
DECRETO N. 098/2012, DE 28 DE JUNHO DE 2012.  

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE MEDIDAS 

ADMINISTRATIVAS QUE DEVEM SER ADOTADAS NO 

PERÍODO ELEITORAL NO MUNICÍPIO BOM JESUS, EM 

CONSONÂNCIA COM A LEI 9.504/97.  

CONSIDERANDO que a Lei Eleitoral (Lei 9.504/97) estabelece as condutas 

vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais; 

CONSIDERANDO que a campanha eleitoral começa a partir de 5 de julho e 

encerra em 07 de outubro de 2012; 

CONSIDERANDO que os agentes públicos em campanha eleitoral não podem 

praticar medidas tendentes a afetar o equilíbrio da disputa; 

CONSIDERANDO que o Poder Público possui como obrigação fundamental a 

observância da legislação vigente, especialmente da Constituição Federal e legislação 

eleitoral; 

DECRETA: 

Art. 1º Fica determinado a todos os setores da Administração Pública que não 

permitam a cessão ou cedência de bens móveis ou imóveis pertencentes ao município 

de Bom Jesus em favor de candidato, partido ou coligação, salvo para a realização de 

convenção partidária. 

Art. 2º Fica proibido a todos os servidores públicos a participação ou auxílio a 

partidos, candidatos ou coligações durante o período de expediente da prefeitura 

municipal. 

Art. 3º Fica proibida nomeação, contratação ou admissão, demissão sem justa 

causa, supressão ou readaptação de vantagens aos servidores públicos, salvo 

nomeação para cargos comissionados e aprovados em concurso público homologado 

até 5 de julho de 2012. 



Art. 4º Fica proibida toda e qualquer publicidade institucional dos atos, 

programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais, inclusive no 

site do Município de Bom Jesus na internet, de sorte que também restam suspensos os 

contratos de publicidade celebrados com veículos de comunicação para divulgação de 

informativos da prefeitura municipal. 

Art. 5º As proibições constantes dos artigos anteriores devem ser cumpridas, 

impreterivelmente, a partir do dia 5 de julho de 2012 e serão cessadas com o término 

do período eleitoral ou até a posse dos eleitos no caso das obrigações constantes do art. 

3º, conforme disposto no art. 73, V, “c”, da Lei 9.504/97. 

Art. 6º Eventuais dúvidas a respeito do procedimento a ser adotado deverão ser 

esclarecidas, necessariamente, junto aos Setores Jurídico e de Controle Interno, sendo 

que se porventura houver afronta à legislação eleitoral os fatos serão objeto de 

investigação (sindicância interna) e comunicação ao Ministério Público para 

responsabilização dos infratores. 

Art. 7º Dê-se ampla divulgação à presente determinação, inclusive com entrega 

de cópia a todos os Secretários Municipais e servidores em exercício de cargo 

comissionado para controle e fiscalização. 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário.  
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