
 

Orientação Técnica CAS nº 13 

São Paulo, 14 de outubro de 2020. 

Atividades remotas e período eleitoral 

Em razão das dúvidas em decorrência do período eleitoral nos serviços socioassistenciais, a CAS publica esta 

orientação técnica considerando a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei eleitoral) e normativas 

técnicas da política de assistência social. 

Atividades socioeducativas 

Fazem parte das ofertas socioassistenciais as atividades socioeducativas, lúdicas e socioculturais, que 

atendam as diferentes necessidades de convivência próprias a cada momento do ciclo de vida. Elas têm como 

função garantir a segurança de vivência familiar, comunitária e do convívio, e conforme o caderno Concepção 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, são ações que permitem ao usuário apropriar-se, ou por em 

prática, uma capacidade de realização pessoal e social; e também tornam mais fortes suas relações no âmbito 

da família, da vizinhança e das associações coletivas de representação de seus interesses, o que o torna 

conhecido e reconhecido nos seus lugares de vivência, circulação e atuação pública. São, assim, ações 

intrínsecas aos serviços socioassistenciais e que devem continuar sendo realizadas também no período 

eleitoral, dados que os serviços socioassistenciais são contínuos e devem garantir as seguranças 

socioassistenciais de forma permanente. 

Os materiais socioeducativos, tais como artigos pedagógicos, culturais e esportivos são listados na 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais como provisões necessárias para serviços de proteção 

Básica tanto para oferta dos Serviços de convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV quanto para o 

serviço de Proteção e Atendimento Integras as Famílias – PAIF.   

Atividades remotas  

Conforme o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020 e o Decreto Estadual 64.881, de 22 de março 

de 2020, a Assistência Social e o atendimento à população em estado de vulnerabilidade constam da relação 

dos serviços públicos e atividades essenciais, definidas como aqueles indispensáveis ao atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade, que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência a saúde 

ou a segurança da população. 

A Portaria do Ministério da Cidadania nº 54, de 1º de abril de 2020, já previa a necessidade de se pensar 

continuamente na reorganização das ofertas, considerando o que pode ser temporariamente suspenso ou 

adiado, assim como o que precisa ser intensificado e implementado, observando medidas e condições que 

garantam a segurança e a saúde de usuários e profissionais. Nessa normativa, já considerando o contexto de 

pandemia, foi claramente recomendada a intensificação do uso de tecnologias para o atendimento remoto, 

visando evitar aglomerações nos equipamentos socioassistenciais, além de apoiar o isolamento social. As 

atividades remotas fizeram parte das estratégias recomendadas para o reordenamento do trabalho social e 

o atendimento presencial, que antes era rotina, foi adotado como algo excepcional. 

Portanto, a atividade remota foi bastante recomendada e trabalhada pelas gestões municipais de modo a 

manter o acompanhamento de usuários, garantir as seguranças socioassistenciais sem descaracterizar a 

finalidade dos serviços socioassistenciais. Nesse contexto, a entrega de materiais socioeducativos no 

domicílio de famílias e usuários para realização de atividades no âmbito dos serviços socioassistenciais foi 



bastante recorrente, considerando novo plano de trabalho das equipes e, inclusive, o fato de que muitos 

usuários não contavam com telefone, internet e outros meios de comunicação. 

Em caso de questionamentos por parte do jurídico municipal quanto a entrega de materiais, incluindo kits, 

cestas de café da manhã, etc, pelos serviços socioassistenciais como parte de atividade socioeducativa a 

equipe técnica deve justificar ao setor, apresentando o trabalho, que é realizado por equipe técnica, e 

explicar o caráter continuado e planejado do trabalho social com famílias e usuários, para assegurar 

segurança de convívio e outras, especialmente no período pandêmico.  

 

 

 

Portanto, as atividades decorrentes e necessárias para manutenção dos serviços socioassistenciais, da rotina 

e já previstas nos planos de trabalho, tais como atividades de reuniões, workshops, oficinas, palestras, 

encontros, atividades administrativas, não são vedadas no período que antecede a eleição. O que são 

vedadas são as condutas que podem ser vistas como forma de desequilibrar o pleito eleitoral, isto é, para 

favorecer algum candidato/a. O que não se recomenda, assim, é a sua divulgação, mesmo que técnica, nos 

meios de comunicação abertos, pois poderá se configurar uma ação de campanha. Portanto, as atividades 

feitas com os usuários, por meio remoto, não precisam ser publicadas de forma aberta na internet, podendo 

ser em grupos fechados de Facebook e Whatsapp, por exemplo. 

Se forem realizados eventos, reuniões com gestores, estas devem ter caráter técnico, sem promoção de 

discurso político. 

Programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentaria no exercício anterior: os que já estão 

sendo prestados devem continuar, mas aqueles que não foram autorizados e não se iniciou execução, não 

podem ser iniciados agora, exceto os que se dão em razão da situação de calamidade pública. 

Publicidade das atividades na pandemia 

A divulgação das atividades nos serviços socioassistenciais é vedada, mesmo que técnica, não sendo 

recomendada por poder caracterizar-se como ação de campanha. Portanto, as atividades feitas com os 

usuários, por meio remoto, não precisam ser publicadas de forma aberta na internet, podendo ser em grupos 

fechados de Facebook e Whatsapp, por exemplo, com acesso restrito a seus participantes. 

A publicização em ambiente virtual de atividades socioeducativas deve ser feita a título de compartilhamento 

de experiência para discussão das vivências e do sentido produzido de forma coletiva, como é próprio das 

atividades de convívio. Importante também mencionar o cuidado para não expor usuários e situações que 

podem ser vexatórias fora do respectivo grupo. Ainda que não seja dada publicidade, qualquer gravação das 

atividades deve ser feita apenas com consentimento de todos os participantes.   

Destacamos também que a publicidade de atos, programas, obras, serviços não pode conter nomes, símbolos 

ou imagem que caracterizem promoção pessoal em qualquer tempo, cumprindo com o art. 37 da 

Constituição Federal, que em seu parágrafo primeiro prevê:  

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) 

A entrega de material socioeducativo não 

se confunde com provisão de bens 

materiais como benefícios eventuais! 



§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 

deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar 

nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 

públicos. 

Mesmo a concessão e provisões materiais como as cestas básicas, por exemplo, não estão vedadas em 

período eleitoral, mas sim é vedada a entrega de bens associada à ação política partidária ou que sejam 

utilizadas para exaltar a administração em exercício como por exemplo a entrega de panfletos ou outros 

materiais de campanha política junto aos bens. 

Ainda que para execução do serviço seja necessário fornecer os materiais aos usuários, tal prática não pode 

ser caracterizada como distribuição de benefício e menos ainda como uma doação. A portaria MC 58/2020 a 

distinção entre benefício e doação: 

 
No âmbito do trabalho social com famílias no SUAS, a oferta ou concessão envolve o processo 
de análise e reconhecimento do direito ao benefício eventual feito por profissionais da rede 
socioassistencial conforme regulamentação local. 

 

 

Assim sendo, a garantia das seguranças socioassistenciais seja no âmbito material ou relacional devem ser 

asseguradas de forma permanente pelo município conforme diagnóstico local. A questão que gera 

interpretações equivocadas, muitas vezes, tem mais a ver como a forma de publicizar as atividades técnicas 

que muitas vezes é atravessada por gestores, candidatos e detentores de cargos eletivos. 

Mesmo em tempos de normalidade (de não calamidade pública como esta pandemia), pelo princípio 

constitucional da impessoalidade (Art.37), toda ação dos agentes públicos tem caráter público e não de 

promoção pessoal, devem ter critérios técnicos para execução e portanto, nenhuma ação deve se 

caracterizar como ação da pessoa, mas sim da administração pública. 

Já, a concessão de benefícios eventuais com objetivo de obter apoio político dos beneficiados, afixação de 

placas eleitorais, panfletos com pedidos de voto para dar continuidade da ação, é proibida pela legislação 

eleitoral. 

A lei eleitoral não vem para paralisar a administração pública, mas protege contra ilegalidades como a 

distribuição de bens como contrapartida de apoio político, pedido de voto. Portanto, ações previstas em lei 

orçamentária e em situações de calamidade pública são permitidas, mas devem observar os critérios 

técnicos. 

 

 

 

 



A Portaria nº 58, de 15 de abril de 2020, do Ministério da Cidadania destaca também: 

9. VEDAÇÕES EM ANO ELEITORAL 

9.1 Em relação às vedações em ano eleitoral, a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 

1997, que estabelece normas para as eleições (Lei das Eleições), dispõe em seu artigo 

73, § 10 que: "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: (...) § 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a 

distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, 

exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais 

autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o 

Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e 

administrativa. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)". 

9.2 A Lei veda práticas eleitoreiras, como a distribuição gratuita de itens não regulamentados, 

que ocorrem quando o(a) gestor(a) ou o(a) prefeito(a) utiliza de forma personalista os recursos 

públicos para a obtenção de apoio político. 

As definições que expusemos nos itens anteriores reúnem condições para demonstrar que as atividades 

prestadas por serviços continuadas não se encaixam nas situações de vedação alcançadas pela lei eleitoral. 

 

 

  

 

 

Anexo - Vedações em período eleitoral 

Segue abaixo alguns comentários sobre o artigo 73 da Lei 9.504/1997 sobre as condutas Vedadas aos Agentes 
Públicos em Campanhas Eleitorais: 

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: 

I – ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis 
pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária; 

II – usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as 
prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram; 

Proibido a agentes públicos trabalhando para campanha eleitoral durante o expediente normal, a menos que 

esteja licenciado: 

III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou 
municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de 
candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou 
empregado estiver licenciado; 

Os serviços socioassistenciais estão 

posicionados no campo do direito, 

compondo as garantias do SUAS, não 

estão abrangidos pela vedação do 

período eleitoral. 



Proibido a agentes públicos fazendo distribuição gratuita de bens e serviços financiados pelo poder público par 

favorecer a promoção de candidato, partido ou coligação: 

IV - 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; 

O gestor público não pode se manifestar ou repassar informações técnicas de forma político 

partidária. O inciso acima deve ser considerado também junto com o parágrafo 10º (No ano em que se 

realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da 

Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de 

programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que 

o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. 

(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006), pois essa distribuição não pode desvirtuar o caráter técnico para 

favorecer a campanha política.  

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir 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 servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e 
até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados: 

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de 
confiança; 
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de 
Contas e dos órgãos da Presidência da República; 
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo; 
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços 
públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo; 
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários; 

VI - nos três meses que antecedem o pleito:  

a) 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 destinados a cumprir 
obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma 
prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública; 

Transferência voluntária “é a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, 

a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação 

constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde”.  

Emendas parlamentares destinadas a gestões municipais ficam vedadas no período eleitoral por serem 

transferência voluntária. 

Convênios assinados e com recursos empenhados não são vedados e devem continuar. 

Também não estão incluídas nessa vedação as transferências de recursos do sistema de Fundo a Fundo 

e os recursos extraordinários das Portarias 369 e 378 do Ministério da Cidadania destinados ao 

combate da pandemia no contexto de emergência e calamidade pública decretado pelo governo 

federal ou outros destinados nesta situação pelo governo estadual. A transferência de recursos do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11300.htm#art1


governo estadual a entidades socioassistenciais, conforme planos municipais e termos de parcerias, 

também não são vedadas. 

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; 

c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, 
a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de 
governo; 

VII - realizar, em ano de eleição, antes do prazo fixado no inciso anterior, despesas com publicidade dos 
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração 
indireta, que excedam a média dos gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito ou do último 
ano imediatamente anterior à eleição. 

VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos 
federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam 
a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito; (Redação dada 
pela Lei nº 13.165, de 2015) 

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda 
a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo 
estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos. 

§ 1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente 
ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de 
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração 
pública direta, indireta ou fundacional. 

§ 2º A vedação do inciso I do caput não se aplica ao uso, em campanha, de transporte oficial pelo 
Presidente da República, obedecido o disposto no art. 76, nem ao uso, em campanha, pelos candidatos 
a reeleição de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e 
do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais para realização de contatos, 
encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público. 

§ 3º As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c, aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas 
administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição. 

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, 
quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR. 

§ 5o Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no § 10, sem prejuízo do disposto 
no § 4o, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do 
diploma. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009) 

§ 6º As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência. 

§ 7º As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a que 
se refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele 
diploma legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8429.htm#art11i


§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos 
partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem. 

§ 9º Na distribuição dos recursos do Fundo Partidário (Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 
1995) oriundos da aplicação do disposto no § 4º, deverão ser excluídos os partidos beneficiados pelos 
atos que originaram as multas. 

§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou 
benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de 
emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício 
anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução 
financeira e administrativa. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006). 

Este parágrafo garante a entrega gratuita de bens e a concessão de benefícios eventuais no contexto 

de calamidade pública mesmo durante período eleitoral desde que regulamentadas e que seja 

realizada com critérios técnicos amplamente divulgados e não para favorecimento eleitoral. 

§ 11.  Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o § 10 não poderão ser executados por 
entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 
2009) 

§ 12.  A representação contra a não observância do disposto neste artigo observará o rito do art. 22 da 
Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, e poderá ser ajuizada até a data da 
diplomação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

§ 13.  O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar 
da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009). 
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