NOTA TÉCNICA N. __/2018
EMENTA: ELEIÇÕES 2018 E NORMAS REGULAMENTARES –
ORIENTAÇÕES PARA PREFEITOS E VEREADORES.

Legislação correspondente:
- Lei 9.504/97
- Código Eleitoral – Lei 4.737/65
- Minirreforma eleitoral – Lei 13.165/2005
- Resoluções TSE

A União dos Municípios da Bahia visando orientar sobre as eleições 2018 e principalmente seus reflexos no
âmbito municipal traz algumas orientações atinentes a estrutura administrativa e também relativas ao processo eleitoral
desse ano. Essas orientações tem por sentido dar melhor esclarecimento as regras do processo eleitoral, que são
definidas essencialmente nas normas constitucionais e na legislação eleitoral básica (Lei 9.504/97, Código Eleitoral – Lei
4.737/65, minirreforma eleitoral – Lei 13.165/2005).
Alguns aspectos são significativamente importantes para os agentes políticos municipais – prefeitos, secretários e
vereadores. Trata-se principalmente das condutas vedadas e do calendário eleitoral.
Vejamos algumas orientações aos municípios e as principais normatizações sobre as eleições 2018:
1. ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes ao
Município, exceto para realização de convenção partidária;
2. usar materiais ou serviços custeados pelos cofres públicos municipais a benefício de campanha eleitoral de
candidato, partido político ou coligação;
3. 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;
4. ceder agente público, sob sua chefia direta, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de
candidato, partido ou coligação durante o horário de expediente;
5. prestar serviços, de forma onerosa ou gratuita, durante o horário de expediente, junto a comitês de campanha
eleitoral de candidato, partido ou coligação;
6. fazer propaganda política em prol de candidato, partido ou coligação em prédios públicos, bem como, na
qualidade de chefe, permitir que outros, inclusive terceiros, a façam;
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7. utilizar impressos, cartazes, faixas ou quaisquer outros adornos contendo as marcas e/ou símbolos da
Administração Pública Municipal para realização de propaganda política em prol de candidato, partido ou
coligação;
8. utilizar ou permitir o uso de qualquer serviço público ou programa social em benefício de candidato, partido ou
coligação;
9. transportar, em veículos oficiais ou nos colocados à disposição do Município mediante terceirização, material de
campanha, especialmente folhetos publicitários para distribuição ao público;
10. veicular, ainda que gratuitamente, propaganda eleitoral na internet, em sítios oficiais ou hospedados por órgãos
ou entidades da administração pública direta ou indireta do Município.

O calendário eleitoral nos próximos meses também deve obedecer, no mínimo, as seguintes regras:


7 de julho - sábado (3 meses antes)

1. Data a partir da qual são vedadas aos agentes públicos as seguintes condutas (Lei nº 9.504/1997, art. 73, incisos V e VI,
alínea a):
I - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por
outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor
público, na circunscrição do pleito, até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os casos
de:
a) nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;
b) nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos
da Presidência da
República;
c) nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até 7 de julho de 2018;
d) nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com
prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo;
e) transferência ou remoção ex officio de militares, de policiais civis e de agentes penitenciários;
II - realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos estados aos municípios, sob
pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para
execução de obra ou de serviço em andamento e com cronograma prefixado e os destinados a atender situações de
emergência e de calamidade pública.
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2. Data a partir da qual é vedado aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 73, inciso VI, alíneas b e c, e § 3º):
I - com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade
institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela
Justiça Eleitoral;
II - fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da
Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo.
3. Data a partir da qual é vedada, na realização de inaugurações, a contratação de shows artísticos pagos com recursos
públicos (Lei nº 9.504/1997, art. 75).
4. Data a partir da qual é vedado a qualquer candidato comparecer a inaugurações de obras públicas (Lei nº 9.504/1997,
art. 77).
5. Data a partir da qual órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta poderão, quando solicitados, em
casos específicos e de forma motivada, pelos Tribunais Eleitorais, ceder funcionários à Justiça Eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, inciso II).
15 agosto – quarta-feira
1. Último dia para pedir o registro de candidatura.
16 de agosto - quinta-feira
1. Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 36, caput).
2. Data a partir da qual os candidatos, os partidos ou as coligações podem fazer funcionar, das 8 às 22 horas, alto-falantes
ou amplificadores de som, nas suas sedes ou em veículos (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 3º).
3. Data a partir da qual os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão realizar comícios e utilizar
aparelhagem de sonorização fixa, das 8 às 24 horas, podendo o horário ser prorrogado por mais duas horas quando se
tratar de comício de encerramento de campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 4º).
4. Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral na Internet, vedada a veiculação de qualquer tipo de
propaganda paga (Lei nº 9.504/1997, arts. 57-A e 57-C, caput).
5. Data a partir da qual, independentemente do critério de prioridade, os serviços telefônicos, oficiais ou concedidos,
farão instalar, nas sedes dos diretórios devidamente registrados, telefones necessários, mediante requerimento do
respectivo presidente e pagamento das taxas devidas (Código Eleitoral, art. 256, § 1º).
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6. Data a partir da qual, até as 22 horas do dia 6 de outubro, poderá haver distribuição de material gráfico, caminhada,
carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos, observados
os limites e as vedações legais (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 9º).
7. Data a partir da qual, até 5 de outubro, serão permitidas a divulgação paga, na imprensa escrita, e a reprodução na
internet do jornal impresso, de até dez anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada
candidato, no espaço máximo, por edição, de um oitavo de página de jornal padrão e de um quarto de página de revista
ou tabloide (Lei n° 9.504/1997, art. 43, caput).

20 julho à 05 de agosto – prazo para os partidos realizarem convenções com objetivo de oficializar as respectivas
candidaturas de seus membros e das coligações por eles integrados;
Alguns aspectos decorrentes da mini-reforma eleitoral, a serem aplicados na atual eleição, merecem ser
mencionados pelo relevo que contém:
1 – cláusula de desempenho - cada partido precisará ter 1,5% de votos para ter acesso ao fundo partidário;
2 – financiamento de campanha – empresas estão proibidas de doar. Pessoas privadas podem doar. Ficou criado o fundo
público eleitoral de campanha, com estimados 2 bilhões para a atual eleição;
3 – propaganda na internet – é permitido o “impulsionamento” que possibilita o envio de postagens em redes sociais
através da contratação deste serviço;
4 – arrecadação de campanha – pode iniciar-se a partir do dia 15 de maio. Estes recursos somente podem ser utilizados
após o registro da candidatura;
5 – teto de gastos – fixado: para presidente 70 milhões, governador 21 milhões, senador 5,6 milhões, deputado federal
2,5 milhões, e deputados estaduais 1 milhão;
6 – voto impresso – haverá voto impresso em urnas de apoio;
7 – debates na TV – as emissoras ficam obrigadas a convidar os candidatos de partidos com mínimo de 5 parlamentares
(deputados federais e senadores)
Dessa forma, elaboramos uma minuta disciplinando os atos praticados por agentes públicos municipais durante o
período eleitoral, visando preparar o gestor municipal com informações que o resguardem para as eleições 2018. Caso
seja necessário qualquer esclarecimento sobre essa matéria estamos à disposição para prestar as informações
necessárias.
Coordenação Jurídica UPB
(71)3115-5922/23/24/25
coordenacaojuridica@upb.org.br
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MINUTA
DECRETO Nº ______, DE __ DE ______ DE 2018.

DISCIPLINA OS ATOS PRATICADOS POR AGENTES
PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO ELEITORAL.

O Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais previstas no artigo ___ da Lei Orgânica Municipal e
CONSIDERANDO as eleições de 2018;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 e suas alterações, estabelece vedações
aplicáveis aos agentes públicos no ano de realização de eleições;
CONSIDERANDO a vedação de condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos e,
por conseguinte, a legitimidade e a normalidade do pleito;
CONSIDERANDO que, respeitadas as limitações legais, a campanha eleitoral deve transcorrer de forma
democrática e com observância dos princípios da livre manifestação do pensamento, do debate político e da
transparência;
CONSIDERANDO que é lícito aos servidores públicos a filiação e participação em atos político-partidários, bem
como legítima a manifestação de apoio a candidatos; e
CONSIDERANDO que a Administração Pública Municipal, direta e indireta, por meio de seus órgãos e
entidades, tem o dever de zelar pelo cumprimento da legislação eleitoral, DECRETA:
Art. 1º Aos agentes públicos municipais são vedadas as seguintes condutas no ano eleitoral:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes
ao Município, exceto para realização de convenção partidária;
II - usar materiais ou serviços custeados pelos cofres públicos municipais a benefício de campanha eleitoral de
candidato, partido político ou coligação;
III - 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;
IV - ceder agente público, sob sua chefia direta, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de
candidato, partido ou coligação durante o horário de expediente;
V - prestar serviços, de forma onerosa ou gratuita, durante o horário de expediente, junto a comitês de campanha
eleitoral de candidato, partido ou coligação;
VI - fazer propaganda política em prol de candidato, partido ou coligação em prédios públicos, bem como, na
qualidade de chefe, permitir que outros, inclusive terceiros, a façam;
VII - utilizar impressos, cartazes, faixas ou quaisquer outros adornos contendo as marcas e/ou símbolos da
Administração Pública Municipal para realização de propaganda política em prol de candidato, partido ou
coligação;
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VIII - utilizar ou permitir o uso de qualquer serviço público ou programa social em benefício de candidato,
partido ou coligação;
IX - transportar, em veículos oficiais ou nos colocados à disposição do Município mediante terceirização,
material de campanha, especialmente folhetos publicitários para distribuição ao público;
X - veicular, ainda que gratuitamente, propaganda eleitoral na internet, em sítios oficiais ou hospedados por
órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta do Município.
§ 1º Para os efeitos do caput deste artigo, agente público é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou
sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal, direta
e indireta, com inclusão dos prestadores terceirizados, concessionários e permissionários de serviços públicos.
§ 2º A proibição contida no inciso VI deste artigo abrange a colocação de selos, adereços, adesivos e quaisquer
similares, destinados à propaganda política, em veículos e máquinas pertencentes ao Município ou colocados à
sua disposição mediante contratados terceirizados, bem ainda a afixação de propaganda em prédios públicos,
inclusive em seus espaços internos e mobiliários.
Art. 2º Os infratores ao disposto no presente Decreto sujeitar-se-ão às seguintes sanções:
I - aplicação da penalidade cabível, mediante processo disciplinar para apuração de responsabilidade funcional,
em caso de servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo;
II - exoneração imediata, em caso de servidor público ocupante de cargo de provimento em comissão;
III - dispensa imediata da função e aplicação da penalidade cabível, mediante processo disciplinar para apuração
de responsabilidade funcional, em caso de servidor público investido em função gratificada;
IV - rescisão do contrato, após apuração sumária, em virtude de justa causa, em caso de contratado por prazo
determinado;
V - rescisão do contrato, nos termos do inciso VII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, em caso de contratado para realização de serviços de interesse da Administração Pública
Municipal;
VI - encerramento automático do termo de compromisso, com fulcro nas disposições acordadas, em caso de
estagiário.
Parágrafo único. As sanções expostas no caput deste artigo serão promovidas sem prejuízo das demais
cominações previstas na legislação em vigor.
Art. 3º Fica a Procuradoria Geral do Município responsável por cientificar todos os titulares e dirigentes dos
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, direta e indireta, do teor do presente Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Município ______, ___ de ______ de 2018.

Prefeito
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