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RESOLUCÅo cMDCA ‑ NO OO2/2019

Disp6e sobre as condutas vedadas durante∴∴a

CamPanha para Processo de Escolha dos Conselheiros
Tutelares言ncluindo o dia da elei班o e da outras

ProVi denci as.

A Presidente do CONSELHO MUNIC皿AL DOS D工REITOS DA CRTANCA E DO
ADOLESCENTE ‑ CMDCAブnO uSO das compet台ncias e atribuie5es que lhe sめconferidas pelas Leis

Municipals de nO 555/2003 e 780/2015, e

CONSIDERANDO, a COmPetenCia que lhe 6 conferida de concretizar os avan9OS COnddos na
legisla蜜o e contribuir para a efetiva cidadania das Crian9aS e dos Adolescentes.

CONSIDERANDO o disposto no art. 139, §lO, da Lei nO 8.069/90, bem como a Resolu9aO

CONANDA nO 170/14 e a Resolu碑O CMDCA nO OOl/2019, do Conselho Municipal dos Direitos da

Crianga e do Adolescente de Alagoinha;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a isonomia entre todos os candidatos, aSSim como
PreVenir e coibir a pr細ca de condutas abusivas e/ou desleais, que POdem importar言nc]usive, na
quebra do requisito da ̀̀idoneidade moral

, eXPreSSamente eXigido de todos os candidatos/membros do

Conselho Tutelar pelo arL 133, da Lei nO 8.069/90;

CONS皿ERANDO que, em decorr台nc土a de sua atribui9叙o elementar de conduzir o processo de

escolha dos membros do Conselho Tutelar, Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Crian9a e do
Adolescente a tomada das providencias necess証as para que a campa血a eleitoral, aSSim como a
VOtapaO e apura9叙o do resultado do pleito transcorram de foma regular,

CONSIDERANDO, Crian9a e Adolescente, COmO Prioridade absoluta, e a neCeSSidade da
real王za確O do Processo de sele9着O e Escolha dos Candidatos para cargo de Conselheiro Tutelar do

municipio de Alagoinha ‑ PE.
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RESOLVE:

Apresenta「 as condutas vedadas durante a campanha pa「a Processo de Escolha dos

Conselheiros Tutelares, incluindo o dia da eleicao,

Art.lO E vedada a propaganda:
a. vinculada direta ou indiretamente a partido politico ou que importe em abuso de poder politico,
econ∂mico ou religioso;

b・ que jmplique em oferecimento, PrOmeSSa Ou SOl王cita確O de dinheiro, d組va, rife, SOrteio ou

Vantagem de qualquer natureza;
C. feita por meio de impressos ou de obeto que pessoa inexperlente Ou rdstica possa confundir 。。m

moeda;
d. que prg再d王que a higiene e a estetica urbana ou contravenha a posturas m皿CIPalS Ou a Outra

qualquer restricao de direito;
e. que pe血rbe o sossego pthlico, COm algazarra ou abusos de instrmentos sonoros ou sinais

ac鵬ticos;
f de qualquer naturezaブque for veiculada por meio de picha9aO, inscri碑O a tinta, fixaeao de placas,

estandartes, faixas e assemelhados

P軸co

Ou que a e!e pertengam

ginasios

eSt紬ios

nOS bens cngo uso dependa de cessfro ou pemjss肴o do Poder

e nOS de uso comum (Clubes串as, CentrOS COmerCiais, temPIos,

ainda que de propriedade privada) inclusive postes de iluninapao p皿ca e

OutrOS equlPamentOS urbanos;
g. que caluniar, difemar ou叩unar q脚Squer PeSSOaS, bem como 6rgaos ou entidades que exer9am

autoridade p的lica;
h. de qualquer natureza coIocada em alvores e nos jardins Iocalizados em areas p調licas, bem 。。m。

em muros, CerCaS e tapumeS divisdrios, meSmO que nfb lhes causem dano;
i. mediante ouめors, Sujeitando‑Se a emPreSa reSPOnSivel e cand上datos症medjata redrada da

ProPaganda irregular;

Art. 2O E vedado, aO longo da campan血a eleitoraI:
a. a confec9aO, u曲zap肴o, distribui辞O POr COmite, Cand王dato ou com a sua autoriza碑O, de
Camisetas

Chaveiros, bones, Canetas, brindes

CeSta bdsicas ou qualSquer O血OS bens ou materiais

que possam proporcionar vantagem ao elejtor;
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b. a realiza辞O de $howmkio e de evento assemelhado para promo辞o de candidatos, bem como a
apresentapao, remunerada ou蕗o, de artistas com a finalidade de animar comicio ou reuni急o
eleitora重;

C‑ a utiliza辞o de trios el紅cos em campanhas eleitorais, eXCetO Para a SOnOriza9肴O de comicios;

d. o uso de simboIos, frases ou imagens, aSSOCiadas ou semelhantes as empregadas por 6rgfro de

govemo, emPreSa Pdblica ou sociedade de economia mista;
e. a contrata9aO Ou utiliza9aO, ainda que em regime de voluntariado, de crian9aS e adolescentes para
distribui9fb de material de campa血a em vias p的licas, reSid台ncias de eleitores e estabelecimentos

COmerClalS.

Art. 30 n tamb6m vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espa9O Para a Veicula辞O de
propaganda eleitoral em bens particulares, CtUa CeSS詠o deve ser espontanea e gratuita;

Art. 4O No dia da e霊eicfro 6 ainda vedado aos candidatos e seus prepostos:
a. o uso de alto置falantes e amp雌cadores de som ou a promo9款o comicio ou carreata;

b. a arregimentapfb de eleitores ou a propaganda de boca de uma;
C. O tranSPOrte de eleitores;
d. fomecer alimenta確o, refei96es e lanches ao eleitores;

e. oferecimento

doap訊o ou promessa de dinheiro, d細iva, Ou Vantagem de qualquer natureza;

f ate o temino do hor証o de vota辞o, a aglomera確O de pessoas portando vestuario padronizado,
de modo a caracterizar manifesta9訊o coletiva, COm Ou Sem utiliza9琵O de veiculos.

Art. 5O E vedado aos fiscais dos candidatos, nOS trabalhos de vota9aO, a Padronizacao do vestuar王o.

Arlし60 ‑ Declarar que a presente resolu辞O e血講em VlgOr na data de sua publica辞0.

Alagoinha ‑ PE, 05 de abril de 2019.
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