ATO DA MESA N°6/16
A MESA DA CÂMA RA MUNIClPAL DE LIMEIRA, Estado de

São Paulo;
USANDO das atribui ções que lhe são con feridas por Lei;
CONSIDERANDO que a iminência do pleito eleitoral vo ltado à
~sco lha

dos candidatos a prefeito e vereadores acen tua as prcocupaçõe ..· da Mesa desta

Câmara Munici pal quanto à observância rigorosa do princípio da ética il.:j.H ,olicana;
CONSIDE RANDO a necessidade de ex por e detalhar, a partir do que

determina a Constituição h:deral c a legislação elei toral , as diversas situações que envolvem n
atividade rotim:ira do parlamenta r com o objeti vo de elucidar as dúvid as em relação aos
lim ites legai s para sua atuação durante o pleito eleitoral de 20 16;
CONSIDERANDO a necess idade de atuar preventi vamente no senti do

de ori entar a todos os parlamentares e demais servidores para observânc ia da legis lação
especí fi ca no período cki toral ;
CONSl DERA NDO as disposições contidas na Le! n. 9.504/97 e na

Resolução do TSE n. 23 457/ 15;
RESOLVE:

Art. 1o Ficam permi tid as as transmissões ao vivo das sessões ord inári asi
da Câmara Mun icip al através da TV Câmara c internet, e suspensa a ve iculação de notícias
'

{

sobre os trabalhos dos atuais vereado res no si te da Cümara Municipa l du rante o pcn odo
eleitoral, observadas as regras impostas no presente ato.

§ 1° Nos termos do art. 37, § ] 0 da Consti tuição FeJ,:,al. a divulgação
oficial de toda informução pel os meios de com unicação deste Legislati v•., deverá ter caráter
educativo. in lormati vo ou de orientação sociaL não podendo constar nomes, símbolos ou
imagens qu~ caracterizem promoçilo pessoal de autori<.bcks ou serv idores públicos.
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§ 2° Durante a transmissão das sessões, é vedado ao vereador fazer
a s~ u11tos

qualquer tipo de menção a candidaturas, devendo limitar-se a discutir os

con stantes

da pauta.

§ 3° A infringência ú regra estabelecida no art i!jo anterior cnsejarú na
aplicação da s seguintes penalidades pelo Presidente da Câmara:
1 - advertência;
li -interrupção da palavra, e
lI - interrupção da tran smissão da sessão.

Art. 2° São proibidas aos agentes públicos

(vereadore~, ::!

servidores), as

seguintes cond utas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade s nos r)!e; ·_os eleitorais:
(

I - ceder ou usar, em benefício do candidato, partido ou coligação, bens

1
ou imóvei s pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito ,

J

Federal ou do Município, ressalv•da a reali zação de convenção partidári a;

r &tI
c/J'f1

I

11 - usar materiais ou serviços custeados pela Câmara Municipal, que
excedam as prerrogativas consignadas no Regimento Interno c nas normas internas da Câmara
c

'
\

111 - ceder servidor público ou usar de seus serviços para comitês de

campanha eleitoral de candidato, partido político ou col igação, du!'a'tte o horário de
expediente normal , exceto se o servidor estiver licenciado.

I

Art. 3° É vedada nas áreas de uso comum das dependências da sede da
Cümara, a afixação de símbo los partidários, bandeiras, decalques, etc., bem como o
<ksc nvolvimento de ati vidades estranhas ao trabalho dos vereadores.
Panígrafo ú nico. Excetua-se da proibição contida neste artigo a parada

dc veícu los com adesivo no estacionamento da Câmara Municipal, nos termos do §3°, art. 38
da Lei n° 9. 504/97, bem como o interior dos gabinetes parlamentares .
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Art. 4° As ori<:nla'rÕL:s

~

os L:n lcndimcntos lançados neste Ato,

fundam<.:ntado s na legislação c extraídos do exame da jurisprudência e das Resoluções da
Justiça Ucitoral , não vinculam ou antecipam eventuais manifestações e decisões que venham
a ser proferidas so bre a matéria pela Justiça Eleitoral ou pelo Ministério Público, no exercício
de sua competência específica.
Art. 5° As eventuais condutas funcionais ou de vereadores que

conli gurem violação ú legislação eleitoral ou its disposições deste Alo sujeica seus infratores
ús sanções no ümbito do Poder Legislativo,

S\.:111

prejuí zo da responsab1hdade individual do

parlamentar ou servidor perante a Justiça Eleitoral.
entrará em vigor na data de sua

L DI!: LIMEIRA, aos quatro dias do mês de
_...

2" Sccrctúri a
PUBLICADA NA SECRKI'A lHA LEGlSLATIVA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE LIMEIRA, aos quat ro dias do mês de julho do ano de dois mil c
d~zçsscis.
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