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Decnpro r" 14 pp 16 DE MARqo oe2O2O.

DrspOB soBRE AS coNDUTAS vEDADAS Aos

AGENTES PUBLICoS DA ADMINISTRAQAO PUBLICA

DTRETA E TNDTRETA Do MuNrcipro oB

VrRrBnrBs-PE No ANo ELETToRAL oe2O2O, e

polirrca DE coMuNrcaeAo NESSE pBRiono B oA

OUTRAS pROvIoENCIAS.

O PRprprto Do Mulrcipro DE Vpnrprtps-PE, no uso das

atribuig6es que lhes s6,o conferidas pela ConstituigS.o Federal, pela

Constituig6o do Estado de Pernambuco e pela Lei OrgAnica Municipal, e;

CoNsIoeRANDo o processo eleitoral que ocorre no ano de 2O2O para a

escolha de prefeitos e vereadores para o mandato de 2O2t a 2024;

CoNsloBRANoo que no ano eleitoral a Lei imp6e limitag6es para a
administragS.o publica municipal;

ComsIoBneNDo o disposto na Lei n" 4.737 de 15 de julho de 1965 - Codigo

Eleitoral, na Lei n" 9.504 de 30 de setembro de L997 - Lei Geral das

Eleig6es, e na ResolugS.o no 23.610 de 18 de dezembro de 2019 do

Tribunal Superior Eleitoral - TSE;

DpcRpra:

Cepitut o I
Drsrosrg6Es PRELTMTNARES

Art. 1" Este Decreto disp6e sobre as condutas vedadas

publicos da administragio publica direta e indireta do

Vertentes-PE no ano eleitoral de 2O2O, a politica de

institucional neste periodo e d5, outras providdncias.

, aos agen

Municipio
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S 1" Reputa-se agente publico, para os efeitos deste Decreto, quem

exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneragS.o, por eleig6,o,

nomeagS.o, designagAo, contratagS.o ou qualquer outra forma de

investidura ou vinculo, mandato, cargo, emprego ou fungS.o nos orgS.os

ou entidades da administragS.o publica municipal direta ou indireta.

S 2" O disposto neste Decreto n5'o dispensa a observAncia por todos os

agentes publicos municipais das demais normas vigentes sobre o
processo eleitoral.

$ 3" Em caso de descumprimento do estabelecido neste Decreto, bem

como na legislagE,o eleitoral e normas correlatas, o infrator ficar6. sujeito

a responder administrativamente, sem prejuizo da responsabilizagdo

civil, penal e eleitoral, pelos meios proprios.

Capirulo II
VeoaqOns GERATS

Art.2 Sao vedadas aos agentes publicos do Municipio de Vertentes-PE,

da administragdo direta ou indireta, servidores ou nd.o, as seguintes

condutas:

I - ceder ou usar em beneficio de candidato, partido politico ou

coligaglo, bens moveis ou imoveis pertencentes, locados ou cedidos

ao Municipio, ressalvada a realizagS.o de convengdo partid6ria;
II - usar materiais ou servigos do Municipio, ou por ele custeados

em beneficio de candidato, partido politico ou coligagdo, eue
excedam as prerrogativas consignadas nas normas dos org6os ou

entidades que integram;

III ceder servidor publico ou empregado da administrag6o.

municipal direta ou indireta, ou usar de seus servigos para comi

de campanha eleitoral de candidato, partido politico ou coliga



durante o horario de expediente normal, salvo se o servidor ou

empregado estiver licenciado;

IY - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato,

partido politico ou coligagS.o, de distribuigS.o gratuita de bens e

servigos de carater social custeados ou subvencionados pelo

Municipio;

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem

justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios

dificultar ou impedir o exercicio funcional e, ainda, de oficio,

remover, transferir ou exonerar servidor publico, a partir de 4 de

julho de 2O2O atd a posse dos eleitos, ressalvados:

a) a nomeagS.o ou exoneragAo em cargos em comissS.o e

designagao ou dispensa de fung6es de confianga;

b) a nomeagS,o dos aprovados em concursos publicos

homologados ate 4 de julho de 2O2O;

c) a nomeagS.o ou contratagS.o necessAria i. instalagS.o ou ao

funcionamento inadi6.vel de servigos publicos essenciais,

com previa e expressa autorizagdo do Prefeito;

VI - a partir de 4 de julho de 2O2O:

a) com excegAo da propaganda de produtos e servigos que

tenham concorr€ncia no mercado, autorizar publicidade

institucional dos atos, programas, obras, servigos e

campanhas dos orgS.os municipais, ou das respectivas

entidades da administragS.o indireta, salvo em caso de grave

e urgente necessidade publica, assim reconhecida pela

Justiga Eleitoral;

bl fazer pronunciamento em cadeia de r5.dio e televis5.o, fora d

horario eleitoral gratuito, salvo quando, a crit6rio da Jus

Eleitoral, tratar-se de mat6ria urgente, relevan

caracteristica das fung6es de governo;
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VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleigdo, despesas com

publicidade dos orgdos ptblicos municipais, ou das respectivas

entidades da administragdo indireta, que excedam a media dos

gastos no primeiro semestre dos tr€s ultimos anos que antecedem

o pleito;

YllI - fazer, na circunscrigdo do pleito, revis6o geral da

remuneraEdo dos servidores publicos que exceda a recomposigdo

da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleiqdo, a partir

de 04 de abril de 2O2O ate a posse dos eleitos;

lX - rea'lizar a distribuigao gratuita de bens, valores ou beneficios

por parte do Municipio, exceto nos casos de calamidade priblica,

de estado de emerg€ncia ou de programas sociais autorizados em

lei e j6r em execuqdo orqamentdria no exercicio anterior, casos em

que o Ministerio Publico poderd promover o acompanhamento de

sua execugdo financeira e administrativa;

X - contratar shows artisticos para a inauguragdo de obras e

promogAo de servigos a partir de 04 de julho de 2O2O.

g 1" Alem de observar o disposto nos incisos VI e VII deste artigo, a

publicidade dos atos, programas, obras, serviEos e campanhas dos

orgAos priblicos deverd ter carater educativo, informativo ou de

orientaqdo social, dela ndo podendo constar nomes, simbolos ou imagens

que caracterizem promogdo pessoal de autoridades ou servidores

p0blicos, candidatos ou ndo.

g 2" A publicidade institucional deverA ser retirada ate 4 de julho de 2O2O

de todos os sitios oficiais da rede de acesso

orgAos e entidades do Municipio, para fins de

deste artigo.

A internet vinculados aos

cumprimento do inciso M

g 3" No ano eleitoral, os programas sociais de que tratam o inciso IX

art.2" rldo poderS.o ser executados por entidade nominalmente vin



a candidato ou por esse mantida direta ou indiretamente, independente

de jA estar em execugdo no exercicio anterior.

CAPiTULo III
Vooegoes euArrro Aos pREDros, REPARTIQOES E sERvIQos pOst lcos

Art. 3" E proibida a realizagdo de propaganda eleitoral nos pr6dios ou no

interior das repartig6es ptblicas, bem como nos veiculos oficiais ou a

serviQo do Municipio, ainda que fora do horArio de expediente.

Art. 40 E proibido o comparecimento de candidatos a inaugurag6es de

obras publicas a partir de 4 de julho de 2O2O.

Art. 5" E vedada a fixaqS.o e distribuigd.o de propaganda eleitoral de

candidatos, partidos ou coligaQ6es nos veiculos do sistema de transporte

p0blico individual e coletivo de pessoas.

$ 1" Os orgdos e entidades da Administragao hlblica responsAveis pela

outorga de autorizaq6es, permiss6es e concess6es, e pela frscalizagdo dos

servieos de transporte individual e coletivo de pessoas, devem dar ampla

divulgagao a vedagdo deste artigo aos autorizat6rios, permissionArios e

concession6rios.

$ 2' Os condutores dos veiculos oliciais ou locados que estiverem a

servigo da Administragao hiblica direta e indireta devem ser orientados

pelos dirigentes dos respectivos orgdos ou entidades para n5'o

conduzirem ou distribuirem propaganda eleitoral de candidatos, partidos

politicos ou coligag6es, nem permitirem sua afixagio nos respectivos

veiculos.

$ 3o Os veiculos pertencentes a terceiros, que contratualmente p

servi9o ao Municipio em horariO detcrminado, flcam desobngad

disposto neste artigo quando fora do horArio contratual que

afetados A administragdo municipal'



Capirulo IV

Drsrosrg6ps Frrars

Art. 6" Os contratos e ajustes realizados pela AdministragS.o P0blica para

a contratagS.o de servigos, bens e obras, inclusive por dispensa e

inexigibilidade de licitagd.o, n6.o sofrem restrig6es no periodo eleitoral.

Art. 7" O cumprimento deste Decreto bem como o respeito A legislaglo

eleitoral devera ser observado indistintamente por todos os orgS.os da

administragS.o direta e indireta.

Art. 80 O agente publico que tiver conhecimento do cometimento de

irregularidade dever6. informar imediatamente a Controladoria Geral do

Municipio, a quem competirA a apuragS,o dos fatos e das

responsabilidades.

Parigrafo rinico. O agente publico

irregularidadeenS.oareportar
solidariamente.

Art. 9" Todo material de publicidade institucional a ser veiculado a partir

do dia 4 de junho de 2O2O devera ser encaminhado para a Controladoria

Geral do Municipio em prazo habil, acompanhado da sua justificativa e

necessidade, para as provid€ncias cabiveis junto d. Justiga Eleitoral

visando a sua veiculag5.o.

Art. 1(). Este Decreto en

e qrarQo de 2O2O.

Roupno Lpar, Fpnnprne

Pnprorro

que tomar conhecimento de

poderA ser responsabilizado

h vigor na data da s
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