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Um novo caminho.

Conselho Municipal dos Direitos da Crianea c do Adolescente de Boa Viagem/CE

RESOLUC/KO N" 006/2019 - CM DCA
Dispoe sobre as condulas vedadas aos(as)
candidalos(as) c respectix/os(as) ﬁscais durantc 0
Processo de Escolha dos Mcmbros do(s)
Conselho(s) Tulelar(es) e sobre o procedimcnto dc
sua apuragﬁo.

() CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E D0
ADOLESCENTE (CMDCA) do Municipio dc Boa Viagem/CE, no uso de suas atribuiqocs
conferidas pcla Lei Municipal n° 547 de 24 de oulubro dc 1991. e pelos posleriores acréscimos
desta lei municipal alravés da lei n° 1.048 de l7 de dezembro de 2009. c da lei n” 1.355 de 28 dc
mareo de Z()18_ bem como pelo an. 139 Lei Federal n° 8.069/90 (Estatuto da Crianea e do
Adolescents) c pclo an. 7°. da Rcsolueﬁo CONANDA n" 170/14. que lhc conferem a presidéncia do
Proccsso dc l-Iscolha dos Membros do Conselho Tutelar e,
CONSIDERANDO que 0 art. 7”. §l°. letra “c”, da Resolugzﬁo CONANDA n° 170/14,
dispoc que 21 Comissiio Eleiloral do C MDCA cabc dcﬁnir as condutas pennitidas e vedadas aos(z'1s)
candidatosms) a membros do(s) Conselho(s) Tutelar(es):
CONSIDERANDO. ainda. que 0 art. ll. §6". incisos Ill e lX. da Resolueéo CONANDA n°
170/14. aponta também scr alribuieﬁo da Comissﬁo Iileitoral do CMDCA. analisar e decidir. em
primeira insténcia adminislrativa. os pedidos dc impugnaeéo e outros incidentes ocorridos no dia do
votaeilo. bcm como resolver os casos omissos.
RESOLVE:

ART. 1° - A campanha dos(as) candida1os( as) a memhros do Conselho Tulelar é permitida somenle
apos a publicaeéo da lista ﬁnal dos(as) cand|datos(as) habili1ados(as) no Processo dc Escolha e scrim
encerrada a meia noite da véspcra do d1a da volaeﬁo.
ART. 2° - Serﬁo consideradas condulas vedadas aos(:21s) candidaLos(as) dcvidamcnte habilitados ao
Processo de Escolha dos membros do C onsclho Tutelar de 2019 e aos seus prcpostos:
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' Um novo caminho.
DA PROPAGANDA

a.) ofcreccr. prometer ou solicitar dinheiro. dadiva. rifa. sorteio ou vantagem de qualquer
nalureza:
h.) penurbar o sossego pujiblico. com algazarra ou abusos de instrumenlos sonoros ou sinais
acnsticosz

c.)

fazer propaganda por meio de imprcssos ou dc objclo que pessoa inexperiente ou nistica

possa conlundir com moeda:

d.)

prej udicar :1 higienc e a cstetica urbana ou desrespcitar posturas municipais ou que impliquem

qualquer rcstrieao dc direitoz

e.) caluniar. difamar ou injuriar quaisquer pessoas. bem como orgaos ou enlidades que exeream
autoridadc pnblicaz
f.)
layer propaganda de qualquer natureza. que for veiculada por meio de pichaeao. inscrieao a
lima. lixaeao de plaeas. cstandartes. faixas e assemelhados. nos bens cujo uso dependa de cessao ou
permissao do Poder Piiblico. ou que a cle peneneam. c nos de uso comum (cinema. clubes. lojas.
cemros comerciais. lemplos. ginasios. esladios. ainda que de propriedade privada). inclusive posles
dc iluminaeao pnblica c sinalizaeao de trafego. viadulos, passarelas. ponies. paradas de fmibus e
oulros cquipamenlos urbanos:
g.) colocar propaganda de qualquer natureza em arvores e nos jardins localizados em areas
puhlicas. bem como em muros. cercas e tapumes divisorios, mesmo que nao lhes causem dano;
h.)

lazur propaganda mediante ouldoom. sujeitando-so a empresa responsavel e candidatos(as) a

imediala relirada da propaganda irregular.
DA CAMPANHA PARA ESCOLHA

a.) confcccionar. ulili;/ar ou distribuir por comité. candidato(a) ou com a sua aulorizaeao, camisetas.
chavciros. bones. canetas. brindcs_ cesta basicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam
proporeionar vamagem aola) elei1or(a):
b.) realizar .s'/10wmic'i0 e evento assemelhado para promoeao de candida1os(as). bcm como
apresentaefio. remuncrada ou nao. dc arlistas com a linalidade de animar comicio ou reuniﬁo de
campanha;
c.) utilizar trios elétricos cm campanha. cxcclo para a sonorizaqﬁo de gmimeio do comicios;
d.) usar simbolos. l'r-ases ou imagens, associadas ou scmelhanics as emprcgadas por orgﬁo de
governo. empresa pilblica ou socicdade dc economia mista;
c.) efctuar qualquer tipo dc pagamento em I1'OCl1 de espaeo para a veiculaqao dc propaganda em
bens paniculares. cuja cessfio deve ser espontanca c graluita:
f.) conlratar ou utilizar. ainda que em regime de volunlariado. de crianqas e adolescentes para
dislribuieao de material de campanha em vias piiblicas. residéncias dc eleilores e estabelecimenlos
comerciais.
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H.)
usar alto-falantes c amplilicadores dc som ou promover eomicio nu carreutu;
h.) arrcgimentar eleitor ou litzer propaganda de hncu dc urna;
C.) ate o término do liorinio dc vota'£to,
eontrihuir, de tualtuer lorrna. ura u talorncra ‘ﬁn de
Q
pcssoas portando vestuitrio padroni/.ado. dc modo a curuetertzar lTIill1Ill:Sl£tt,;i§(l eoletiva. com on wein
utilizacao dc veiculos;
d.) forneccr aos(as) eleitores(us trans Iworn; ou relei '6es;
c.) doar_ olerecer. irometcr nu entre E-tar uoui) eleitorla . com o hm dc ohter-lhc o voto, hem nu
vantagcm pessoal dc qualquer nulureza, melusive emprego ou lunezlo puhllca. dcsde o regtslro dc
candidatura ate o dia da cleicito. inclusive (captagflo de sulragio);
f.)
adronizar. nos trabalhos dc vota Q‘Z10. o vestuario dos(as scus(suas res ectivos(as liscais.
DAS PICNALII)/\l)F.S

ART. 3" - O desrespcito as regras apontadas no art. 2" dcsta Resolucéio caractcrizarti inidoncidadc
moral, deixando 0(a) eandidato(a) passivel dc impugnaeito da candidatura. por conta da
inobscrvancia do rcquisito previsto no art. I33, inciso l, da Lei Federal n“ 8.06‘)/‘)() llistatuto da
Crianea e do Adolcscente).
D() PROCEDIMENTO DIE APURA(,'A() DE CONDUTAS VEDADAS

ART. 4° - Qualquer cidadao ou eandidato(a) podera reprcsenlar it (Jomisszlo lileitoral do (JMDCA
contra aquele(a) quc inlringir as normus estabclecidas por meio dcsta Resolt|¢€to_ instruindo a
representacao com provas ou indicios de provas da inlracao.
Paragrafo unico - Cabc a Comissao lileitoral do (IMDC/t registrar e fornccer prolocolo ao
represcntante, com envio dc copia da reprcsentaeao ao Ministério Pftblico.
ART. 5° - No prazo dc 01 (um) dia contado do reechimcnto du notleia da inl'rae£'to its condutas
vcdadas previstas nesta Resolueﬁo. a (fomissﬁo la-Ileitoral do CM l,)(f/X clcvcrit instaurar proccdimento
administrativo para a devida apuracao dc sua ocorréneia, cxpedindo-se nolilicaeao ao(a) inFrator(a)
para que, so o descjar, aprcsente dclbsa no prazo dc ()2 (dois) dias contados do recehimento du
notiﬁeaeao (art. l I, §3°. inciso l, da Rcso|u<;a?to CON/\Nl)A n" I70/I4).
Paragrafo iinico - O proccdimento administrativo também podera ser instaurudo dc ofieio pela
Comissao Elcitoral do CMDCA. assim que tomar eonhccimcnto por qualquer meio. da prittica da
infracao.
ART. 6° - A Comissao Iileitoral do CMDCA podcra, no prazo dc 02 (dois) dias do lérmino dt
prazo da defcsa:
.
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Um novo camlnho.

I - arquivar o procedimento administrativo sc entender nao configurada a infraeao ou nao houver
provas sulicientes da autoria. notiﬁcando-se pessoalmentc 0 representado e 0 representante_ se for o
easo:
ll - dctcrminar a producito dc provas em reuniao designada no maximo em 02 (dois) dias contados
do dccurso do prazo para delbsa (art. l l. § 3“. inciso ll. da Resolucao CONANDA n° I70/14).
§ I" - No caso do inciso ll supra. o rcprcsentante scra intimado pessoalmente a. querendo.
comparccer a reuniao designada e clictuar stislentacao. oral ou por escrito. a luz das provas e
argumentos aprcsentados pela defcsa:
§ 2" - Apos a manifestacfto do representante. ou mesmo na auséncia dcstc. sera facultado ao
reprcsentado a efetuar sustcntaeao. oral ou por escrito. por si ou por defensor constituido;
§ 3“ - litentual auséncia do rcpresentante ou do reprcsentado nao impedem a rcalizacao da reuniao a
que se rcliere o inciso ll supra. desde que tenham sido ambos notiﬁcados para 0 ato.
ART. 7" - Finalizada a reuniao designada para a producao das provas indicadas pelas partes, a
(‘on1iss5to lileitoral decidira. fundamentadamente. eln O2 (dois) dias. notiﬁcando-se. em igual prazo.
o(a) representado(a) c. se o caso, o(a) representante. que terao também o mesmo prazo para interpor

recurso. sem elcito suspcnsivo. £1 Plenaria do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do
Adolesccnte (art. 1 l. § 4“. da Resolucao CONANDA n“ 170/l4).
§ 1” - A Plenaria do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente decidira em 02
(dois) dias do término do prazo da interposicao do recurso. reunindo-se. so prcciso for.
extraordinariamente (art. l I. § 4°. da Resolucao CONANDA n° I70/14):
§ 2° - No julgamento do recurso sera obsen/ado 0 mesmo procedimento indicado no art. 6°.
3° da presente Rcsolucao.

1° a

ART. 8" - Caso seja cassado o rcgistro da candidatura. em havcndo tempo habil. o nome do
candidato cassado sera excluido da cédula eleitoral ou da programacﬁo da uma eletronica.
Paragrafo unico - Em nao havcndo tempo habil para exclusao do nome do candidate cassado da
cédula eleitoral ou da programacao da uma eletronica. os votos a cle porventura crcditados serao
considcrados nulos.
ART. 9" - O(A) representante do Ministério Publico, ta] qual determina o art. 1 1, § 7°. da Resolueao
CONANDA n° 170/14. devcra ser cientilicado dc todas as decisoes da Comissao Eleitoral do
CM DCA e dc sua Plcnziria. no prazo de O2 (dois) dias de sua prolacao.
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Um novo caminho.

ART. 10 - Os prazos previstos no art. 3° scguirao a rcgra do art. 172 do Codigo dc Processo Civil
(Lei Federal n° 5.869. de 11/01/1973). ou seja. realizar-se-50 em dias uteis. das O6 (seis) as 20
(vinte) horas.

DA PUBLICIDADE DESTA RESOLUCAO

ART. 11 - Para que o teor desta Rcsolucﬁo seja de conhccimento de todos os municipes e
candidatos(as). ela devera ter ampla publicidade. scndo publicada no Diario Olicial do Municipio
ou meios equivalcntes. além dc ser alixada em locais de grande acesso ao publico e noticiada em
radios. jomais e outros meios de divulgacﬁo. inclusive e se possivel. pela internal.
Paragrafo unico - O Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente dara ampla
divulgacao dos telefones. cnderccos eletronicos e locais onde poderao ser encaminhadas denuncias
de violacao das regras de camp-anha;
ART. 12 - A ﬁm dc que os(as) candidatos(as) nao aleguem desconhecimento do teor desta
Resolueao. a C omissao Eleitoral do CMDCA fara reuniao com eles(as) em O2 (dois) momentos do
Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar:
a.) antes do inicio da campanha, tao logo seja publicada a relacao dos(as) candidatos(as)
inscritos(as) e considerados(as) habilitados(as) - art. 11, §§ 5° e 6°, da Resolucao CONANDA n°
170/ 14;
b.) na véspera do dia da votaeao.

.

Paragrafo unico - Em cada uma dessas reunioes. sera lavrado Termo de Compromisso, assinado
por todos(as) candidatos(as) a Membros do Conselho Tutelar e integrantes da Comissao Eleitoral.
no sentido de que as regras previstas nesta Resolucao serﬁo devidamente respeitadas. sob pena de
impugnacao da candidatura (art. 11. §6°, inciso 1, da Resoluciio CONANDA n° 170/14).
Boa Viagem/CE. 03 de Abril de 2019

Thaiane de Araujo Vasconcelos
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca
e do Adolescente — CMDCA de Boa Viagem/CE.
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CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E l)O
ADOLESCENTF. — CMDCA DE BOA VIAGEM/CE.
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