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APRESENTAÇÃO

Baseada no Decreto nº 25.237, que dispõe sobre as condutas 

vedadas aos agentes públicos nas eleições 2014, esta cartilha 

aponta as principais recomendações previstas na legislação 

eleitoral. Com caráter informativo, o conteúdo desta cartilha não 

esgota e não substitui a consulta à legislação vigente.

O informativo orienta a conduta do agente público quanto às 
vedações que afetam a oportunidade entre candidatos nas 
eleições, bem como apresenta um panorama sintético das Leis 
que regem o período eleitoral. Além disso, o leitor conta com 
a disposição parcial da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral 
nº 23.390/2013, que expede a instrução do calendário eleitoral 

2014.

 
PANORAMA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL

Lei Federal nº 8.429 de 2 de junho de 1992

Trata das sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 

enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou 

função na administração pública direta, indireta ou fundacional. 

Para efeito da Lei, é considerado agente público, 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 nas entidades de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, dentre 

outros.

 
Lei Federal nº 9.504 de 30 de setembro de 1997

Estabelece as normas para as eleições de Presidente e Vice-

Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado 

e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, Senador, Deputados 

Federal, Estadual e Distrital e Vereador. Além do artigo 73, que 

trata das condutas vedadas aos agentes públicos, a Lei discorre 

também sobre a formação de coligações, convenções para escolha 

de candidatos, registro de candidatos, arrecadação e aplicação de 

recursos nas campanhas eleitorais, prestação de contas, pesquisas 

e testes pré-eleitorais, propagandas eleitorais, direito de resposta, 

sistema eletrônico de votação, fiscalização, dentre outros.
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DECRETO MUNICIPAL Nº 25.237
Condutas vedadas aos Agentes Públicos

O dispositivo legal versa sobre a proibição aos agentes públicos, 
servidores ou não, das seguintes condutas tendentes a afetar a 
igualdade de oportunidades entre candidatos nas eleições:

•  ceder, usar ou autorizar, em benefício de candidato, partido 
político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes 
à Administração direta ou indireta do Município, ressalvada a 
realização de convenção partidária;

•  usar materiais ou serviços, custeados pelos governos ou casas 
legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos 
regimentos e normas dos órgãos que integram;

•  ceder servidor público ou empregado da Administração direta 
ou indireta do Poder Executivo Municipal, ou 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 o empregado estiver licenciado;

•  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.

Reputa-se agente público, para os efeitos do Decreto, 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 e indireta.

As condutas enumeradas acima caracterizam, ainda, atos de 
improbidade 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.

Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o parágrafo 
anterior não poderão ser executados por entidade nominalmente 
vinculada a candidato ou por esse mantida.
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Proibições

•  Qualquer candidato comparecer, a partir de 5 de 
julho de 2014, a inaugurações de obras públicas.

•  Aos profissionais da área de saúde vinculados ao 
Município, quando do atendimento dos munícipes: 
fazer qualquer menção a candidaturas, solicitar 
votos ou efetuar qualquer promessa com fins 
eleitorais.

•  Qualquer profissional da área de educação: 
promover reuniões com fins eleitorais dentro dos 
estabelecimentos de ensino, bem com suspender 
as aulas ou liberar os estudantes para participarem 
de eventos políticos.

•  Aos servidores públicos da administração direta 
e indireta lotados no Município: dar, oferecer 
ou prometer bens ou vantagens ao eleitor para 
obtenção de votos.

•  Qualquer servidor, em horário de expediente: 
participar de evento político ou usar qualquer 
indumentária ou espécie de propaganda de 
candidato.

•  Aos servidores da limpeza pública: também nos 
veículos de coleta de lixo a utilização, durante 
a jornada de trabalho, de qualquer espécie de 
propaganda de candidato.

•  Distribuição e afixação de qualquer material 
de propaganda eleitoral nas dependências de 
qualquer prédio público pertencente ao Município.

Vote em mim
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Publicidade

O Decreto trata ainda das questões relativas à publicidade. 
Os atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 
públicos devem ter caráter educativo, informativo ou de 
orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos.
 
Orientações

•  O agente público que tiver ciência de alguma irregularidade 
deverá, imediatamente, providenciar a retirada do material 
irregular, bem como identificar o infrator e comunicar, 
formalmente, tal fato ao dirigente máximo do órgão ou entidade 
municipal da administração, para que sejam tomadas as 
providências cabíveis.

•  Detectadas a qualquer tempo as irregularidades constantes 
no Decreto, a autoridade notificará o servidor, por intermédio 
de sua chefia imediata, para apresentar defesa, cujo processo 
administrativo disciplinar se desenvolverá nos termos da 
legislação vigente, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

 

CALENDÁRIO ELEITORAL  

(Resolução do TSE nº 23.390/2013)

5 de outubro de 2013 (1 ano antes)

Registro dos estatutos dos partidos políticos que pretendem 
participar das eleições (Lei nº 9.504/97, art. 4º).

Estabelecimento do domicílio eleitoral e da filiação deferida dos 
candidatos que pretendem concorrer (Lei nº 9.504/97, art. 9º, 
caput).

10 de junho de 2014

Início da permissão de realização de convenções destinadas à 
deliberação sobre coligações e à escolha de candidatos (Lei nº 
9.504/97, art. 8º, caput); da vedação às emissoras de rádio e de 
televisão transmitir programa apresentado ou comentado por 
candidato escolhido em convenção (Lei nº 9.504/97, art. 45, § 1º) 
e do período para nomeação dos membros das Mesas Receptoras 
para o primeiro e eventual segundo turnos de votação (Resolução 
nº 21.726/2004).
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Último dia para fixação, por Lei, dos limites de gastos de 
campanha para os cargos em disputa (Lei nº 9.504/97, art. 17-A).

Data a partir da qual, observada a realização da convenção 
partidária, até a apuração final da eleição, não poderão servir 
como Juízes Eleitorais nos Tribunais Regionais, ou como Juiz 
Eleitoral, o cônjuge ou companheiro, parente consanguíneo ou 
afim, até o segundo grau, de candidato a cargo eletivo registrado 
na circunscrição (Código Eleitoral, art. 14, § 3º).

1º de julho de 2014

Data a partir da qual não será veiculada a propaganda partidária 
gratuita prevista na Lei nº 9.096/95, nem será permitido nenhum 
tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão (Lei nº 
9.504/97, art. 36, § 2º) e início da vedação às emissoras de rádio 
e de televisão, em programação normal e em noticiário (Lei nº 
9.504/97, art. 45).

5 de julho de 2014

Início da vedação aos agentes públicos às condutas previstas na 
Lei nº 9.504/97, art. 73, V e VI, a, b e c, e § 3º.

6 de julho de 2014

Permitida a propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 36, caput).

15 de julho de 2014

O eleitor que estiver ausente do seu domicílio eleitoral, em 
primeiro e/ou segundo turnos das eleições 2014, poderá requerer 
sua habilitação para votar em trânsito para presidente e vice-
presidente da República, com a indicação da capital do Estado 
onde estará presente, de passagem ou em deslocamento (Código 
Eleitoral, art. 233-A).

27 de julho (70 dias antes)

Último dia para: títulos dos eleitores que requereram inscrição ou 
transferência estejam prontos para entrega (Código Eleitoral, art. 
114, caput) e para a publicação, no órgão oficial do Estado, dos 
nomes das pessoas indicadas para compor as Juntas Eleitorais 
para o primeiro e eventual segundo turnos de votação (Código 
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Eleitoral, art. 36, § 2º).

19 de agosto (47 dias antes)

Início do período da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na 
televisão (Lei nº 9.504/97, art. 47, caput).

5 de setembro (30 dias antes)

Último dia para entrega dos títulos eleitorais resultantes dos 
pedidos de inscrição ou de transferência (Código Eleitoral, art. 
69, caput); para o Juízo Eleitoral comunicar ao Tribunal Regional 
Eleitoral os nomes dos escrutinadores e dos componentes 
da Junta Eleitoral nomeados e publicar, mediante edital, a 
composição do órgão (Código Eleitoral, art. 39); para a requisição 
de veículos e embarcações aos órgãos ou unidades do serviço 
público para o primeiro e eventual segundo turnos de votação 
(Lei nº 6.091/74, art. 3º, § 2º).

20 de setembro (15 dias antes)

Nenhum candidato poderá ser detido ou preso, salvo em flagrante 
delito, a partir desta data (Código Eleitoral, art. 236, § 1º).

25 de setembro (10 dias antes)

Prazo final para o eleitor requerer a segunda via do título eleitoral 
dentro do seu domicílio eleitoral (Código Eleitoral, art. 52).

30 de setembro (5 dias antes)

Neste dia e até 48 horas depois do encerramento da eleição, 
nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante 
delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime 
inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto (Código 
Eleitoral, art. 236, caput).

2 de outubro (3 dias antes)

Último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no 
rádio e na televisão (Lei nº 9.504/97, art. 47 caput).
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4 de outubro (1 dia antes)

Último dia para entrega da segunda via do título eleitoral (Código 
Eleitoral, art. 69, parágrafo único); para propaganda eleitoral 
mediante alto-falantes ou amplificadores de som, entre as 8 e 
as 22 horas (Lei nº 9.504/97, art. 39, §§ 3º e 5º, I); para, até as 22 
horas, distribuir material gráfico e promover caminhada, carreata, 
passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando 
jingles ou mensagens de candidatos (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 9º).

5 de outubro – domingo

DIA DAS ELEIÇÕES
A votação se realizará de acordo com o horário local, das 8h às 17h.

26 de outubro – domingo

Em caso de 2º turno, a votação se realizará de acordo com o 
horário local, das 8h às 17h.

Expediente

Elaboração
Secretaria Municipal de Gestão (Semge)

Fontes
Lei das Eleições: Lei Federal nº 9.504/97
Lei da Improbidade Administrativa: Lei Federal nº 8.429/92
Resolução do TSE nº 23.390/2013, sobre o Calendário Eleitoral 2014
Decreto Municipal nº 25.237
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