Pessoal (DTP) do Poder ou órgão 

autônomo, para fins de cálculo da apuração dos 

limites estabelecidos pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF.  

 

2) Constatado o extrapolamento dos limites 
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máximos das despesas com pessoal, previstos no 

art. 20 da LRF, a concessão de RGA implica em 

excesso adicional aos limites já extrapolados, 

não podendo o respectivo impacto financeiro 

dessa revisão deles ser desconsiderado.  

 

3) No âmbito do Poder Executivo do Estado de 

Mato Grosso a concessão de Revisão Geral Anual 

(RGA) encontra-se disciplinada pela Lei 

Estadual nº 8.278/2004, que condiciona a 

concessão da revisão ao atendimento dos limites 

de despesas com pessoal insertos na LRF e às 

condições estampadas no § 1º do artigo 169 da 

CF/88. Processo nº.12.497-4/2016. Interessado: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Relator: 

Conselheiro VALTER ALBANO. Sessão de Julgamento:21-

6-2016 – Tribunal Pleno.”

 

2.12 - INAUGURAÇÕES PÚBLICAS DE OBRAS 

 

Nas inaugurações promovidas pela Administração 

Pública, feitas entre 02 de julho de 2016 e a data das 

eleições, é vedada a contratação de shows artísticos 

pagos com recursos públicos. Nos casos de descumprimento 

do disposto no art. 75 da Lei no 9.504/97, sem prejuízo 

da suspensão imediata da conduta, o candidato 

beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à 

cassação do registro ou do diploma.  

 

A Lei Eleitoral também proíbe a qualquer 

candidato participar de inauguração de obra pública nos 
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t r ê s  m e s e s  q u e  a n t e c e d e m  o  p l e i t o .  A 

constitucionalidade do art. 77 da Lei no 9.504/97 foi 

confirmada por julgados do TSE (BRASIL, 2004e, 2005c, 

2006f). 

 

É necessário atentar para o fato de a vedação 

nos termos atuais, decorrer de modificação promovida no 

caput do art. 3º da Lei no 12.034/09. Antes o 

comparecimento em inauguração de obras públicas no 

período pré-eleitoral era restrito aos candidatos a 

cargos do Poder Executivo. Atualmente, todos os 

candidatos estão proibidos de participar da celebração 

de inauguração, sob a pena de cassação do registro ou do 

diploma. 

 

3 - QUESTIONAMENTOS CORRIQUEIROS FEITOS A ESTA 

COORDENAÇÃO JURIDICA. 

 

Senhor gestor, várias são as consultas feitos a 

essa Coordenação referentes ao período eleitoral, por 

essa razão escolhemos alguns dos temas mais 

questionados que serão expostos a seguir, de forma 

sintética. 

 

3.1 - INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM ANO 

ELEITORAL. 

 

Muitos são os questionamentos quanto à 

instauração de processo licitatório em período 
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eleitoral. Não pode a administração durante o período 

eleitoral interromper a atividade administrativa e a 

gestão pública em virtude do período eleitoral, por essa 

razão, não há qualquer vedação ao agente público para 

que instaure processo licitatório no período eleitoral, 

para compra de bens ou contratação de serviços. 

 

As vedações, durante o período em que se 

realizam eleições estão expressamente citadas no artigo 

73 da Lei 9.504/97.Contudo, as determinações do artigo 

42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 

nº 101/00) deverão ser respeitadas pelo administrador 

público: 

 

"Art. 42. É vedado ao titular de 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." 

 

Mediante os artigos acima expostos, de maio a 

dezembro é vedado ao titular de Poder ou órgão (art. 20), 

contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida 

integralmente dentro desse mesmo mandato. O titular de 

cargo público não mais herdará dívidas provenientes de 

excesso discricionário de seu antecessor.
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Dessa forma, não é vedado à Administração 

Pública realizar licitações em ano eleitoral, bem como a 

realização de despesas nos últimos dois quadrimestres 

que não possam ser cumpridas dentro do exercício. A 

restrição aplica-se à esfera de governo que se encontra 

em período de sucessão eleitoral (União, Estados, DF 

e/ou Municípios). 

 

3.2 -  QUESTÕES SOBRE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO 

 

1 - Qual é o conceito de agente público? 

 

Agente público é aquele que exerce ou mantêm 

vínculo de trabalho com a Administração Direta ou 

Indireta, seja Federal, Estadual e Municipal, mesmo que 

de forma transitória e sem remuneração, e ocupante de 

cargos, empregos ou função pública, por eleição, 

nomeação ou contratação. 

 

Fundamento legal: Artigo 73, §1º da Lei 

9.504/97; Artigo 327 do Código Penal. 

 

2 - O que é desincompatibilização? 

 

A desincompatibilização é o ato pelo qual o 

candidato deve se afastar de certas funções, cargos ou 

empregos na Administração Pública, direta e indireta, 

tendo em vista a disputa eleitoral. Para o exercício do 

futuro mandato, o candidato precisa afastar-se a fim de 

evitar que seja declarada sua inelegibilidade. 
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A principal finalidade da desincompatibilização 

é garantir a igualdade de condições entre os pretensos 

candidatos, evitando benefícios pessoais de quem está 

na atividade da Administração Pública. 

 

Fundamento Legal: Constituição da República e 

Lei Complementar nº 64/90. 

 

3 - Quais os principais prazos que os candidatos devem 

observar? 

 

Os prazos de desincompatibilização constantes 

na Lei Complementar nº 64/90 para as eleições municipais 

são principalmente de 04 meses para prefeitos e vice-

prefeitos e de 06 meses para vereadores. Contudo, o 

pretenso candidato precisa estar atento ao cargo que 

está exercendo atualmente para que se afaste em tempo 

hábil, por exemplo, no caso de um Secretário Municipal 

pleitear o cargo eletivo de prefeito ou vice-prefeito, o 

prazo para desincompatibilização é de 04 meses. Caso 

este Secretário Municipal venha a concorrer a vereador, 

o prazo para o afastamento é de 06 meses. 

 

4 - O vice-prefeito que assumiu como prefeito pode 

concorrer às eleições? 

Conforme determina a Constituição da República 

no artigo 14, parágrafo 7º “in fine”, se o vice-prefeito 

substituir o prefeito dentro dos 06 meses anteriores ao 

pleito eleitoral, na qualidade de titular de mandato 

eletivo, poderá concorrer como candidato à reeleição. 
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5 - E o prefeito reeleito que foi cassado no segundo 

mandato? 

 

Em relação ao prefeito que foi reeleito, mas 

foi cassado no segundo mandato, não poderá se 

candidatar para o cargo de prefeito no mesmo Município, 

no pleito subsequente, tendo em vista que configuraria 

um terceiro mandato. 

 

Fundamento legal: Constituição da República; 

Res. 22.777, de 24/04/2008.

 

 

 

7 - Vereador que deseja concorrer à reeleição precisa 

se afastar do cargo?

Para os vereadores, a regra é bastante simples, 
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pois não há na Constituição e na Lei Complementar nº 

64/90, restrição à sua plena elegibilidade. Por isso, os 

titulares de cargos legislativos podem se candidatar a 

o u t r o s  c a r g o s ,  s e m  n e c e s s i d a d e  d e 

desincompatibilização. Assim, senadores, deputados e 

vereadores podem permanecer no exercício de seus 

mandatos e concorrerem a qualquer um dos cargos em 

disputa nas eleições deste ano. 

 

Existe restrição à candidatura de parlamentares 

apenas quando ―nos seis meses anteriores ao pleito, 

houverem substituído ou, em qualquer época, sucedido o 

respectivo titular do Poder Executivo� (Res.-TSE nº 

19.537/DF). Nesse caso, aplica-se a regra de 

desincompatibilização, referente aos chefes do Poder 

Executivo, prevista no art. 14, § 6º, da Constituição de 

1988, que exige que eles se afastem definitivamente do 

cargo até seis meses antes do pleito para concorrer a 

cargos diferentes daquele que ocupam. Por isso, se o 

parlamentar ocupou a chefia do Poder Executivo nos seis 

meses anteriores à eleição, fica impedido de concorrer, 

exceto no caso de vereador que sucedeu ou substituiu o 

prefeito, que pode ser reeleito para um único período 

subsequente, sem necessidade de se afastar do cargo 

(art. 14, § 5º, da Constituição). 

 

8 - Qual é o prazo de desincompatibilização de servidor 

público ocupante de cargo em comissão que for concorrer 

ao cargo de prefeito ou vice-prefeito?

O servidor público que for ocupante de cargo em 
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comissão deverá pedir exoneração no prazo de 03 meses 

anteriores às eleições para poder candidatar-se ao 

cargo de prefeito ou vice-prefeito. 

 

Fundamento legal: Lei Complementar 64/90 artigo 

1º, II, alínea “L”; Res. 21.641, de 26/2/2004. 

 

9 - E quanto ao prazo de desincompatibilização de 

servidor público efetivo que for concorrer ao cargo de 

prefeito ou vice-prefeito? 

 

Neste caso, o servidor efetivo deve afastar-se 

do cargo que ocupa no prazo de 03 meses anteriores ao 

pleito, com fundamento na Lei Complementar 64/90, 

artigo 1º, II, alínea “L”, “os que, servidores públicos, 

estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da 

Administração direta ou indireta da União, dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, 

inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, 

não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao 

pleito, garantido o direito à percepção dos seus 

vencimentos integrais;” 

 

Fundamento legal: Lei Complementar 64/90; Res. 

22.164 de 03/09//2004; Res. 20.623 de 16/05/2000. 

 

10 - É necessário o afastamento de funcionários de 

associações sem fins lucrativos mantida com recursos 

públicos ou que recebam recursos por meio de convênios 

da União, Estados ou Municípios? 
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Aos funcionários de associações sem fins 

lucrativos, mantidas com recursos públicos e que 

recebem, mesmo que de forma eventual, recursos por meio 

de convênios da Administração Estadual, Federal e 

Municipal, comporta a desincompatibilização deste 

pretenso candidato no prazo de 06 (seis) meses, conforme 

determina a Lei Complementar 64/90, caso concorra ao 

cargo eletivo de vereador ou de 04 (quatro) meses, no 

caso de concorrer a prefeito ou viceprefeito. 

Fundamento legal: Lei Complementar nº 64/90; 

Res. 20.645 de 1º/06/2000. 

 

11 - No caso de prefeito por dois mandatos consecutivos 

em um determinado Município, pode concorrer ao cargo de 

prefeito ou vice-prefeito em outro Município? 

 

Entendemos pela possibilidade de um prefeito 

por dois mandatos consecutivos em um determinado 

Município e que depois venha a concorrer a primeiro 

mandato em um Município vizinho possua legitimidade, 

por interpretação do artigo 14, § 5º da Constituição da 

República 

 

Vejamos, julgados recentes, do Tribunal 

Superior Eleitoral: 

 

“Processo 42781-19.2009.600.0000 - Relator(a) 

Min. ENRIQUE RICARDO LEWANDOWSKI - Publicação: DJE - 
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Diário da Justiça Eletrônico, Data 10/03/2011, Página 

27-28 1. Somente é possível eleger-se para o cargo de 

prefeito municipal por duas vezes consecutivas, 

permitindo-se após, tão somente, a candidatura a outro 

cargo, respeitado o prazo de desincompatibilização de 

seis meses.” 

 

12 - Secretário Municipal necessita se afastar para 

concorrer ao cargo de prefeito ou vereador em qual 

prazo? 

 

O prazo de afastamento deste Secretário 

Municipal para concorrer aos cargos de prefeito ou 

vice-prefeito é de 04 meses que antecedem o pleito. 

Contudo, caso este Secretário Municipal venha a 

concorrer ao cargo de vereador, o prazo então será de 06 

meses. 

 

Fundamento legal: Lei Complementar 64/90, 

artigo 1º, III, “b”, 4; Ac. no Respe 33.360, de 

16/12/2008.

 

3.3 - QUESTÕES SOBRE CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL 

 

1 - É possível exonerar ou nomear Secretário Municipal 

durante os 03 meses que antecedem as eleições? 

 

Sim, pois conforme determina a Constituição da 

República, os cargos em comissão são declarados de livre 

nomeação e exoneração pela autoridade competente, e 
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nada impede que o Prefeito exonere um Secretário 

Municipal, mesmo que durante os 03 meses que antecedem 

as eleições, não caracterizando a vedação do artigo 73 

da Lei 9.504/97. 

 

2 - Pode ser realizada a doação de cestas básicas, 

terreno e material de construção neste período 

eleitoral? 

 

A vedação para este tipo de distribuição 

gratuita de bens valores ou benefícios é para todo o ano 

de eleição, conforme prescreve o artigo 73, § 10 da Lei 

9.504/97. Segundo o TSE “Mesmo que a distribuição de 

bens não tenha caráter eleitoreiro, incide o § 10 do art. 

73 da Lei das Eleições, visto que ficou provada a 

distribuição gratuita de bens sem que se pudesse 

enquadrar tal entrega de benesses na exceção prevista no 

dispositivo legal. (AgR-REspe - Agravo Regimental em 

Recurso Especial Eleitoral nº 35590 - leme/SP - Acórdão 

de 29/04/2010.)” 

 

A exceção do § 10 do artigo 73 da Lei 9.504/97 

diz respeito aos casos de calamidade pública, estado de 

emergência ou de programas sociais autorizados em lei e 

já em execução orçamentária no exercício anterior. 

 

Desse modo, salvo no caso dessas hipóteses ou 

programas previstos em lei anterior, se o agente público 

candidato doar cestas básicas e outros bens, incorrerá 

nas condutas vedadas do artigo 73 da lei 9.504/97. 
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Jurisprudência TSE: “[...] 4. O comprovado uso 

de programa habitacional do poder público, por agente 

público, em período eleitoral, com distribuição 

gratuita de lotes com claro intuito de beneficiar 

candidato que está apoiando, com pedido expresso de 

voto, configura abusivo desvio de finalidade do 

mencionado projeto social, caracterizando conduta 
ovedada pelo inciso III do art. 73 da Lei n  9.504/97. 

o[...]” (Ac. de 29.6.2006 no REspe n  25.890, rel. Min. 

José Delgado.) 

 

“Doação de bens - Ano eleitoral. A teor do 

disposto no artigo 73, § 10, da Lei n° 9.504/1997, é 

proibida a doação de bens no ano em que se realizarem as 

eleições.” NE: “Então, não há como considerar legítima a 

possibilidade de o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, integrante 

da Administração Pública, proceder a doações de bens. O 

argumento referente à origem e à natureza perecível não 

é suficiente a excepcionar-se a regra proibitiva, fora de 

previsão dela constante.” (Res. nº 23.291, de 1.7.2010, 

rel. Min. Marco Aurélio). 

 

3 - O meu Município possui uma Lei Municipal de 2010 

beneficiando alunos do curso superior que estudam no 

Município vizinho com auxílio combustível. Em ano 

eleitoral poderá ser dado continuidade a esse programa? 

 

Como o Município vem executando este programa 

desde 2010, e ainda, se está autorizada em lei e execução 

orçamentária desde o exercício anterior, assim, 
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vislumbramos, que se não houver promoção pessoal do 

candidato, não incorrerá nas condutas vedadas em ano 

eleitoral. 

 

Frise-se que a regra do § 10 do artigo 73 da Lei 

9.504/97, é recente e carece de julgados sobre casos 

concretos em relação ao seu alcance no período 

eleitoral. 

 

Jurisprudência TSE: “[...] Conduta vedada a 

agentes públicos em campanha. Parcial provimento. [...] 

3.   Quanto à aventada violação ao art. 73, IV, da  Lei 

nº 9.504/97, reconsidero a decisão monocrática apenas 

para conhecer do recurso especial no ponto. [...] Na 

espécie, o Regional verificou a "exata subsunção" (fl. 

303) do fato à norma. Isso significa que, na ótica do e. 

TRE/PI, houve o uso promocional do programa social de 

distribuição gratuita de carteiras de motoristas em 

favor do Governador, candidato à reeleição. [...] 4.  

Desde o pleito de 2006, o comando do art. 73, § 10, da Lei 

nº 9.504/97, introduzido pela Lei nº 11.300/2006, 

proíbe a distribuição gratuita de bens, valores ou 

benefícios por parte da administração pública, no ano em 

que se realizar eleição. Uma das exceções é o caso de 

programas sociais autorizados em lei e já em execução 

orçamentária no exercício anterior. Na hipótese dos 

autos, o programa social, embora autorizado em lei, não 

estava em execução orçamentária desde ano anterior 

(2005). A suspensão de sua execução deveria ser 

imediata, a partir da introdução do mencionado § 10 da 

Lei nº 9.504/97, o que não ocorreu na espécie. [...]” 
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(Ac. de 15.10.2009 no ARESPE nº 28.433, rel. Min. Felix 

Fischer.) 

Frise-se que a regra do § 10 do artigo 73 da Lei 

9.504/97 é recente e carece de julgados sobre casos 

concretos em relação ao seu alcance no período eleitoral. 

 

4 - É possível a revisão geral anual dos servidores 

públicos em ano de eleições municipais? 

 

Conforme o artigo 73, inciso VIII da Lei das 

Eleições, é vedado a revisão geral da remuneração que 

ultrapasse a recomposição da perda do poder aquisitivo ao 

longo do ano da eleição. Assim sendo, a revisão que não 

exceder a recomposição é possibilitada tendo em vista a 

previsão contida no artigo 37, inciso X, da Constituição 

da República. 

 

5 - A contratação de pessoal é permitida durante o 

período eleitoral? 

 

Sim, desde que a contratação seja para atender a 

necessidade de instalação ou funcionamento inadiável de 

serviços públicos essenciais, com prévia e expressa 

autorização do chefe do poder executivo. (Art. 73, inciso 

V alínea “d”): 

“Ação de investigação judicial eleitoral. 

Qualificação jurídica dos fatos reconhecidos pelo 

Tribunal a quo. A só contratação de pessoal em período 
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proibido não caracteriza a conduta vedada pelo 73, V, d, 
oda Lei n  9.504, de 1997; é preciso que o tribunal a quo 

identifique o propósito de obter o voto do eleitor.” NE: 

Trecho do voto do relator: “A contratação de pessoal, 

segundo se depreende da leitura da norma, constitui 

conduta vedada ao agente público, salvo se decorrer da 

necessidade do „funcionamento de serviços públicos 

essenciais, com expressa autorização do chefe do Poder 

Executivo‟. [...] Portanto, a só contratação de pessoal 

no período proibido não caracteriza a conduta vedada.” 
o. 2(Ac. de 25.3.2008 no REspe n 5.866, rel. Min. Ari 

Pargendler.). 

 

6 - Em ano eleitoral é permitida a transferência 

voluntária de recursos Federais para Estados e 

Municípios e dos Estados para Municípios? 

 

Nos três meses que antecedem o pleito eleitoral 

não é permitida a transferência voluntária de recursos a 

qualquer ente federativo, a não ser que sejam, recursos 

destinados a cumprir obrigação formal anteriormente 

existente para execução de obra ou serviço em andamento 

com cronograma prefixado, e os destinados a atender 

situações de emergência e de calamidade pública, art. 

73, inciso VI, alínea “a”.

 Para configurar a ressalva contida nesta alínea, 

não é suficiente a mera celebração do convênio ou a 

formalização dos procedimentos preliminares referentes 

ao mesmo; é imprescindível a sua efetiva realização 

física antes do início do período de três meses da 
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No tocante a essa vedação, o TSE considerou que o 

convênio celebrado por município com o governo do Estado 

para a pavimentação de ruas e construção de casas 

populares, em curso o processo das eleições municipais, 

é ilegal, ainda que resultantes de convênio ou outra 

obrigação preexistente, quando não se destinem à 

execução de obras ou serviços já iniciados fisicamente 

(RESPE n. 25.324).     

 

7 - É possível aos entes Federados realizar propaganda 

institucional em período eleitoral? 

 

Não. A regra é que nos três meses que antecedem o 

pleito eleitoral fica proibida a autorização de 

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. 

 

Sendo, ainda, permitida a propaganda de 

produtos e serviços públicos que tenham concorrência no 

mercado.   Art. 73, inciso VI alínea, “b”, da Lei 

9.504/1997. 

 

8 - O pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora 

do horário eleitoral gratuito é permitido em ano 

eleitoral? 
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Não. Nos três meses que antecedem a eleição fica 

proibido pronunciamento fora do horário eleitoral 

gratuito, salvo quando a critério da Justiça Eleitoral, 

tratar-se de matéria urgente, relevante e com 

características da função de governo. Art. 73, inciso 

VII.  

 

9 - Realizar despesas com publicidade dos órgãos 

públicos em ano eleitoral é possível?   

   

Sim, desde que estas despesas não sejam 

realizadas antes dos três meses que antecedem a eleição, 

e ainda, que as despesas não excedam a média de gastos 

dos três últimos anos anteriores ao pleito ou do último 

ano imediatamente anterior às eleições.  Art. 73, 

inciso VII, da Lei 9.504/97.       

              

 

10 - É possível a concessão de benefícios e incentivos 

fiscais para instalação de empresas no município, no ano 

em que se realizar eleição? 

 

Sim, desde que os incentivos para instalação de 

empresas no município já estejam sendo executados em 

anos anteriores e estejam amparados por lei. 

 

O pleito eleitoral não pode inviabilizar as 

atividades tipicamente executadas pela Administração 

Pública, impondo desnecessários entraves jurídicos ao 

seu eficaz funcionamento. Deve-se ficar atento para atos, 
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programas e incentivos capazes de desvirtuar a lisura do 

processo eleitoral ou impor desequilíbrio à igualdade 

de oportunidades dos candidatos (art. 73, caput C/C § 10 

da lei 9.504/97).              

 

11 - Em ano eleitoral é permitido o contrato de “shows” 

artísticos para realização de inauguração de obras 

públicas?   

 

Não. Nos três meses que antecedam às eleições, 

na realização de inaugurações é vedada a contratação de 

“shows” artísticos pagos com recursos públicos. Art. 75 

da Lei 9.504/97. 

 

12 - O candidato que irá disputar eleições poderá 

participar de inaugurações de obras públicas?  

 

Não. Nos três meses que antecedam as eleições é 

totalmente proibido a qualquer candidato comparecer a 

inaugurações de obras públicas. Art. 77, da lei 

9.504/97.     

 

4 – DO ENCERRAMENTO DO MANDATO 

 

O encerramento de cada exercício financeiro, 

principalmente no último ano do mandato, exige uma série 

de providências a serem adotadas pelos gestores 

públicos. Sendo assim, a AMM no intuito de orientar os 

gestores municipais entende ser importante expor alguns 
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critérios para o cumprimento das diversas obrigações 

legais e sugerir medidas que facilitem esses 

procedimentos. 

 

Para tanto, a seguir trataremos, de forma 

sintética, sobre a transição de Mandato.

5 – TRANSIÇÃO DE MANDATO. 

 

A transição de mandato é o processo que tem por 

finalidade proporcionar meios eficazes e efetivos para 

que os gestores públicos sucessores possam receber dos 

seus antecessores todos as informações de como está a 

gestão, com a fim de que o novo gestor possa analisar a 

situação e implementar o seu programa de gestão. 

 

O processo de transição de mandato, serve para 

que o gestor atual apresente ao novo gestor, desde o 

resultado das eleições, todas as informações 

necessárias para que o novo gestor prepare a continuação 

dos serviços da Administração, de forma eficiente e 

gerencial. 

 

Com a intenção de orientar a realização da 

transmissão de mandato no âmbito das eleições 

municipais de 2016, alguns procedimentos a serem 

adotados pelos atuais e futuros chefes de Poderes 

municipais serão adiante explanados.
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5.1 – PROCESSO DE TRANSIÇÃO 

 

A transição governamental caracteriza-se, 

sobretudo, por propiciar condições para que: 

 

▲ O (A) chefe do Poder Executivo, em término de 

mandato, possa informar ao (a) candidato (a) eleito (a) 

sobre as ações, projetos e programas em andamento, 

visando dar continuidade à gestão pública; e 

 

▲ O (A) candidato (a) eleito (a), antes da sua 

posse, possa conhecer, avaliar e receber do (a) atual 

chefe do Poder Executivo todos os dados e informações 

necessários à elaboração e implementação do programa do 

novo governo. 

 	   

5.2 - SUGESTÃO PARA A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DE 

TRANSMISSÃO DE MANDATO: 

 

1° passo – Instalar a Equipe de Transição: 

  

Do momento em que o novo Prefeito é declarado 

eleito pela Justiça Eleitoral, os chefes dos 

respectivos poderes municipais devem constituir, em 

seus órgãos, “Comissão de Transmissão de Mandato”, 

mediante ato normativo com datas de início e 

encerramento dos trabalhos, com identificação da 

finalidade e forma de atuação, publicado na imprensa 

oficial e no sítio eletrônico do órgão, em respeito ao 

princípio da publicidade.
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A composição da Comissão de Transmissão de 

Mandato no âmbito dos Poderes municipais deverá 

necessariamente contemplar pessoal indicado pelos 

futuros mandatários, e deverão compor a equipe: 

 

1) Representante do governo atual, com 

indicação de seu respectivo coordenador de transição: O 

Secretário de Finanças; 

 

2) secretário de Administração; 

 

3) responsável pela Unidade de Controle 

Interno; 

 

4) responsável pelo setor contábil; 

 

5) O atual Chefe da Procuradoria Jurídica; 

 

6) representante do candidato Eleito; 

 

7) Indicação do Coordenador de Transição do 

novo gestor; 

 

8) indicação de outros agentes públicos 

atualmente responsáveis pelas áreas financeiras e da 

gestão; 

 

9) representantes livremente indicados 

pelo Prefeito ou pelo Presidente da Câmara Municipal.  
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2° passo: Preparar Relatórios: 

 

Os órgãos e entidades da Administração Pública 

deverão elaborar e estar aptos a apresentar à equipe de 

transição, relatório com conteúdo no mínimo, com o 

seguinte contéudo: 

 

▲ Informações sintetizadas de decisões tomadas 

que possam ter repercussão especial relevância para o 

futuro do órgão; 

 

▲ um relatório de todos os órgãos e entidades 

com os quais o município tem maior iteração, mencionando 

os temas que motivam a interação, em especial daqueles 

que integram outros entes federativos, organizações não 

governamentais e organismos internacionais; 

 

▲ relatórios das principais ações, projetos e 

programas, executados ou não, elaborados pelos órgãos e 

entidades durante a gestão em curso; 

 

▲ uma lista contendo contatos dos principais 

dirigentes dos órgãos ou entidades, bem como dos 

servidores que ocupam o cargo de chefia. 

 

Compete à Comissão Técnica Especial de 

Conferência: 

 

▲ conferir os saldos das disponibilidades 

financeiras, remanescentes da gestão anterior, de caixa 

e/ou bancárias; 
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▲ conferir os inventários de bens móveis, 

imóveis e materiais, para fins de emissão de novos Termos 

de Responsabilidade; 

 

▲ levantar os compromissos financeiros para o 

período do mandato seguinte; 

 

▲ conferir as demais informações apresentadas 

pela Comissão de Transmissão de Mandato, de acordo com a 

priorização dada pelo novo mandatário. 

 

3° passo – Apresentação das Informações Relativas a: 

▲ Dados referentes ao Plano Plurianual (PPA), 

Lei Orçamentária Anual (LOA) e Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), para o exercício seguinte, 

inclusive com anexos, demonstrativos, tais como leis e 

atos administrativos de concessão, ampliação ou 

renovação de incentivo ou benefício de natureza 

tributária, especificação de medidas de combate à evasão 

e à sonegação tributária, especificação e relação da 

quantidade e de valores de ações ajuizadas para cobrança 

da dívida ativa e especificação e relação da quantidade e 

valores pagos e a pagar a título de precatórios 

judiciais; 

 

▲ Demonstrativos dos saldos financeiros 

disponíveis transferidos do exercício findo para o 

seguinte ou do final do mandato para o seguinte, 

correspondentes a Contas públicas (número de conta, 
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agência e banco), inclusive anexos com demonstrativos 

dos saldos disponíveis, devidamente conciliados, dos 

restos a pagar e da dívida fundada, bem como a relação de 

documentos financeiros de longo prazo e de contratos de 

execução de obras, consórcios, convênios e outros, 

pagos e a pagar, etc.;

 

▲ Relação dos informes mensais enviados via 

Sistema Aplic ou Siga, bem como de eventuais balancetes 

e contas anuais pendentes de encaminhamento ao Tribunal 

de Contas de Mato Grosso, nos termos da Resolução 

Normativa do TCE-MT nº 31/2014; 

 

▲ Cópia do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária (RREO) dos últimos quatro bimestres e do 

Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos dois 

quadrimestres/semestres, com todos os seus anexos 

obrigatórios, bem como cópias das atas das audiências 

públicas realizadas e das respectivas publicações; 

 

▲ Relatório atualizado dos bens patrimoniais e 

do levantamento de bens de consumo existentes no 

almoxarifado dos órgão e entidades da Administração 

Indireta, levantados no mês antecedente à transmissão 

do mandato ou durante seu curso; 

 

▲ Estrutura funcional da Administração Pública, 

com demonstrativos do quadro de todos os servidores 

(estáveis - artigo 19, ADCT/CF/1988, efetivos, 
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comissionados, contratados por prazo determinados, 

cedidos ou recebidos em cessão), discriminando: nome, 

cargo/função, lotação e remuneração, relação de férias e 

licenças-prêmio, vencidas e a vencer, bem como a eventual 

relação das folhas de pagamento não quitadas no exercício 

findo, incluídas as relativas a décimo terceiro salário; 

 

▲ Comprovantes de regularidade com a previdência 

Social, geral e própria; 

▲ Declaração do mandatário atual, informando que: 

 

• Não concedeu aumento de despesa de pessoal nos 

180 dias anteriores ao final do mandato – Parágrafo Único, 

art. 21, Lei Complementar nº 101/00; 

• Não efetuou operação de crédito por antecipação 

de receita no último ano de mandato – alínea “b”, inciso, 

IV, art. 38, Lei Complementar nº 101/00; 

 

• Não contraiu obrigação de despesa sem 

disponibilidade financeira para seu pagamento nos dois 

últimos quadrimestres do seu mandato – art. 42, Lei 

Complementar nº 101/00;  

 

• Não realizou despesas sem prévio empenho e que 

não há compromissos financeiros não contabilizados. 
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▲ relação dos procedimentos licitatórios em 

curso, o que inclui as dispensas e inexigibilidades; 

 

▲ relação dos contratos administrativos em 

execução, incluindo termos aditivos, com destaque para 

aqueles de natureza continuada e os que tiverem sua 

vigência expirada noventa dias antes ou depois ao dia 

anterior à posse do eleito; 

 

▲ assuntos que requeiram a adoção de 

providências, ações ou decisão da administração nos cem 

primeiros dias do novo governo; 

 

▲ inventários de dívidas e haveres, bem como a 

indicação de outros assuntos que sejam objeto de 

processos judiciais ou administrativos; 

▲ As informações fornecidas deverão conter, no 

mínimo:  

 

• As fontes de recursos das ações e dos projetos 

detalhadas; 

 

• informar todos os prazos que o gestor tem para 

tomada de decisões ou ações e as respectivas 

consequências pela não observância desses prazos; 

 

• os motivos pelos quais motivaram o adiamento 

de implementação de projetos ou a sua interrupção; 
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• informar a situação em que se encontram as 

prestações de contas das ações, dos projetos e dos 

programas em andamento e dos realizados com recursos de 

convênios, contratos de repasse ou financiamento interno 

ou externo; 

 

• informar todos os processos, partes, valor da 

causa e prazo quando for o caso;

 

▲ As informações deverão ser prestadas na forma 

e no prazo que assegurem o cumprimento dos objetivos de 

transição governamental;

  

▲ O gestor deve assegurar à equipe de transição 

todo o suporte técnico e administrativo necessário ao 

desempenho de suas atividades;

  

▲ Referente as informações sigilosas, somente 

poderão ser fornecidas na forma e condições previstas na 

legislação;

 

▲ À equipe é vedada a utilização da informação 

recebida pela equipe técnica para outras finalidades; 

 

▲ É proibida à retirada de documentos, 

equipamentos, programas ou quaisquer outros bens 

públicos das dependências dos órgãos e entidades 

municipais pela equipe de transição; 

▲ Sugere-se que todas as reuniões da equipe de 

transição, ou seja, todos os trabalhos sejam 
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registrados em ata, e as reuniões devem ser agendadas e 

registradas sumariamente, com indicação dos 

participantes, dos assuntos tratados, das informações 

solicitadas e do cronograma de atendimento das demandas 

apresentadas. 

 

6 – DA CONTINUIDADE DOS PROGRAMAS FEDERAIS. 

 

Com a finalidade de dar continuidade aos 

programas federais, implementados pelo governo 

Municipal, é importante que o atual gestor repasse à 

equipe de transição todas as informações pertinentes a 

cada programa em execução e encaminhe as prestações de 

contas, documentos comprobatórios aos órgãos federais 

responsáveis pelos respectivos programas, antes do 

encerramento de seus mandatos. A falta do cumprimento de 

algumas obrigações pode acarretar penalidades de ordem 

legal. 

 

7 - APÓS A POSSE MUITA ATENÇÃO: IRREGULARIDADE 

CONSTATADA. 

 

Após a posse, havendo a constatação de indícios 

de irregularidades ou de desvios de recursos públicos, o 

mandatário empossado deve representar os fatos ao 

Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público do 

Estado para adoção de providências cabíveis, bem como 

instaurar, se for o caso, Tomada de Contas Especial ou 

até mesmo promover medidas judiciais.
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8 - NOVOS GESTORES E A COMISSÃO TÉCNICA ESPECIAL DE 

CONFERÊNCIA. 

 

Assim que os novos gestores tomarem posse devem 

adotar as seguintes providências: 

 

▲ Promover a alteração dos cartões de 

assinaturas nas agências bancárias e nos cartórios 

públicos.

 

▲ Proceder às alterações e/ou troca de senhas em 

Bancos e em todas as demais entidades públicas ou 

privadas nas quais a Administração mantenha registros 

cadastrais. 

 

▲ Receber, por meio de “recibo” , ou seja “ 

respectivo comprovante de recebimento”, até o quinto 

dia útil após a sua posse, os documentos, as informações 

e o relatório conclusivo da Comissão de Transmissão de 

Mandato anteriormente mencionados, ficando ressalvado 

que, a exatidão dos números consignados será objeto de 

conferência posterior e só então validados.

  	  	  

▲ Nomear Comissão Técnica Especial de 

Conferência, composta de pessoas de sua confiança, com a 

finalidade de conferir os documentos e informações 

apresentadas pela Comissão de Transmissão de Mandato. 

 

▲ Remeter ao Tribunal de Contas do Estado cópia 

do relatório conclusivo da Comissão de Transmissão de 

Mandato. 
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9 - COMPETE À COMISSÃO TÉCNICA ESPECIAL DE CONFERÊNCIA: 

 

▲ Conferir os saldos das disponibilidades 

financeiras, remanescentes da gestão anterior, de caixa 

e/ou bancárias; 

 

▲ Conferir os inventários de bens móveis, 

imóveis e materiais, para fins de emissão de novos Termos 

de Responsabilidade; 

 

▲ Levantar os compromissos financeiros para o 

período do mandato seguinte; 

 

▲ Conferir as demais informações apresentadas 

pela Comissão de Transmissão de Mandato, de acordo com a 

priorização dada pelo novo mandatário.

10 - CONCLUSÃO 

A AMM, com a sua finalidade precípua de auxiliar 

aos municípios e aos seus gestores, na busca de uma 

gestão municipal  efetiva, eficaz e eficiente, e 

considerando que este ano de 2016 é atípico, pelo fato de 

ser o último ano de mandato dos prefeitos e da 

legislatura dos vereadores e ano eleitoral, espera que 

com a apresentação desta Cartilha, se constitua como 

norteador, diante das situações pertinentes, pois 

várias são as providências e ações próprias necessárias 
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ao momento para que se cumpram com os objetivos das 

gestões fiscais, bem como a finalidade de prestar serviço 

de qualidade para a municipalidade. 

 

Essa Cartilha fora elaborada com o objetivo de 

orientar aos prefeitos e jurisdicionados que estão 

deixando seus cargos quanto às responsabilidades 

Fiscais previstas na Lei n°. 101/2000 e na Lei Eleitoral 

nº.9.504/97, evitando responsabilizações em razão das 

infringências de algum comando destas leis. 

O encerramento do exercício financeiro, 

especificamente no último ano de mandato exige 

providências por parte dos gestores públicos, e certo de 

que a orientação é a maior força para o alcance dos 

objetivos públicos, recomendamos que os gestores 

públicos atentem às orientações que desenvolvemos nesta 

Cartilha, e no mais, nos encontramos à disposição para 

maiores esclarecimentos e complementações ao que aqui 

foi tratado. 

Saudações municipalistas.

Neurilan Fraga

Presidente
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