
CON§ELHO MUN|CTPAL DO§ DtRErTo§ DA CRIANçA § DO ADOLE§CENTE

Crlada Lei Muniripalde ns 49Í97, alterada pela Lei Municipal n" 51612014

RESOLUçÂO CMDSA N' ü8t2019

Ilispõe sobre as condutas vedadas aos{às}

c*ndidat*s(as) § respestivos(as) fiscais
durante o Processo de §scolha dcs Membros
dc(s) Conselho{s} Tufelar(es} e solrre G

proeedimento de sua apuração"

O CON§ST TS MUF{ICIPÁL I}O§ ÜIRETTO§ DA. CRIÂNÇA E DO

ÂIIOLESCENTE {CMI}CA} do Município de Morrinhos- CE, no uso de suas atribuiçôes

conferidas pela Lei Municipal Íf49197, aiterada pela Lei Municip*l n'516i2014, de 24 de

Noveml:ro de 2ü14, bem como pelo ar1. 139 Lei Federal n* 8.ü6?19ü (Estatuto da Criança e do

Àdclesçente) e pelo *rt. 7o, da Resoluçã* CONAND,4 nn 17}fi4, que lhe çonferem a

presidência do Prccesso de Escolha dos Mernbrcs da Conselho Tutelar e,

CON§IDERANDO clue o att" 7o, §1o, letra ""Ç", da Resolução CONA}{DA no 170114,

dispÕe que à Comissão Especial Eleitoral do CIr{DCA cabe def,nir as condutas permitidas e

vedadas aos(às) candidatos(as) a membros do{s} Conselho{s) Tutelar{es);

CON§I[IE&{NI}*, ainda, que o art. 11, §6", incis+s TII e IX, da Resaluçã*

CON.ANüA n' 170/14', aponta tambem ser atribuição da Cnmissãc Especial Eleit*ral dc

Ch{DC-{, analisar e desidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação e

*utros incidentes csorridos no dia da votação, bem como resoiver os Çasos otnissos,

Ê.ESOLYE:

ART. Io - A campaúa dcs(as) candidatos(as) a membras do Conselho Tutelar e pennitida

scinente após a publicaçãc da lista final dos(as) candidatos(as) habilitados{as) no Processo de

Escolha e será ençerrada * meia noite da véspera do dia da votaçâo.

,{RT" 2" - Serão consideradas condutas vedaclas aos{às} candidatos(as) devidarnente

habilitados ao Processo de Esçolha dos Membros do Conselho Tutelar de 2ü19 e âos seus

prepostos:
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coN§Eu{o MUf{tclpAL B0§ DrRrro§ DA cRrANçÂ E D§ ADSLE§CENTE

Criado Leí Municipalde ne 49/97, alterada pela Lei Municipal n" 516/2014

DA PROPÀGANDA

âi ofsrecer, prometer cu solicitar dinheiro, dádiva, rift, s*rteio ou vantagem de qualquer

natureza;

b) perturbar o sossego público, com algazaÍra ou abusos de instrumentos sonoros on sinais

acústicos;

§) fazer prcpaganda por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou rústica

püssa confundir ccm moeda;

d) prejudicar a higiene e a estética urba*a ou desrespeitar posturas municipais ou que

iu:piiquem qualquer restrição de direíto,

e) caluniar" ditàmar ou injuriar quaisquer pessoâs, bem comc órgãos ou entidades que

€xerçaln autaridade públiea,

A fazer prcpag*nda de qualquer nâturerê, que for veiculada por meio de pichação, inscrição

a tinta, fixaçãa de placas, estandartes, faixas e assemelhados, nos bens cujo uso dependa de

cessão cu permissão do Poder Públiso, ou que a ele pertençam, e ncs de uso comum (cinerna,

çlubes, lojas, centros soÍnerriais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade

privadai, inclusive po$tes de iluminação pública e sinaiizaçãa de tráfeg+, viadutos, passarelas,

pürtes, paradas de ônibus ç *utros equipamentos urbanos,

S) colocar prapaganda de qualquer natureza em árvcres e nos jardins localizados em áreas

páblicas, bem ç*mo Çm §1uros, eercas e tapumes divisórios, mssmo que não lhes causem dano;

h) fazer propaganda mediante ouídoors, sujeitando-se a eÍnpresa responsável e

candidatos{as) à imediata retirada d4 propaganda irregular.

I}Á CAMPANIIA PÀRA ESCOLHÁ

confeccionar, utilizar ou distribuir por eamitê, candidata(a) ou cam a sua autorizaçãc,

camisetas, chaveiros, bonós, oânetas, brindes, cesta básiças ou quaisquer outros bens oil

nnateriais que possam proporcionar vantagem ao(à) eleitor(a);

realizar showwicits e evento assemelhado pâra prornoção ds çandidatos(as), bem corno

*presentação, remunerada ou não, de altistas Çom a frnalidade de animar comÍcio ou

r*rmião de campanha;

utilizar trias elétricÕs em campanha, *xÇeto pâra e sonorizaçãc de anirncic de comicir:s;
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coN§ELH$ I\*UNTCTPAL DO§ DIRE|TOS DA CRTANçA r nO ACIüLE§CENTE

Críado l-ei lVlunicipalde ne 49Í97, alterada pela Lei Municipal n" 51612014

d) usar siinbclos, frases ou imagens, associadâs üu semeihantes às enrpregadas pcr órgã*

de gaverno, §mpÍssâ púirlica ou saciedade de ecanomia rnista,

e) efbtuar quaiquer tipo de pagamento em troca de espaço pâra a veiculação de propaganda

ers bens particulares, cuja cessão deve ser espantânea e gratuita;

f] cc*tratar ou utiliear, ainda que erfi regime de voluntariada" de crianças e adoleseentes

para distribuição de rnaterial de campanha em vias públicas, residâncias de eleitores e

estabelecimentos ccmercia is.

I§O DIA DO FR{}CESSO }E ESCÜLHÂ

usar alto-falantes e arnplifrcadores de som ou promover comício ou carreata;

arregirnentar eleitor *u fazer prapaganda de baca de urna,

até o termino do horário de vctação, conkibuir, dc qualquer furma, para aglomeração de

psssüas portando vestuário padrcnizado, de modo a caracterizar manifestação coletivâ, cürll

ou seÍn utilização ele veíeulos;

fornecer a*s(as) eleitores(as) transporte ou ref,eições;

doar, oferecer, prcureter cu entregar ao(à) eleitcr{a;, com o fir:r de obtçr-lhe o voto, bem au

vantagem pessoal de qualquer n&tureza, incl*sive empÍego ou função pública, desde *
registro de candidatura até o dia da eieição, inciusive (captação de sufrágir:);

padrcnizar, nos trabalhos de votação, o vestuário dos(as) seus(suasi respectivcs(as) fiscais.

DÂS PENÂLIDÂDES

Â§T. 3" - O desrespeitc às regras apontadas no art. 2o desta Resolução caraçtçrizar{*

inidcneidade rn*ral, deixando oia) canclidatc{a} passivel de impugaaçã* da candidatura, pcr

crnta da inobservância do requisito prevista no ari. 133, inçiso I, da L.ei Federal n' 8.069/Ç0

(Estatuto da Criança e do Adolescente)"

D{} PROCETITMENTO DE ÀPIJRAÇÃO §E CONDUTÂ§ VEDÀrlA§

AB.T" 4" - Qualquer cidadão ou candidat*{a) poderá representar à Comissãc Especial Eleitoral

d* CMDCA ecntra aquelc(a) que inÍiingir as normas cstabelecidas pcr meio desta Resol*çã*,

instruindo a representação som provâs ou indícios de provas da infiação.
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coN§ELH0 MUNTCIpAL DO§ DrRgrTOS DA CRTANçA E DO ADOLE§CENTE

Criado Lei Municipalde ne 49/97, alterada pela Lei Municipal n" 515/2014

Parágrafo único - Cabe à Comissão Especial Eleitoral do CMDCA registrar e forneçer

prct*colo ao representante, Çom envio de capia da representação ao Ministçrio Público.

ÀRT" 5n - No pràza de 0i {um) dia contado do recebimento da notícia da infração às condutas

vedadas previstas nesta Ftesolução, a Comissãc Especial Eleitoral d* CMDCA deverá instaurar

procedirnento administrativo para a devida ap*raçãc de sua oçorrênçia, expedindc-se

notificação ao(à) infrator{a) para que, se o desejar, apresente defesa Íro prazo de 02 (dois) dias

conlados do recebirnentc da n*tificação {art. 11, §3o, inciso I, da Resolução CONAND,{ n.

170/r4i.

P*rágr*f+ r*nico - ü procedimento admirxstrativa também poCerá ser insta*rado de oticio pel*

C*rxissão Especial Etreitoral do CMDCA, assim que tomar conhecimeato por qualquer meio, da

pratica da infração.

ART. 6'* Á. Comissãa Especial Eieitoral do CMDCA poderá, no prazo de 02 (dois) dias d*

tármino do prazo da defesa:

I - arquivar o procedimento administrativü se entender nãc conf,gurada a infração ou nãa

houver provâs suficientes da autoria, notificando-se pessoalrrente o representado e o

reprosentante, se for c cas§;

Itr - determinar a produção de provas em re*nião designada ro máximr: em 02 (dois) dias

c*ntad*s dt decurso do prazo para defesa (art. tr 1, § 3", incisc II, da l{"esoluçãc CONANDA n.

17ü114).

$ 1* - N* caso do inciso II supra, c representante será iatimado pessoalmente a, querondo,

§ümparecer à reunião designada e gfetuar sustentação, cral ou por escrito, à luz das provas e

argumentos apresentados pela defesa,

§ ?' - Âpós a manifestação clo representante, ou ryresmo na ausência deste, será faoultado a*

representado a efetr.tar susterÉação, orâ1 ou pr:r es*ritc, por si ou por defensor constituido;

§ 3" - Eventual ausência do representante ou do representado não impedern a realizaçãc da

r*uniã* a que se refere o inciso II supra, desde que tenham sido ambos notificados para o ato.

À8.T. 7' - Finaliz*da a reunião desigrrada para â produção das provas indicadas pelas partes, a

Ccmissãa Especial Eleitoral decidirá, firndamentadainente, ern 02 (dois) dias, notificando-se,

erN igual prazo, o(a) representado(a) e, se o caso, o(a) representante, quÊ terão também lr

Íllesffto prâzo para interpor reÇurso, sem efeito suspensivo, à Plenária do Conselho Municipal

d*s Direitos da Criança e do Adalescente (art. 11, § 4o, da Resolução CONANDA n" 170114).
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C0NSELH§ MUNTCTPAT D0§ DTRETTO§ DA CRnr{çÀ E nO *DOLE§CENTE

Criado l-ei Municipalde ne 49í97, alterada pela Lei Municipaln" 516120U1

§ 1" - A Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolesçente decidirá em

ü2 idoisi dias dc térrrino do prazo da interposição do rsÇurso, reunindo-se, se preciso Íbr,

exkaordinariamente (art. 11, § 4', da Resolução CONÀNDA n" 17* 14);

§ 2'- No julgamento da rôourso será observado o mssmo procedimento indicado no art. 6*, §§

1o a 3o da presente Res*luçãc.

ÀRT, So - Caso seja cassado a registro da çandidatura, em havendo tempo hábil, o nome do

*andidato cassado scrá excluído da cédula eleit*ral ou da prsgremação da urna eletrônica.

Farágrafo único - Hm não havendo tempc hábii para exclusão do nome do candidato cassado

da cêdula eleitoral au da píogralnação da urna eletrôriÇâ, GS votos a ele porventura creditados

s*rãa considerados nuias.

ÀRT. 9' -O(A) representante do Ministéria Púbiic*, ta1 qual determiaa o art. 11, § 7o, da

Res*lução COI'JANDA n" 1?ü/14, deverá ser ciantificado de todas as decisões da Comissão

Esp*cial Eleitorai do CMIICÀ e de sua Plenária, nü prauo de 02 (dois) dias de sua prolação.

ÂRT. lüo - Os prazos previstos no art. 3o sepiirão â regra do art. 172 da Codigo de Froçesso

Civii (Lei Federal no 5.869, <ie 11/ü1i1973), au s*ja, realizar-se-ãc em di*s irteis, das 06 (seis)

às 2ü (vinte) horas.

I)À PUBLICIDADE BE§T.4 RTSOLUÇÃG

Á§.T. 11o - Para que o tear desta Resoluçãa seja de canhecimenta de todos os munícipes e

candidatos(as), ela deverá ter ampla publicidade, secdc publicada no Diário Oficial do

MnnicÍpio ou meios eqilivaleates, alem ds ser afixada em locais de grande acesso ao público e

noticiada çm rádias, jornais e outros meios de diwigação, inclusive o se possível, pela internei 
"

F*rágrafo único - O Ci:nselho Municipal das Direitos da Criança e do Adolescente dará ampla

divulgação d*s telefones, endereços eletrôniccs s locais onde poderão ser encaminhadas

denúncias de violação das regras de campanha;

ÂRT. 12" - A fint de que cs(as) candidatos(as) não aleg'riem desconhecimento do teor desta

Res*lução, a Comissão Especial Eleitoral do CMDCA faÍá reunião com eles(as) em 02 (dais)

mçmentos do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar:

a.) antes dc iníçio da carnpanha, táo logo seja publicada a relação dos(as) candidatos(as)

inscritos(asi e consideradas{as) habilitados(as) - art. 11, §§ 5o e 6o, daResoiução CONANDÀ

n'i70/14;
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esNsEtHü í\4urutctPA!- DCI§ DTRflTO§ DÀ CRIANçA E DO ADOLE§CENTE

Criado Lei Municipalde ne 49Í97, alterada pela Lei Municipal n- 5L6/2§L4

b") na vóspera do dia da vataçâo.

Farágrafo úuics - E*r cada uma dessas rcuniões, será lavrado Termc de Compromisso,

assinadc par todos(as) candidatos(as) a Membros do Llonsclho Tutelar e integrantes da

Carnissãa Esp*ciai Eieitoral, no sentido de que as regras previstas nesta Resolução serão

d*vidamente respeitadas, sob pena de impugnaçãc da canelidatura (art. 11, §6o, inçiso I, da

§"*soluçã* CONANDA n. 17*114).

Mrrrinhos,02 de Abril de 2SI9"

/,
J i mãna F í I gueiras Rocha

PRESII}EI§TE }O CMDCÁ

CÜN§ELTIE,IROS MIINICIPAIS

,{I}CILESCENTE

Francisca Jaquiélia Alves

Ana Graziela de §auz* Araujo

Maria üceti Dutra da Mota

Samantha Suellen Garvalho Mariano

fi ansolação üapistrano Alves

Antônio §oares Nets

José lvan Monteiro

Naftali Neri Gomes
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