
 

 

 

 

 

 

 
 
 

XVII - DA CAMPANHA ELEITORAL DOS CANDIDATOS 
 
 
 
Art. 17º - Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos candidatos, 
imputando-lhes solidariedade nos excessos praticados por seus simpatizantes, conforme as 
normas a seguir.  
 

.  

17.1    Não será permitida a propaganda que implique em grave perturbação da ordem 

pública e da paz social, aliciamento de eleitores por meio insidiosos e propaganda 

enganosa.  

17.2    Poderão ser promovidos debates, envolvendo todos os candidatos cujas 

inscrições tenham sido deferidas, permitindo aos cidadãos avaliarem o potencial de 

cada postulante ao Conselho Tutelar.  

17.3    Cada eleitor poderá votar em apenas 01 (um) candidato.  

17.4    O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente providenciará 

ampla divulgação da escolha, de forma a motivar e conscientizar os munícipes da 

importância da participação popular.  

17.5    Fica proibida a propaganda que consista em pintura e pichação de letreiros, 

paredes ou prédios;  

17.6   Considera-se grave perturbação à ordem pública e à paz social realizar 

propaganda que fira as posturas municipais, que perturbe o sossego público ou que 

prejudique a higiene e a estética urbana.  

17.7    Considera-se aliciamento de eleitores por meios insidiosos o oferecimento ou a 

promessa de dinheiro, dádivas, benefícios ou vantagens de qualquer natureza, 

mediante o apoio para a candidatura.  

17.8     Considera-se propaganda enganosa a promessa de resolver eventuais 

demandas que não são das atribuições do Conselho Tutelar, a criação de expectativas 

à população que sabidamente não poderão ser equacionadas pelo Conselho Tutelar, 

bem como qualquer outra prática que induza o eleitor a erro, auferindo, com isso, 

vantagem a determinada candidatura.  

17.9          As candidaturas serão individuais, não existindo a modalidade de “chapa”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.10 Será proibida a realização de “boca de urna” dentro das dependências do local 

de votação, incluindo-se filas, pátios internos e entorno do local, sob pena de 

cassação da candidatura. 

17.11 Não será permitido o uso de camisetas, adesivos, bonés ou qualquer outro 

material de campanha pelos fiscais de candidatos que atuarem junto às mesas 

receptoras de votos ou locais de votação. 

17.12 A Comissão Eleitoral agirá por iniciativa própria, por denúncia de qualquer 

cidadão, do Ministério Público e do CMDCA, nos casos de propaganda eleitoral que 

implique eventual infração às normas que regem o processo de eleição dos membros 

do Conselho Tutelar.  

17.13 Em todos os procedimentos relativos à campanha será dado vista ao 

representante do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se.  

17.14 Compete à Comissão Eleitoral processar e decidir sobre as denúncias 

referentes à propaganda eleitoral, podendo, inclusive, determinar a retirada ou a 

suspensão da propaganda, o recolhimento do material e a cassação da candidatura.  

17.15 Qualquer cidadão, fundamentadamente, poderá dirigir denúncia à Comissão 

Eleitoral sobre a existência de propaganda irregular, que avaliará a sua pertinência e 

adotará as medidas necessárias para extração da referida propaganda.  

17.16 Será permitida a distribuição de panfletos, mas não sua afixação em prédios ou 

jogá-los nas vias públicas; considera-se lícita a propaganda feita por meio de 

camisetas, bonés e outros meios, desde que não sejam ofensivos a qualquer pessoa 

ou instituição pública ou privada, sendo expressamente vedada propaganda por alto-

falantes ou assemelhados, fixos ou em veículos.  

17.17 O período lícito de propaganda terá início a partir da data que forem 

homologadas as candidaturas, encerrando-se 24 horas antes da data marcada para a 

escolha.  

17.18 No dia da escolha é vedado ao candidato ou qualquer cidadão todo tipo de 

propaganda, boca de urna, e transporte de eleitores em veículos coletivos ou públicos, 

sujeitando-se o candidato que descumprir, à cassação de seu registro de candidatura 

e procedimento a ser apurado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente.  

17.19 É vedado aos partidos políticos, órgãos da administração pública direta ou 

indireta, federal, estadual ou municipal realizar qualquer tipo de propaganda eleitoral, 

em favorecimento de candidatos ao cargo de conselheiro tutelar;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.20 Não será permitida a presença dos candidatos no local de votação, podendo 

ser nomeado 01 (um) fiscal, até 05 (cinco) dias antes da eleição, sendo apresentados 

nome e documento de identidade, na sede no CMDCA previamente. 

17.21 É permitido ao candidato:  

 
a) Independentemente de licença, decretos ou posturas municipais, é assegurada a 

propaganda através de distribuição de folhetos.  

b) A realização em locais fechados (vedados os bens públicos) de reuniões, que tenham 
caráter elucidativo quanto às atribuições dos Conselheiros Tutelares. No caso de 
reuniões, entrevista ou debates deverá ser encaminhado para o CMDCA, com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, documento informando: nome do 
candidato, dia, local, horário, onde ocorrerá.  

c) A realização de debates e entrevistas nos veículos de comunicação social desde que 
esteja aberto a todos os candidatos, ou autorizados pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente.  

d) A divulgação de sua candidatura através da distribuição de santinhos, panfletos, 
quando previamente aprovados pela Comissão Eleitoral, mas não a fixação em prédios 
públicos;  

e) Deverá ser feita de forma individual, sendo proibida a campanha em grupo. 

 
 


