ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR – 2020/2023
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES/SP

REGRAS DE CAMPANHA
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 13/2019 – 05 DE SETEMBRO DE 2019.

“Dispõe sobre as Regras de Campanha
Eleitoral das Eleições Unificadas para o
Conselho Tutelar – Ribeirão Pires –
Quadriênio

2020/2023

e

dá

outras

providências”.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 4.622/2002 e pelo Decreto Municipal nº 6.057/2009,
através da Comissão Especial Eleitoral designada pela Resolução CMDCA nº 10/2019, RESOLVE:
Art. 1º. São condutas vedadas aos candidatos:
I.

Vinculação político-partidária das candidaturas, seja através da indicação no material de
propaganda ou inserções na mídia, de legendas de partidos políticos, símbolos, slogans,
nomes ou fotografias de pessoas que, direta ou indiretamente, denotem tal vinculação.

II.

Propaganda eleitoral, ainda que gratuita, por meio dos veículos de comunicação social, tais
como jornal, rádio, revista, televisão, faixas, outdoors, camisas, bonés e outros meios não
previstos no Edital nº 001/2019.

III.

Propaganda eleitoral por meio de anúncios luminosos, faixas, brindes de quaisquer espécies
e valores, cartazes, inscrições e outros materiais de propaganda eleitoral, em locais públicos
ou privados, excetuando-se aqueles autorizados no artigo 2º desta Resolução e desde que
garantindo igualdade de condições a todos os candidatos.
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IV.

Oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza.

V.

Propaganda eleitoral, mesmo que gratuita, em sites de pessoas jurídicas.

VI.

Propaganda eleitoral em sites oficiais ou hospedados por órgãos da administração pública (da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios).

VII.

Compra e venda de cadastro de endereços eletrônicos.

VIII.

Propaganda eleitoral por meio de telemarketing, em qualquer horário.

IX.

Atribuição indevida de autoria de propaganda eleitoral a outros candidatos.

X.

Utilização de robôs para impulsionamento de propagandas eleitorais.

XI.

Realizar qualquer tipo de propaganda eleitoral no dia da eleição, em qualquer local público
ou aberto ao público, por meio físico ou digital, sendo que a aglomeração de pessoas
portando instrumentos de propaganda caracteriza manifestação coletiva, com ou sem
utilização de veículos.

XII.

Prática de condutas abusivas ou desleais que caracterizem vantagem indevida ao candidato,
tais como a “boca de urna” e o transporte de eleitores, dentre outras previstas na Lei n.
9.504/1997.

XIII.

Propaganda irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os concorrentes.

Art. 2º. São condutas permitidas aos candidatos:
I.

Veiculação de bandeiras com propaganda eleitoral ao longo de vias públicas, desde que
móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pedestres e veículos.
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II.

Veiculação de adesivo plástico com propaganda eleitoral em automóveis, caminhões,
bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda o tamanho de 0,5 m²
(meio metro quadrado).

III.

Propaganda eleitoral por meio de distribuição de panfletos, desde que não causem dano ou
perturbem a ordem pública ou particular.

IV.

Propaganda eleitoral por meio de debates e entrevistas, desde que em igualdade de horários
e oportunidade de participação a todos os candidatos.

V.

Propaganda eleitoral através do site do candidato, sendo o endereço eletrônico comunicado
à Comissão Especial Eleitoral e hospedado em provedor de Internet localizado no Brasil.

VI.

Propaganda eleitoral através de blogs, redes sociais e sites de mensagens instantâneas com
conteúdo produzido ou editado pelo candidato, respeitadas as vedações do artigo 1º desta
Resolução.

Parágrafo único. Todo o material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável pela confecção, de quem a contratou e a respectiva
tiragem.
Art. 3º. As instituições públicas ou particulares que tenham interesse em promover debates com os
candidatos deverão formalizar o convite a todos os candidatos habilitados definitivamente no Processo de
Escolha para membros do Conselho Tutelar, conforme artigo 1º do Edital n. 005 de 30 de julho de 2019, bem
como à Comissão Especial Eleitoral.
§1º. Os debates deverão ter regulamento próprio, a ser apresentado pelos organizadores a todos os
candidatos e à Comissão Especial Eleitoral com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência.
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§2º. Caberá à Comissão Especial Eleitoral fiscalizar a realização dos debates, zelando para que seja
proporcionada a igualdade de participação a todos os candidatos nas suas exposições e respostas, podendo,
para tanto, realizar intervenções junto aos organizadores.
Art. 4º. A violação das regras de campanha importará na cassação do registro da candidatura ou
diploma de posse do candidato responsável, após a instauração de procedimento administrativo no qual seja
garantido ao candidato o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, produzindo seus efeitos
sobre o Edital n. 001/2019 – Eleições Unificadas para o Conselho Tutelar e revogando todas as disposições
em contrário.

Ribeirão Pires, 05 de setembro de 2019.

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
CMDCA

