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RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 011/2015. 

 

Dispõe sobre as regras de campanha e dá outras 

providências sobre o Processo de Escolha dos 

Candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar. 

  

  O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA, no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições da Lei 

Municipal Nº 583 de 27 de outubro de 2010 e seu Regimento Interno (Decreto Nº 

5.383, de 28 de dezembro de 2008), informa:  

 

Considerando a Lei Federal Nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e a Lei Federal Nº 

12.696, de 25 de julho de 2012, que dispõem sobre o Conselho Tutelar. 

  

Considerando a Lei Federal Nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e a 

Resolução Nº 22.172, de 28 de fevereiro de 2008 do Tribunal Superior Eleitoral, 

que tratam dos procedimentos eleitorais no país.  

 
Considerando a Lei Complementar Nº 583, de 27 de outubro de 2010, que 

determina que o processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares de Leme seja 

organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

Este Conselho Resolve expedir a presente instrução: 

 

CAPÍTULO I 
DA PROPAGANDA ELEITORAL 

 
Art. 1º - Cabe ao CMDCA, através da Comissão Especial, dar ampla publicidade 
à escolha dos novos membros do Conselho Tutelar, veiculando informações 
sobre o papel do conselheiro tutelar, dia, horário e local de votação, dentre outras 
informações destinadas a assegurar a ampla participação popular no pleito. 
 
Parágrafo Único – o CMDCA disponibilizará um espaço em seu site oficial para 
divulgação do perfil dos candidatos que, opcionalmente, poderão divulgar suas 
informações pessoais e também explicitar o motivo de sua intenção em ser 
conselheiro tutelar. 
 
Art. 2º - Ao candidato é vedada a vinculação político-partidária, 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. 
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Art. 3º - A campanha eleitoral poderá ser formalmente iniciada após a publicação 
da relação definitiva dos candidatos habilitados.  
 
Art. 4º - O material para a propaganda eleitoral é de inteira responsabilidade dos 
candidatos sendo a Comissão Especial designada para receber denúncia sobre 
eventuais irregularidades, adotando as medidas administrativas cabíveis, sem 
prejuízo das medidas legais. 
 
Art. 5º - Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto a eleitores, 
por meio de debates, entrevistas e distribuição de “santinhos”, panfletos, 
bandeiras, broches, dísticos e adesivos desde que não causem dano ou 
perturbem a ordem pública ou particular. 
§ 1º - Independe da obtenção de autorização por parte do CMDCA a veiculação 
de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros 
impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do candidato.       
§ 2º - o candidato poderá fazer uso do modelo da cédula de votação 
disponibilizado no site do CMDCA para divulgação durante a campanha. 
 
Art. 6º - É permitida a propaganda eleitoral por meio de blogs, redes sociais, sites 
de mensagens instantâneas ou ferramentas semelhantes, cujo conteúdo seja 
gerado ou editado pelos próprios candidatos. 
 
Art. 7º - As propagandas eleitorais veiculadas por e-mail serão permitidas, desde 
que contenham mecanismo que possibilite ao destinatário solicitar o não 
recebimento deste tipo de conteúdo. 
 
Art. 8º - É dever de o candidato portar-se com urbanidade durante a campanha 
eleitoral, sendo vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova ataque 
pessoal contra os concorrentes. 
 
Art. 9º - Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia da eleição, em 
qualquer local público ou aberto ao público, sendo que a aglomeração de 
pessoas portando instrumentos de propaganda caracteriza manifestação 
coletiva, com ou sem utilização de veículos. 
 
Art. 10 - 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. 
 

CAPÍTULO II – SUFRÁGIO UNIVERSAL 
 
Seção I – Conduta dos candidatos 
 
Art. 11 – De acordo com as disposições do artigo 139, §3º, da Lei nº 8.069/90, é 
vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou 
vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. 
 
Art. 12 - É também vedada a prática de condutas abusivas ou desleais que 
acarretem vantagem indevida ao candidato, como a “boca de urna” e o transporte 
de eleitores, dentre outras previstas na Lei nº 9.504/97 (Lei Eleitoral), pois, ainda 
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que não caracterize crime eleitoral, configura desrespeito ao dever de idoneidade 
moral que constitui um dos requisitos das candidaturas. 
 
Art. 13 - Os candidatos que praticarem quaisquer das condutas descritas nos 
artigos anteriores, durante e/ou depois da campanha, inclusive no dia da 
votação, terão cassado seu registro de candidatura ou diploma de posse, sem 
prejuízo da apuração da responsabilidade civil e mesmo criminal, inclusive de 
terceiros que com eles colaborem. 
 
Art. 14 – É incumbência da Comissão Especial, ou, após sua dissolução, da 
Plenária do CMDCA, decidir pela cassação do registro da candidatura ou diploma 
de posse, após a instauração de procedimento, nos termos do artigo 35 da Lei 
Complementar Nº 583/2010, garantindo, ao candidato, o exercício do 
contraditório e da ampla defesa. 
 
Art. 15 - Das decisões da Comissão Especial caberá recurso à plenária do 
CMDCA, que se reunirá, em caráter extraordinário, para decisão com o máximo 
de celeridade. 
 
Seção II – Do Processo de Escolha (votação) 
 
Art. 16 - Não será permitido qualquer tipo de manifestação, propaganda ou 
publicidade de candidatos dentro ou fora do local de votação, sendo autorizada à 
intervenção de autoridades judiciárias para que se cumpram os termos desta 
normativa. 
 
Art. 17 - É vedado ao candidato permanecer dentro das seções, exceto para o 
exercício do voto.  
Parágrafo único - Qualquer manifestação tendente a interferir no direito livre do 
voto, fará com que o candidato seja retirado do local de votação não sendo mais 
permitido sua presença, inclusive para a apuração, além das medidas 
administrativas e penais cabíveis. 
 
Art. 18 - Os portões serão fechados às 17:00 horas, não sendo permitida a 
entrada de qualquer pessoa ao recinto.  
 
Art. 19 - Às 17h30 serão os portões novamente abertos a fim de que qualquer 
cidadão possa presenciar a sessão de apuração dos votos.  
§ 1º - Durante o período de encerramento das votações e da abertura dos 
portões é permitida a presença dos candidatos no local de votação. 
 
Art. 20 - Recebidas às urnas e os envelopes de documentos de cada uma das 
mesas receptoras, serão os mesmos conferidos e entregues às mesas de 
apuração que procederão à contagem dos votos. 
 
Art. 21 - Após apurados os votos, serão os resultados registrados em ata e 
entregues à Comissão. A urna que deverá estar vazia, o envelope lacrado, 
contendo em seu interior a ata de eleição, as cédulas que não foram utilizadas e 
as cédulas que foram utilizadas. Junto com o material será entregue a ata de 
apuração assinado pelos membros da mesa de apuração. 
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Art. 22 - Será considerado voto em branco a cédula que não tenha qualquer 
indicação de candidato. Será considerada nula a cédula que contenha mais de 
uma indicação de candidato ou que tenha qualquer outra manifestação. 
 
Art. 23 – Cabe a Comissão Especial fazer o cálculo para obter o resultado final, 
ou seja, somar os votos de cada candidato em cada uma das mesas de 
apuração, sendo redigida a respectiva ata do Processo Eleitoral e publicada a 
lista dos candidatos eleitos obedecendo-se os seguintes critérios: 
a) Estarão eleitos os 5 (cinco) candidatos mais votados na ordem de 
quantidade de votos; 
b) Havendo empate no número de votos, será feita a classificação dos 
candidatos que se encontrarem nessa situação, sendo aferida a idade, estando 
eleito o candidato mais velho, seguindo-se nessa ordem.  
 
Art. 24 - Serão considerados suplentes, os candidatos que obtiveram votação, 
classificando-se a partir do 6º (sexto) lugar, obedecida à ordem prevista no artigo 
anterior. 
 
Art. 25 - O prazo para recurso será de 3 (três) dias, contados do primeiro dia útil 
seguinte à publicação do resultado da votação na Imprensa Oficial do Município. 
Parágrafo Único – a Comissão Especial julgará os recursos interpostos no prazo 
de 10 (dez) dias, sendo publicadas as decisões finais na Imprensa Oficial do 
Município, bem como a lista dos candidatos eleitos e os respectivos suplentes. 
      
Art. 26 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial. 
 
Art. 27 - Esta normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Leme, 04 de setembro de 2015.  
 

COMISSÃO ESPECIAL PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES 


