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DECRETO Nº 16.425
DE 14 DE AGOSTO DE 2012.
Dispõe sobre vedações diversas no período que antecede o pleito
eleitoral.
VALDOMIRO LOPES DA SILVA JÚNIOR, Prefeito do
Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 64, item
VI; da Lei Orgânica deste Município; e
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal nº 9.504/97, que regula as eleições, previsão de condutas
vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais, objetivos dessas vedações;
CONSIDERANDO o artigo 141 da Lei Complementar nº 17/1992;
CONSIDERANDO as Leis Municipais nºs 4.677/90, 8.973/03, 9.869/07 e 10.219/08;
CONSIDERANDO os meses que antecedem e os três meses posteriores ao pleito;
D E C R E T A:
ARTIGO 1º - Fica vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação,
inscrição a tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados aos bens cujo uso dependa de
cessão ou permissão do Poder Público, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum, inclusive
sinalização de tráfego, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos.
ARTIGO 2º - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I – ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis
pertencentes à administração direta ou indireta deste Município.
II – fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição
gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público.
ARTIGO 3º - Os infratores sejam candidatos diretamente interessados na propaganda, sejam os partidos
políticos a que pertençam, serão punidos de acordo com a legislação pertinente.
ARTIGO 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 14 de agosto de 2012; 160º Ano de Fundação e 118º Ano de
Emancipação Política de São José do Rio Preto.
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