
ATO DA MESA DIRETORA N. 01, DE 16 DE SETEMBRO DE 2016 
 
 

Dispõe sobre o uso do próprio público sede deste 
Poder Legislativo durante o período eleitoral 
municipal. 

 
 

A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato 
Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Lucas do 
Rio Verde e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, em especial dos arts. 24, 25, I e 28 do 
Regimento Interno da Câmara de Vereadores, e tendo em vista as Eleições Municipais; 
 
 

Considerando o disposto nos artigos 37, § 3º, e 73, 74 e 78 da Lei Federal n. 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, bem como o que dispõem os artigos 14, § 6°, e 62 a 65 da Resolução n. 23.457, de 
15 de dezembro de 2015, do Tribunal Superior Eleitoral, no tocante a propaganda eleitoral 
relativamente às eleições municipais de 2016; 
 

Considerando a prerrogativa da Mesa Diretora em relação a propaganda eleitoral nas 
dependências do Poder Legislativo; 
 
 

RESOLVE: 
 
 

Art. 1º Os Visitantes, os Servidores e os Exmos. Senhores Vereadores em exercício nesta 
Câmara Municipal poderão continuar usando os estacionamentos próprios localizados no prédio-sede 
deste Poder Legislativo, mesmo que seus veículos contenham faixas, placas, cartazes, pinturas ou 
inscrições permitidas pela legislação eleitoral. 
 

Art. 2º Ficam proibidos a cessão ou o uso, em benefício de candidato, partido político ou 
coligação, de bens móveis ou imóveis e veículos pertencentes, locados ou destinados ao Poder 
Legislativo local, ressalvada a cessão ou uso de bens móveis ou imóveis para a realização de 
convenção partidária. 
 

Art. 3º Fica proibido o uso de materiais ou serviços custeados por esta Casa Legislativa, por 
agentes públicos, servidores ou não, que excedam as prerrogativas consignadas no Regimento Interno 
e demais normas desta Câmara Municipal. 
 

Art. 4º Fica permitida a manifestação silenciosa da preferência política dos servidores deste 
Poder, bem como dos visitantes, no âmbito da Câmara Municipal, sendo aquela compreendida como a 
utilização de broche e/ou preguinha, o que também é permitido aos candidatos ao pleito de 2016. 
 

Art. 5º Este Ato não exime da observância das demais disposições previstas na Lei n. 9.504, 
de 30 de setembro de 1997 e na Resolução n. 23.457, de 15 de dezembro de 2015 do Tribunal Superior 
Eleitoral, no que não lhe for contrário. 
 

Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Lucas do Rio Verde-MT, Plenário Vereador João José Callai, 16 de setembro de 2016. 
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