
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

DECRETO N° 008, DE 19 DE JANEIRO 2016.

Disciplina as vedaciies ao agente
publico integrante da Administraciio
Publica Direta e Indireta nas elei-
foes municipais de 2016.

o Prefeito do Municipio de Caruaru, no uso das atribuicoes conferidas pela Constituicao
Federal, pela Constituicao do Estado e, bem assim, pela Lei Organica do Municipio,

CONSIDERANDO os principios explicitos e implicitos que respaldam a Adminis-
tracao Publica, em especial os capitulados no art. 37, caput, da Constituicao Federal;

CONSIDERANDO as disposicoes encartadas na Lei n." 9.504, de 30 de Setembro
de 1997;

CONSIDERANDO 0 que disposto na Lei n." 8.429, de 02 de junho de 1992, e
CONSIDERANDO, por fim, 0 teor do art. 84, inciso VI, alinea a, da Constituicao

Federal,

DECRETA:

Art. 1° Colimando a igualdade de oportunidades entre candidatos no perfodo eleito-
ral, fica vedado ao agente publico integrante dos quadros da Adrninistracao Publica Dire-
ta Municipal e, bem ainda, da Adrninistracao Publica Indireta Municipal, as seguintes
disposicoes:

I - ceder ou usar, em beneficio de candidato, partido politico ou coligacao, bens
rnoveis ou imoveis pertencentes it Adrninistracao Direta ou Indireta do Municipio,
ressalvada a realizacao de convencao partidaria;

II - usar materiais ou services, custeados pela Administracao Publica Municipal
Direta e Indireta, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos
orgaos que integram;

III - ceder agente publico da Adrninistracao Direta ou Indireta Municipal, ou usar
de seus services, para comites de campanha eleitoral de candidato, partido poiftico ou
coligacao, durante 0 horario de expediente normal, salvo se 0 agente estiver licenciado;

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido polftico ou
coligacao, de distribuicao gratuita de bens e services de carater social custeados ou
subvencionados pelo Poder Publico Municipal;

V - nomear, contratar ou de qualquer forma, admitir, demitir sem justa causa,
suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir 0 exercicio
funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou. exonerar agente publico, na
circunscricao do pleito, nos tres meses que antecedem e ate a posse dos eleitos, sob pen a
de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeacao ou exoneracao de cargos em comissao e designacao ou dispensa de
funcoes de confianca;
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b) a nomeacao dos aprovados em concursos publicos homologados ate 0 inicio
daquele prazo, e

c) a nomeacao ou contratacao necessana a instalacao ou ao funcionamento
inadiavel de servicos publicos essenciais, com previa e expressa autorizacao do Chefe do
Poder Executivo.

VI - nos tres meses que antecedem 0 pleito:
a) com excecao da propaganda de produtos e servicos que tenham concorrencia no

mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, services e
campanhas dos orgaos publicos municipais, ou das respectivas entidades da
Adrninistracao Indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade publica, assim
reconhecida pelo Chefe do Poder Executivo, apos previa consulta a Justica Eleitoral, e

b) fazer pronunciamento em cadeia de radio e televisao, fora do horario eleitoral
gratuito, salvo quando, a criterio do Chefe do Poder Executivo, apos previa consulta a
Justica Eleitoral, tratar-se de materia urgente, relevante e com caracteristica das funcoes
de governo.

VII - realizar, no primeiro semestre do ana de eleicao, despesas com publicidade
dos orgaos publicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administracao indireta, que excedam a media dos gastos no primeiro semestre dos tres
ultimos anos que antecedem 0 pleito.

VIII - fazer, na circunscricao do pleito, revisao geral da remuneracao dos servidores
publicos que exceda a recomposicao da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ana da
eleicao, ate a posse dos eleitos, e

IX - gratuitamente distribuir, no ana em que se realizar eleicao, bens, valores ou
beneficios por parte da Adrninistracao Publica Municipal, exceto nos casos de calamida-
de publica, de estado de emergencia ou de programas sociais autorizados em lei e ja em

_ , . ,i. .'
execucao orcarnentana no exercicio antenor.

§ 1° Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata 0 inciso anterior nao po-
derao ser executados por entidade nominal mente vinculada a candidato ou por esse man-
tida.

§ 2° Reputa-se agente publico, para os efeitos deste decreto, quem exerce, ainda que
transitoriamente ou sem remuneracao, por eleicao, norneacao, designacao, contratacao ou
qualquer outra forma de investidura ou vinculo, mandato, cargo, emprego ou funcao nos
orgaos ou entidades da Administracao Publica Direta e Indireta.

§ 3° A vedacao do inciso I deste artigo nao se aplica ao usa, em campanha, pelos
candidatos a reeleicao de Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residencias oficiais, com os
servicos inerentes a sua utilizacao normal, para realizacao de contatos, encontros e
reunioes pertinentes a propria campanha, desde que nao tenham carater de ato publico.

§ 4° As vedacoes do inciso VI do caput, alineas a e b, aplicarn-se apenas aos
agentes publicos das esferas administrativas cujos' cargos estejam em disputa na eleicao.

§ 5°.0 descumprimento do disposto neste artigo acarretara a instauracao de
processo administrativo, sujeito a pena de dernissao, assegurando-se 0 contraditorio e a
ampla defesa.
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Art. 2° Nos tres meses que antecedem 0 pleito, na realizacao de inauguracoes e
vedada a contratacao de shows artisticos pagos com recursos publicos.

Paragrafo unico. Nos casos de descumprimento do disposto neste artigo, aplica-se
o lastreado no art. 1°, § 5°, deste Decreto.

Art. 3° E vedado a qualquer candidato comparecer, nos tres meses que antecedem,
a inauguracoes de obras publicas.

Paragrafo unico. Nos casos de descumprimento do disposto neste artigo, aplica-se
o disposto no art. 1°, § 5°, deste Decreto.

Art. 4° A aplicacao das sancoes cominadas neste ato normativo dar-se-a sem
prejuizo de outras de carater constitucional ou disciplinar fixadas pelas demais leis
vigentes.

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao,
,

Caruaru, 19 de janeiro de 2016; 195° da Independencia; 128° da Republica.
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