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DECRETO 027/2020 

DE 28 DE SETEMBRO DE 2020 

                                             

DECRETO 027/2020   

I. “Dispõe sobre as condutas vedadas aos agentes 

públicos do Poder Executivo Municipal no período 

eleitoral de 2020, e dá outras providências correlatas. 

 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO, Prefeito do Município 

de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da 

atribuição que lhe confere o art. 70, caput, inciso IV, da Lei 

Orgânica do Município, 

 

CONSIDERANDO o período eleitoral de 2020, as disposições 

da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), da 

Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei Geral das 

Eleições), e demais normas eleitorais pertinentes à conduta dos 

agentes públicos; 

CONSIDERANDO a Emenda Constitucional nº 107, de 02 de 

julho de 2020, que adia, em razão da pandemia da Covid-19, as 

eleições municipais de outubro de 2020 e prazos eleitorais 

respectivos; 

CONSIDERANDO o Comunicado dos Ajustes do Calendário 

Eleitoral em decorrência da promulgação da Emenda 

Constitucional nº 107, de 02 de julho de 2020, divulgado pelo 

Tribunal Superior Eleitoral; 

CONSIDERANDO a necessidade de o Poder Executivo 

resguardar-se contra a prática de qualquer conduta vedada, 

por exclusiva ação de seus agentes ou dirigentes de órgãos da 

Administração Pública Municipal durante o período alcançado 

pela legislação eleitoral; 

 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º- Este Decreto estabelece normas para as eleições no ano 

de 2020 e dispõe sobre condutas vedadas neste período eleitoral 

aos agentes públicos do Município de João Câmara/RN. 

§ 1º Este Decreto não afasta o dever de observância das outras 

normas vigentes. 

§ 2º O descumprimento da legislação eleitoral poderá acarretar 

responsabilização civil, penal, administrativa e eleitoral. 

§ 3º Os infratores estão sujeitos a sanções de demissão, multa, 

suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o 

poder público, ressarcimento do dano, dentre outras, nos 

termos da legislação específica. 

§ 4° Para efeitos deste Decreto, considera-se agente público 

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 integrantes do 

Poder Executivo. 

CAPÍTULO II 

DAS VEDAÇÕES 

Art. 2º- São vedadas as seguintes condutas aos agentes públicos 

do Município de João Câmara/RN: 

I - ceder ou usar bens móveis ou imóveis da Administração 

Pública em benefício de candidato, partido político ou 

coligação, ressalvada a realização de convenção partidária; 

II- prestar serviços ou ceder agente público para campanha 

eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o 

horário de expediente normal, salvo se o agente estiver 

licenciado; 

III- usar materiais ou serviços da Administração Pública ou 

por ela custeados, inclusive endereço eletrônico institucional, 

em benefício de candidato, partido político ou coligação, que 

excedam as prerrogativas consignadas nas normas dos órgãos 

ou entidades que integram; 

IV- portar, guardar, afixar ou distribuir material de 

propaganda eleitoral ou de manifestação de preferência por 

determinado candidato, partido político ou coligação no 

interior de bens móveis ou imóveis de posse ou propriedade ou 

a serviço da Administração Pública; 

V- utilizar equipamentos de informática, endereço eletrônico 

institucional e congêneres pertencentes ou a serviço da 

Administração Pública para manifestar em redes sociais ou 

enviar comunicações eletrônicos com conteúdo político-

eleitoral; 

VI- fazer ou permitir a realização de propaganda eleitoral nos 

prédios ou no interior das repartições da Administração 

Pública, bem como nos veículos oficiais ou a serviço da 

Administração Pública, ainda que fora do horário de 

expediente; 

Art. 3º- É vedada ainda a realização de atos de campanha e de 

propaganda eleitoral por parte dos servidores públicos 

municipais durante o horário de expediente normal, assim 

considerado o intervalo compreendido entre as 8h:00min as 

13h:00min, de segunda a sexta-feira, conforme determina o art. 

7°, inciso VIII, do Decreto Municipal n° 07, 23 de março de 

2020. 

§1° O servidor público comissionado que for surpreendido, 

durante o horário de expediente normal, realizando atos de 

propaganda eleitoral será exonerado. 

§2° O servidor efetivo que for surpreendido, durante o horário 

de expediente normal, realizando atos de campanha eleitoral 

estará sujeito a sindicância administrativa. 

§3 O disposto no “caput” não se aplica aos servidores públicos 

licenciados, desincompatibilizados para campanha eleitoral e 

que estejam no gozo de férias. 

Art. 4º- É vedada ao agente público municipal o uso de redes 

sociais e sites de relacionamento durante o horário de 

expediente descrito no art. 3° e, também aplicativos de 
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mensagens quando não for a trabalho, salvo se estiver 

licenciado ou no gozo de férias. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 5º- O descumprimento desse decreto, a depender da sua 

gravidade, sujeitará o infrator a sindicância administrativa e a 

representação no Ministério Público, visando a apuração de 

responsabilidade penal e civil. 

Art. 6º- O Gabinete Civil encaminhará cópia deste Decreto a 

todos os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo, 

que ficarão responsáveis em divulgar amplamente estas regras. 

Art. 7º- Compete à PGM – Procuradoria Geral do Município 

responder consultas relativas à implementação desde Decreto, 

bem como proceder eventuais consultas ao TRE/RN. 

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

 

                   Dependências do Palácio Torreão, Gabinete do 

Prefeito Municipal de João Câmara-RN, em 28 de setembro de 

2020. 

 

__________________________________________ 

Manoel dos Santos Bernardo 

Prefeito Municipal 
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