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AUTOR E INICIATIVA: MESA DIRETORA

A Mesa Diretora da Câmara 'de
Vereadores de Capão do Cipó, RS, no exercício 'das legais atribuições que lhe
são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Capão do
Cipó, RS, bem como da competência que lhe confere o § 3° do ett. 37 da Lei
Federal n" 9.504, de 30 de setembro de 1997,

CONSIDERANDO a realização das eleições
perepreteiio, vice-prefeito e 'vereadores a ser realizada em 2016,

"',_

CONSIDERANDO o dever democrático
da imparcialidade institucional e de não permitir, por suas ações e pela ação de
seus agentes públicos, a desigualdade de oportunidecie entre as candidaturas,

eleitoral,
Eleitoral

as resoluções do
e a

CONSIDERANDO a legislação
Tribunal Superior
jurisprudência eleitoral

Rua Antônio Garcia dos Santos, 422 CEP:97753-000 Capão do Cipó / RS Fone: (55) 3611-1058. E-Maí/:
1camara.cipo@bol.com.brCNPJ: 04.362.965/0001-85



..,

~ de R~t;~ de W
a4HAIM HVI//aIPAt bE t'EREAbORE5

~deC!#
~daP~

e a necessidade de regulamentação das condutas vedadas da instituição e de
seus agentes públicos,

\
Que o Poder Legis/ativo aprovou e eu promylgo a

seguinte:

RESOLUÇÃO DE MESA

Artigo 1°, Esta Resolução de Mesa define as regra a serem
observadas pelos agentes públicos municipais da Câmara Municipal, diante
das eleições de 2016 para prefeito, vice-prefeito e vereador.

§ 1° A base de leis para a definição das regras descritas nesta
Resolução de Mesa é o Código Eleitoral, a lei Federal nO 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e as resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.

§ 2° Considera-se para fins desta Resolução de Mesa, como
agente público daCâmara Municipal:

VI. Vereador;
VII. Servidor titular de cargo em comissão;

VIII. Servidor titular de cargo efetivo;
IX. Empregado público;
X. Estagiário.

§ 3° A fiscalização quanto ao atendimento das normas previstas
nesta Resolução de Mesaçaberá ao Presidente da Câmara Municipal.

§ 4° O Presidente da Câmara Municipal responderá por omissão,
condução parcial e tendenciosa dos trabalhos institucionais ou por outro .
ato quer possa configurar desequülbrio entre as candidaturas tanto na
eleição para prefeito e vice-prefeito, como na eleição para vereador.

Rua Antônio Garcia dos Santos, 422 CEP:97753-000 Capão do Cipó / RS Fone: (55) 3611-1058. E-Mai!:
1camara.cipo@bol.com.br CNPJ: 04.362.965/0001-85



•....- ..

~-~'--------------------------------------------------------------------------,~

Artigo 2°. A divulgação de ação institucional da Câmara
Municipal e da atuação de seus agentes pQblicos somente será admitida se
tiver caráter educativo, in~ormªtivo ou df/brieptaçãbsociaL.<
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Rará~rafo Único. Considera-se como ação instituqional a'
decorrente-de matéria protocolada e em tramitação na Câmara Municipal.
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Artigo 3°. São vedadas, é30S age,ntes públicos da Câ&tar,a.
MuhJ.cipãl,as seguintes condutas: ..,. ",v'"
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11.

111.

IV.

V.

VII.

Fixar, colocar ou distribuir material d~ campanha eleitoral
qualquer candidaturasnósambientesinterhos e externos da Câmara
Municipal, inclusive janelas, fachadas e estacionamento;

Realizar,re,uniões ou receber. pessoas nos ambientes da Câmara
Municipal "para tratª[, r"çie·' .assüntos relacionados com campanha
eleitoral de qualquer:cari'ctida.turà;" ,

Ceder ou usar, em benefício :çie.ql,Jalquer candidatura"Ou carjçiidato,
bens mq~eis ou imó~ei"~"'J,pertencer:lt~sà administração da~âmara
Municipal, ressalvada-gréalização.dejêonvenção partidária; < '

,,\,:j"'>::",'; "'<",,1/' ,,', ,n-'
j;::/~'

Usarem ..reuniões ..aedôrTiissõê~, diências"publicas o!,(sess~es

~:~~;i~:çã~~e ~~:II~~:~d~~~~~~uraa~~~~~d;l·~tt~; outra ,fiferma ~de

1\ ',ú,:#i'~,')i

Usar, ,',..éÍ1J'ambie:;rlte de trabalho.vàdesivo ou "outra forma tde
identificaçãqdeqúalquer candidatura'ou candidato; ,.,"
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Transportar em veículos oficiais ou locados pela Câmara Municipa
Il]ate,rial ou propaganda eleitoral de qualquer candidatura ou
eàhdidato: ,,", '

"., , )
Usar as rede~ so.c;Jêi~, site ou qualquer ôutro mêia d~ divulgaçào
in'stituçional, inclusive [ornais.crádios e demais espaços contratados
pela'C~ll1ara Municipal;? para ,veicular p'ropaganda eleitoral de
qualquer candidatura oucándidató;

-------
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VIII- Realizar pronunciamentos em sessão plenária, reunião de comissão ou
audiência pública que caracterize promoção pessoal ou propaganda
eleitoral de qualquer candidatura' ou cândi9a'0'

/p/ >"":j "',' '" 0 4,:Y ~

IX- Ceder servidor da Câmara Municipal para partido PolítiCO::~9:fo~~ação;
\0 . • ~' ..:f/'

Permitir que servidor titular de cargo efetivo, servidor titular de"bâIgoB!Jl
,f comissão, empregado ou estagiárioudc:f\ Câmara Municipal realize»

campanha eleitoral para q~alquer cancidatura ou candidato, dentro-ou
fora do recinto da Câmara-Municipal, düranteo horário de expediente;

ee
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Usar o estacionamento da Câmara MlmiCipaL com veículo adesivado ou
que contenha propaganda/eleitoral de qualquer candidatura ou
candidato;.. ... Y i'" .. ,. '''".,,' '., ..:::
Colocar própagênqa.'el.§itorêldequalquer candidatura ou candidato §m
árvores ou jardinsdáC~inara ry1lmicipal, bem como em muros, cercas e
tàpumesdivisórios, m§sll1oque/lJ~o Ihes cause dano; ;;
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XIII- Utilizar informações'~:ê'~q'~alqUerJ~pécie constantes ..em banco de dados
da Câmara Municipal para a divulqação de ~atytiar cor;:npropaganda
eleitoral de qualquer candidatura ou candldatc, ,mesmo por ..meios
eletrôpi,pos;

Usar rp~tel"iais ou serviços, custeadospela()~mêra Municipal, que
excedam as prerrogativas consiqnadasem-requlafnento:

Fazer ou permitir o uso promocibnêl,'em"fêvor,de qualquer-candidatura
ou candidato, da.distribulção grat~It~~~' bens e serviços de caráter
social custeados ou.subvencionades pelo poder público;:., "+ ,c,"~ " ,', ,",,,", ""~c:: c"~" ,,,;~" ee
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XV-
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XV.I- Guardar, estocar ou acur;:n~lar/material n9/CâlJlara Municipal ou er;:nsua~ .
dependências referente à campanha e.leitoral de qualquer cangJdaflJra
ou-candidato; .' .

/:,fq:'"

XVII- A utilização .dos. recursos. provenientes da quota- b'á.êica//mensal.para
outro fim que n?o· o",.decustear materiais .·~xs.erViços pe~iDentes à
atividade parlamentaríristitucionahdovereadoi\ ..• Jw!

,jitiV

Parágrafo Único. O PresIdente da Câmêra.Municipal, nos termos dos••...\l:......./. J'// J'

§§ 3° e 4° do art. 1° desta Resolução de Mesa, ao constatar o
desatendimento de qualquer dispositivo desta Resolução de Mesa, por
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qualquer agente público, determinará a imediata cessação da conduta
vedada, com a consequente apuração de responsabilidade.

1ft.

Artigo 4°. veda a veicLJlação, através';+do~ s;rviços de internet
mantidos pela Câmara Municipal, de matéria que tenha comô"ca'act~rística:

I' .#i',
:' ,_•.u.""'" . ,.,,; '"!- .-#'

1- >+Transmissão,ainda qué:sob,a,forma de entrevista jornalístLc~ige
resultados ou image.n~>d~tealiz~çã() de pesquisa ou qUalqú§r1i*
outro tipo de consult9"pªpularde natur,~za eleitoral; p'!~

'" ;"- >2(,.: .:'?~/:;._ .;0i-~

§2° A observànciaxdas restriçõesest9belecidas será controlad
pelas unidades administrativas., responsáveis pela divulgaçãqde
matérlaescrita ou de .imagem via. internet ou televisão. ,>;:,Pi
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Artigo 5?sp~sidjariamente aodisposto ~e~tapR~§o'luÇãOde Mesa,
serão apli.~adasas' dem~is»>normas,previst~s,ºa'+Jêgi.slagãoeleftoral,
inclusive quant8 ao conc~~tq:;de,PrRP9ga9d?'ele'itOral,iaos,prazos de'
vedação previstõs no Cale'ndario 'Eléitoral definido pelo tFribunal Superior
Eleitoral e às restrições na área r~munera!9.ria~depéssoal.

Artigo 6°. Esta Resolução de Mesa entra em vigor na data de sua
publicação.
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11- Propaganda política;

111- 'Tratamento privilediado-a-candidatb, partido político ou coligação;

Divulgação de filmes ou qualquer outro programa com alusão ou
crítica ...a canqida () ou partido político, mesmo que
dissim uladamente:

, x : -L';C ,':/»:'0"

IV-

V- Divulgação do nome dé programa qLJe sE?~efira a candidato
escolhido em convenção, ainda quando preE?xistE?n~E?,inclusive se
coincidente com o nome de candidato,OL1':êomvarlação npminal
po~ ele adotada; ~"

VI-

.s
i'- _. )k«"

i.E'; '. . .,0.')\ .y#f" ..yi:'-:'::f":
'A ",partir da respectiva convenção,atraqs,missão de ..!programa
apr$sentado ou comentado pqr' ca.ndiqato escolhldo em
convenção.

§ 1° As, restrições deste artiqõ». deverão ser iobservadas nas
transmissõe~, das sessões pleriariasj'audiências,ppblicas e reuniões
de comissão."
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GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAPÃO
DO CIPÓ/RS, 04 DE JULHO DE 2016~

v'l~J~
Ver. Alacir Dessoe

Presidente

Registre-se.

Publique-se.

1° Secretário
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