
   

 

COMUNICADO PEDIDO DE AFASTAMENTO REMUNERADO 
 

CANDIDATO ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020 

Dirigido a servidor público da Administração Direta 

 

AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE SERÃO CANDIDATOS NAS ELEIÇÕES 
GERAIS DE 2020 

 

1) A Lei Complementar n° 64 de 18.05.1990, Art. 1° Incisos IV, VII e alínea “L” inciso II estabelece 
que: 

Art. 1º São inelegíveis: 
... 

IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:... 
... 

VII – para a Câmara Municipal:... 
 

“Os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta ou 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das 
fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o 
direito à percepção dos seus vencimentos integrais; (grifo nosso)” 

 
Obs.: Início dos 03 meses citados em legislação vigente se dará em 04/07/2020. 

 

2) A Lei Federal n° 13.165 de 29.09.2015 pelo Art. 2° estabelece que:  
Art. 2° A Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 8° A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no 
período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva 
ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em vinte e quatro horas em 
qualquer meio de comunicação.” (grifo nosso) 

 

Considerando que há incompatibilidade entre os prazos estabelecidos nas duas leis acima 
citadas, a SMGP conforme já ocorrido na eleição anterior, adotará os seguintes procedimentos 
para submeter à deliberação do Sr. Prefeito os pedidos de afastamento por eventuais candidatos: 

a) O servidor deverá comparecer presencialmente até 30/06/2020 das 8h às 13h, 

IMPRETERIVELMENTE, ao Setor de Benefícios da SMGP localizado no Paço Municipal, 1º andar, 

à Rua Episcopal, 1575, munido de comprovante de filiação partidária para preencher 

formulário específico. 

b) O servidor afastado para campanha eleitoral terá até 31/08/2020 às 13horas para apresentar 

comprovante do deferimento de sua candidatura eleitoral; na falta de documentação serão 

tomadas medidas administrativas. 

c) Em caso de indeferimento da candidatura, sejam quais forem os motivos, serão tomadas as 

providências legais cabíveis referentes ao período em que o servidor recebeu remuneração 

sem a devida prestação de serviço ao Município. 
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