
DECRETO n. 091/2008 
     de 01/07/2008 
 

DECRETA VEDAÇÃO AOS AGENTES PUBLICOS 
MUNICIPAIS  E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 
CLARICE RODIGHERI SCHNEIDER, Prefeita Municipal 
de Bom Jesus, Município do Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a Legislação em vigor, especialmente com A Lei 
Federal n. Lei nº 9.504/97. 

  
DECRETA: 

Art. 1. São proibidos aos Servidores Públicos 

Municipais, sob pena de responsabilidade: 

I – ceder ou usar, em benefício de candidato, partido 

político ou coligação, bens móveis, imóveis ou veículos, pertencentes à 

administração direta ou indireta do  Municípios  (Lei nº 9.504/97, art. 73, I);  

II – usar materiais ou serviços, custeados pelo 

Município, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e 

normas da Administração (Lei nº 9.504/97, art. 73, II);  

III – usar de seus serviços, para comitês de campanha 

eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de 

expediente normal, salvo se estiver licenciado (Lei nº 9.504/97, art. 73, III);  

IV – 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 

municipal (Lei nº 9.504/97, art. 73, IV);  

V - fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores 

ou benefícios por parte da administração pública ou servidores, exceto nos 

casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas 

sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. 

(Lei nº 9.504/97, art. 73, § 10).  

VI - a publicidade dos atos, programas, obras, serviços 

e campanhas dos órgãos públicos deverá 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 

(Constituição Federal, art. 37, § 1º). 

VII – Fica expressamente vedada a veiculação de 

propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta, fixação 

de placas, estandartes, faixas e assemelhados (Lei nº 9.504/97, art. 37, caput) 

em bens imóveis, móveis, veículos e dependências da Administração Pública 

Municipal. 

Art. 2º -  Reputa-se agente público, para os efeitos do 

artigo primeiro, 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, indireta ou fundacional (Lei nº 

9.504/97, art. 73, § 1º).  

 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

           Bom Jesus - SC, 01 de julho de 2008. 

 

CLARICE RODIGHERI SCHNEIDER 

Prefeita Municipal 

Registrado e publicado na data supra e local de costume. 

 
Valdemir de Mello 
Funcionário Designado 


