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EDITAL N° 007/2015 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do A dolescente de Contenda - 
CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal nº8.690/90 e a Lei 
Municipal 733/98 e suas alterações, em conjunto com a  Comissão Eleitoral para a 
eleição dos Conselheiros Tutelares gestão 2016/2019, torna pública as regras da 
Campanha Eleitoral para a eleição dos conselheiros tutelares para o período de 
2016/2019. 

Art.1º Os candidatos (as) que se submeterão ao processo de eleição poderão fazer 
campanha eleitoral no período de 15 de julho a 30 de setembro de 2015. 

§ 1º É proibida a propaganda eleitoral no dia da eleição, sob pena de cassação da 
candidatura. 

§ 2º É vedada, durante o dia da votação, em qualquer local público ou aberto ao 
público, a aglomeração de pessoas portando instrumentos de propaganda, de modo a 
caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos. 

Art. 2º É vedada a propaganda, ainda que gratuita, por meio dos veículos de 
comunicação em geral (jornal, rádio ou televisão), faixas, outdoors, camisas, bonés e 
outros meios não previstos neste Edital. 

Art. 3º É irregular a propaganda que promova mais de 1 (um) candidato 
simultaneamente, sob pena da cassação das candidaturas individuais. 

Art. 4º É vedada a 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. 

Art. 5º A propaganda eleitoral em vias e logradouros públicos observará, por analogia, 
os limites impostos pela legislação eleitoral e o Código de Posturas do Município, (Lei 
Complementar 08/2010) garantindo igualdade de condições a todos os candidatos. 

Art. 6º Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que 
a ele pertençam, e nos de uso comum, inclusive postes de iluminação pública e 
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros 
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, 
inclusive pichação, inscrição a tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e 
assemelhados (Lei n° 9.504197, art. 37, caput) 

§ 1º Quem veicular propaganda em desacordo com o artigo 6º será notificado para, no 
prazo de 48 horas, removê-la e restaurar o bem, sob pena de multa nos termos da Lei 
n° 9.504/97, art. 37, § 1º. 
.  
§ 2º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pelo Código Civil 
e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, 
clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de 
propriedade privada (Lei n° 9.50497, art. 37, §4°). 
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Art. 7º A utilização de espaços de particulares dar-se-á de acordo com a autorização 
dos proprietários. 

Parágrafo único. No caso de denúncia de proprietário que não concedeu autorização, 
a Comissão Eleitoral notificará o candidato que terá prazo de 48 horas para tomar as 
devidas providências. 

Art. 8º Não será admitido nenhum tipo de propaganda eleitoral em páginas de 
provedores de serviços de acesso à Internet, através de aplicativos de mensagens  
como whatsApp e messenger, redes sociais (instagram, facebook, twitter) e emails. 

Art.9º Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto a eleitores, por 
meio de debates, entrevistas e distribuição de panfletos, desde que não causem dano 
ou perturbem a ordem pública ou particular. 
 
Art.10 As instituições públicas ou particulares (escolas, Câmara de Vereadores, rádio, 
igrejas etc.) que tenham interesse em promover debates com os candidatos deverão 
formalizar convite a todos aqueles que estiverem aptos a concorrer ao cargo de 
membro do Conselheiro Tutelar. 
 
§1º Os debates deverão ter regulamento próprio, a ser apresentado pelos 
organizadores a todos os participantes e à Comissão Especial Eleitoral designada pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com pelo menos 05 
(cinco) dias de antecedência.  
 
§2º Cabe à Comissão Eleitoral supervisionar a realização dos debates, zelando para 
que sejam proporcionadas iguais oportunidades a todos os candidatos nas suas 
exposições e respostas. 

Art.11 Toda a propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos 
candidatos, imputando-lhes responsabilidade solidária nos excessos praticados por 
seus simpatizantes. 

Art. 12 Não será permitida propaganda que implique em grave perturbação à ordem, 
aliciamento de eleitores por meios insidiosos e propaganda enganosa. 

Art. 13 Considera-se grave perturbação à ordem propaganda que fira as posturas 
municipais, que perturbe o sossego público ou que prejudique a higiene e a estética 
urbana. 

Art. 14 É vedado o transporte de eleitores, sob pena de cassação da candidatura. 

Art. 15 Não será permitido o uso de camisetas, adesivos, bonés ou qualquer outro 
material de campanha pelos fiscais de candidatos, mesários que atuarem junto às mesas 
receptoras de votos ou locais de votação, e aos escrutinadores no local da apuração. 

Art. 16 Compete à Comissão Eleitoral processar e decidir sobre as denúncias referentes 
à propaganda eleitoral, podendo, inclusive liminarmente, determinar a retirada ou a 
suspensão da propaganda, o recolhimento do material e a cassação de candidaturas. 
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Art. 17 A Comissão Eleitoral agirá de ofício ou por denúncia de qualquer cidadão, do 
Ministério Público, dos integrantes das Mesas Receptoras nos locais de votação, e pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos casos de propaganda 
eleitoral que implique eventual infringência às normas que regem o processo de eleição 
dos membros do Conselho Tutelar. 

§1º Qualquer denúncia que questione a regularidade da conduta dos candidatos será 
recebida no  Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,  com 
endereço na Avenida João Franco, 400, das 13:00 às 16:30 horas, em dias úteis, de 
segundas às sextas-feiras. 

§2º A representação relativa aos artigos 16 e 17 deverá ser instruída com prova da 
autoria e da e da materialidade. 

Art. 18 Os casos omissos no presente Edital serão decididos pela Comissão Eleitoral. 

Art. 19 Os locais de votação, a ser realizada no dia 04 de outubro de 2015, das 8:00 às 
17:00, serão definidos em Edital a ser publicado. 

Art. 20 Somente poderão votar eleitores e eleitoras do Município que estejam com a 
situação regular no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, mediante 
apresentação de documento com foto e título de eleitor. 

Art. 21 A apuração dos votos dar-se-á após o horário de encerramento das eleições. 

Art. 22 O presente Edital entrará em vigor na data da sua publicação. 

Contenda-Pr, 14 de julho de 2015. 

 

Marilisa Belido Segóvia 
Presidente do CMDCA 

 


