
 

 
 

 

 

 

 O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio da Escola de Gestão 

Pública disponibilizou o Manual de Encerramento de Mandato, no qual elenca as 

restrições as quais Administração Pública Municipal esta sujeita em ano eleitoral. 

 

Siglas utilizadas: 

 

LCE Lei Complementar nº113/2005  
LE Lei Eleitoral – Lei nº 9.504/1997 
LRF Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº101/2000 

 

RESUMO CRONOLOGICO DAS VEDAÇÕES. 

 

DURANTE O ANO ELEITORAL 

PROIBIÇÃO OBSERVAÇÃO FUNDAMENTO 

Extrapolar o limite de 
despesas total com 
pessoal no ultimo ano 
de  mandato. 

Consequências: 
- Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 
(art.359-b Código Penal); 
- Irregularidade das contas e aplicação de multas (art. 
87, LCE 113/2005); 
-Inelegibilidade; 
-Restrições ao art. 23, §4º, LRF) 

 
 
Art. 23, §4º, 
LRF 

Extrapolar os limites 
da dívida pública 
consolidada no ultimo 
ano do mandato. 

Consequências: 
- Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 
(art.1º, XVI, Decreto Lei nº201/1967); 
- Irregularidade das contas e aplicação de multas (art. 
87, LCE 113/2005); 
-Inelegibilidade; 
-Impedimentos do art. 31, LRF) 

 
Art. 31, §3º, 
LRF 

Contratação de 
Operações de Crédito 
por antecipação de 
Receita Orçamentária 
(ARO) no ultimo ano 
do mandato. 

Consequências: 
- Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 
(art.1º, XVI, Decreto Lei nº201/1967); 
- Irregularidade das contas e aplicação de multas (art. 
87, LCE 113/2005); 
-Inelegibilidade; 

 
Art. 38, VI, b, 
LRF 

Ceder ou usar bens 
móveis ou imóveis 
pertencentes à 
Administração Pública. 

Não se aplica a bem público de uso comum 
(ex:praias, parques e ruas), nem à cessão de prédios 
públicos para realização de convenção partidária. 

 
Art.73, I, LE 

Usar materiais ou 
serviços, custeados 
com recurso público, 
para finalidade político-
partidária. 

Essas prerrogativas são dadas pelos regimentos e 
pelas normas internas. 

 
Art.73, II, LE 

Ceder ou usar serviços 
de servidor ou de 

Permitido durante férias e licenças do servidor.  
Art.73, III, LE 



 

 
 

 

 

 
empregado público 
para comitê de 
campanha. 

Fazer uso promocional 
da distribuição gratuita 
de bens e serviços de 
caráter social, 
custeados pelo Poder 
Público. 

É vedado o uso promocional em favor de candidato.  
Art.73, IV, LE 

Distribuir gratuitamente 
bens, valores ou 
benefícios por parte da 
Administração Pública. 

A distribuição poderá excepcionalmente acontecer 
nos casos de calamidade pública, de estado de 
emergência ou de programas sociais autorizados em 
lei e já em execução orçamentária no exercício 
anterior.  

 
Art.73, §10º, LE 

Realizar, no primeiro 
semestre do ano de 
eleição, despesas com 
publicidade 
institucional que 
excedam a média de 
gastos do primeiro 
semestre dos três 
últimos anos que 
antecedem o peito. 

As despesas com a publicidade legal (veiculação dos 
atos na imprensa oficial) não sofrem qualquer 
limitação ou restrição. 

 
 
Art.73, VII, LE 

 

 180 DIAS ANTES DAS ELEIÇÕES 

PROIBIÇÃO OBSERVAÇÃO FUNDAMENTO 

Fazer, na circunscrição 
das eleições, revisão 
geral de remuneração 
de servidores públicos. 

Proibição apenas para revisões que excedam a 
recomposição da perda do poder aquisitivo. 

 
 
Art. 73, VII, LE 

 

 DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DE FINAL DE MANDATO 

PROIBIÇÃO OBSERVAÇÃO FUNDAMENTO 

Contrair obrigações de 
despesas que não 
possa ser cumprida 
integralmente dentro 
dele, ou que tenha 
parcelas a serem 
pagas no exercício 
seguinte sem que haja 
suficiente 
disponibilidade de 
caixa para este efeito. 

Consequências: 
- Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
(art.359-c Código Penal); 
- Irregularidade das contas e aplicação de multas (art. 
87, LCE 113/2005); 
-Inelegibilidade. 
 

 
 
Art. 42, LRF 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 3 MESES ANTES DAS ELEIÇÕES 

PROIBIÇÃO OBSERVAÇÃO FUNDAMENTO 

Nomear, contratar ou 
admitir, demitir sem 
justa causa, suprimir 
vantagens, 
dificultar/impedir o 
exercício funcional, 
remover, transferir ou 
exonerar servidor 
público.  

Exceções: 
a) cargos em comissão e funções comissionadas; 
b) nomeação de aprovados em concurso público 
homologado até 3 meses antes da eleição; 
c)serviços públicos essenciais (com autorização do 
chefe do Poder Executivo – Resp nº27.563/06) 
d) transferência ou remoção ex officio de militares, 
policiais civis e de agentes penitenciários. 

 
 
Art. 73, V,LE 

Realizar ou receber 
transferências de 
recursos. 

Exceções: 
a) obra ou serviço já em andamento; 
b) calamidade pública; 
c)emergência. 

Art. 73, 
VI,”a”,LE 

Autorizar ou veicular 
publicidade 
institucional. 

Exceções: 
a) grave e urgente necessidade pública (reconhecida 
pela Justiça Eleitoral); 
b) produtos ou serviços que tenham concorrências no 
mercado (ex: correios e bancos públicos). 

Art. 73, 
VI,”b”,LE 

Fazer pronunciamento, 
em rádio ou TV, fora 
do horário eleitoral 
gratuito. 

Exceções: Matéria urgente, relevante e característica 
das funções de governo, a critério da Justiça Eleitoral. 
 

Art. 73, 
VI,”c”,LE 

Contratar shows 
artísticos para animar 
inaugurações.  

É vedada a utilização de recursos públicos para essa 
finalidade. Art. 75, LE 

Comparecer a 
inaugurações de obras 
públicas. 

A simples presença física do candidato, sem 
nenhuma manifestação de caráter eleitoral, é o 
bastante para caracterizar a conduta vedada. 

Art. 77, LE 

 

 

 

 180 DIAS ANTES DO FINAL DO MANDATO 

PROIBIÇÃO OBSERVAÇÃO FUNDAMENTO 

Aumento da despesa 
com pessoal, nos 
últimos 180 dias do 
mandato. 

Consequências: 
- Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
(art.359-g Código Penal); 
- Nulidade do ato; 
- Irregularidade das contas e aplicação de multas (art. 
87, LCE 113/2005); 
-Inelegibilidade. 
 

 
 
Art. 21, p. 
unico,LRF 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 120 DIAS ANTES DO FINAL DO MANDATO 

PROIBIÇÃO OBSERVAÇÃO FUNDAMENTO 

Nos últimos 120 dias 
antes do final do 
mandato do chefe do 
Poder Executivo, é 
vedada a contratação 
de operação de 
crédito. 

Consequências: 
- Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. (art.359-
A Código Penal); 
- Irregularidade das contas e aplicação de multas (art. 
87, LCE 113/2005); 
-Inelegibilidade. 
 

 
 
Art. 15, da 
Resolução nº 
43/2001 – 
Senado 
Federal. 
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