
CE GIGOVRE 5845/2022 - Período Eleitoral – Placa de Obra – Suspensão de Publicidade

À

Prefeitura do Recife

c/c SEG Recife

Prezados Senhores

1.         Diante da proximidade do período eleitoral, apresentamos orientações para
tratamento urgente no que tange às Placas de Obras em execução que contam com a
participação do Governo Federal.

2.         O período eleitoral compreendido entre o dia 02/07/2022 até a realização da votação
do segundo turno, se houver, tanto para as eleições nacionais (Presidente, Senadores(as) e
Deputados(as) Federais), quanto para as estaduais (Governador(a) e Deputados(as)
Estaduais ou Distritais).

3.         Durante o período em comento, fica suspensa a publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas, conforme preceitua art. 73, inciso VI, alínea ”b” a
seguir:

“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:

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas



entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública,
assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;”

3.1.      Em consonância com a Instrução Normativa SG-PR nº 01, DE 11 de abril de 2018,
seção XI, durante o período de eleições federal/estaduais, é necessário que o município
oculte IMEDIATAMENTE nas placas de obra a logomarca do Governo Federal (Pátria
Amada Brasil).

4.         Em caso de dúvidas, entrar em contato com a unidade de governo de
relacionamento.

Atenciosamente,

Maria de Oliveira Reynaldo

Supervisora de Filial Governo

Gerência Executiva Governo Recife/PE

Frederico Antônio Peregrino W. C. Filho

Coordenador de Filial Governo

Gerência Executiva Governo Recife/PE

Claudio Freitas Gonçalves

Gerente de Filial

Gerência Executiva Governo Recife/PE


