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Assunto: Orientação a respeito das restrições impostas pela Lei Eleitoral

Referência: Processo SEI nº 00313.000995/2022-07.

 

 

Senhores gestores,

Em cumprimento ao papel ins�tucional da Controladoria Geral do Estado que é de zelar
pela qualidade, legalidade e responsabilidade na gestão de recursos públicos, encaminhamos aos órgãos
e unidades do Poder Execu�vo Estadual a presente orientação a respeito das restrições impostas pela Lei
Eleitoral para as transferências voluntárias de recursos aos municípios.

Convém mencionar que no corrente ano será realizado o pleito eleitoral para a escolha dos
cargos ele�vos no âmbito estadual e federal, nos termos da Lei Federal nº 9.504/1997, que estabelece
normas para as eleições.

A referida Lei estabelece ainda algumas restrições aos agentes públicos com a finalidade
de garan�r a transparência e correta aplicação dos recursos públicos por aqueles que estão atualmente
exercendo o cargo público e pelos que concorrem ao pleito.

Ademais, o Poder Execu�vo Estadual editou o Decreto nº 20.920, de 22 de abril de 2022
(SEI 4119494), que versa acerca da observância das normas eleitorais e condutas vedadas aos agentes
públicos em relação às eleições de 2022.

Conforme previsto na alínea “a”, do inciso VI, do ar�go 73, da Lei Federal n° 9.504/1997,
fica proibida a realização de transferência voluntária de recursos nos três meses que antecedem o
pleito eleitoral. Abaixo transcrevemos a referida norma:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos
Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos des�nados a cumprir
obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma
prefixado, e os des�nados a atender situações de emergência e de calamidade pública; (grifamos)

Nesse mesmo sen�do, o Calendário Eleitoral, aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral,
por meio da Resolução nº 23.674, de 16 de dezembro de 2021, estabelece que o prazo máximo para
realização de transferências voluntárias, considerando o pleito do exercício de 2022, é de 02 de julho de
2022:

2 de julho - sábado

(3 meses antes)

1. Data a par�r da qual são vedadas aos(às) agentes públicos(as), servidores(as) ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatas e candidatos



nos pleitos eleitorais (Lei nº 9.504/1997, art. 73, V e VI, a e Res.-TSE nº 23.610, art. 83):

I - nomear, contratar ou, de qualquer forma, admi�r, demi�r sem justa causa, suprimir ou readaptar
vantagens, ou, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio,
remover, transferir ou exonerar servidora ou servidor público, na circunscrição do pleito, até a posse
das eleitas e dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os casos de:

a) nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de
confiança;

b) nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de
contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) nomeação das aprovadas e dos aprovados em concursos públicos homologados até 2 de julho de
2022;

d) nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços
públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Execu�vo; e

e) transferência ou remoção ex officio de militares, de policiais civis e de agentes penitenciários;

II - realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos estados
aos municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos des�nados a
cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou de serviço em andamento e com
cronograma prefixado, bem como os des�nados a atender situações de emergência e de
calamidade pública. (grifamos)

Contudo, essa vedação imposta pela Lei Eleitoral é exclusiva para a transferência
voluntária de recursos, não vedando a celebração de convênios e congêneres ou a realização de
procedimentos licitatórios e contratos no período eleitoral, inclusive a assinatura dos mesmos, pois se
trata apenas de atos preparatórios à sua formalização, desde que atenda aos princípios da Administração
Pública e exista dotação orçamentária e que esteja contemplada na programação financeira do
exercício, segundo o disposto no art. 42, da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal – LRF):

Art. 42. É vedado ao �tular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos úl�mos dois quadrimestres do
seu mandato, contrair obrigação de despesa 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.

Salientamos, ainda, que a celebração de parcerias, pelo Estado, com en�dades privadas,
sem fins lucra�vos, também não está abrangida pela vedação a�nente às transferências voluntárias
prevista na Lei Eleitoral. É considerada como transferência voluntária, nos termos do art. 25 da LRF, a
entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação, a �tulo de cooperação, auxílio ou
assistência financeira que não decorra de determinação cons�tucional ou legal ou os des�nados ao
Sistema Único de Saúde; desse modo, não se enquadra na referida vedação a transferência de recursos
ao setor privado, de que trata o art. 26 da LRF.

É importante destacar, também, que a transferência voluntária de recursos para en�dades
privadas deve obedecer às condições previstas na LDO para 2022.

Diante do exposto, e visando zelar pela eficiência, economicidade e legalidade dos atos
administra�vos, orientamos aos Órgãos e En�dades do Poder Execu�vo Estadual:

a. Que observem o prazo limite previsto na legislação eleitoral, ou seja, até o dia 02
de julho de 2022, para a realização de transferência de recursos mediante convênios ou outros
instrumentos congêneres, inclusive os termos adi�vos, com os Municípios;

b. Que orientem os Municípios, potenciais beneficiários de transferências mediante
convênio, para que realizem a solicitação em tempo hábil para que a assinatura e o início da
execução �sica ocorram antes de 02/07/2022;

c. Que somente realize transferência de recursos a par�r de 02/07/2022, se houver
termo de convênio assinado e publicado, e es�ver devidamente comprovado o início da
execução �sica do objeto pelo convenente;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art73V
https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2021/resolucao-no-23-674-de-16-de-dezembro-de-2021/resolveuid/ee105eb74686488dbd60b4146f5301c3#art83


d. Que a vedação abrange tão-somente a transferência voluntária de recursos. Todos os
demais atos de formalização de ajuste são permi�dos, inclusive a assinatura e publicação de
convênios, desde que exista dotação orçamentária, e que se atenda ao disposto no art. 42, da
LRF;

e. Que o contrato, convênio, acordo ou instrumento congênere deverá conter cláusula
que explicite que os recursos somente serão liberados, ou seja, a transferência dos recursos
somente ocorrerá após o término do prazo previsto na alínea “a”, do inciso VI, do art. 73, da Lei
n° 9.504/97, ou seja, 03 (três) meses antes das eleições.

 

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
MARIA DO AMPARO ESMÉRIO SILVA

Controladora-Geral do Estado do Piauí

Documento assinado eletronicamente por MARIA DO AMPARO ESMÉRIO SILVA - Matr.0003054-6,
Controladora-Geral do Estado, em 02/05/2022, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4094378 e
o código CRC A8764667.

Referência: Processo nº 00313.000995/2022-07 SEI nº 4094378
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