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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 

GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 08/2019 PROCESSO DE ESCOLHA DOS
MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, TITULARES E SUPLENTES,

DE NAVIRAÍ-MS.

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 08/2019
PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO
TUTELAR, TITULARES E SUPLENTES, DE NAVIRAÍ-MS .
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, juntamente com a
COMISSÃO ELEITORAL, criada pela Resolução nº 01 de 27 de
Fevereiro de 2019 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente-CMDCA, no uso de suas atribuições e na forma prevista
nos termos do art. 37, da Lei Municipal nº 1.929 de 28 de Maio de
2015, torna público as seguintes alterações ao EDITAL Nº 1/2019,
publicado no Diário Oficial da Assomassul na Edição Nº 2319 de 29 de
março de 2019, como segue:
 
Onde se lê:
15.4 DA IGUALDADE DE CONDIÇÕES AOS PARTICIPANTES
DO PLEITO
15.4.1 Será assegurada a igualdade de condições aos candidatos que se
registrarem para concorrer às eleições, garantindo-se e promovendo o
direito de:
15.4.1.1 Divulgação do Pleito nos meios de comunicação dos quais o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente possa
dispor;
15.4.1.2 Promoção de debates, reuniões e outras atividades a fim de
tornar conhecidos os candidatos e suas propostas, após prévia
comunicação da Comissão Eleitoral, aplicando-se a Legislação Eleitoral
sobre o tema;
15.4.1.3 A propaganda em vias e logradouros públicos obedecerá aos
limites impostos pela legislação Eleitoral e ao Código de Posturas do
Município e garantirá sua utilização por todos os candidatos em
igualdade de condições.
15.4.2 No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é
vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor
bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de
pequeno valor.
 
Leia-se:
15.4 DAS NORMAS DE CAMPANHA ELEITORAL
15.4.1 Será assegurada a igualdade de condições aos candidatos
registrados para concorrer à eleição, garantindo e promovendo o direito
de:
15.4.1.1 Somente o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente poderá promover a divulgação do pleito nos meios de
comunicação, vias e logradouros públicos, órgãos públicos e outras
mídias dos quais possa dispor, permitindo a divulgação dos candidatos
junto à comunidade por meio de debates, entrevistas, seminários,
material gráfico, comunicação visual, dentre outros;
15.4.2 Será admitida a propaganda eleitoral em páginas de provedores
de serviços de acesso à Internet nas seguintes condições: redes sociais
(Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter e outros), cujo conteúdo
seja gerado ou editado pelo candidato e/ou CMDCA, sendo vedada a
contratação e/ou uso de impulsionamento de conteúdos do candidato;
15.4.3 É permitida aos candidatos a confecção de material impresso de
divulgação individual de tamanho não superior a 7cmx10cm, conforme
modelo padronizado fornecido pelo CMDCA, e poderá conter:
imagem, nome/codinome, número do candidato e currículo social, ou
seja, sua trajetória na promoção, proteção e defesa dos direitos da
criança e do adolescente;
15.4.3.1 O candidato deverá apresentar à Comissão Eleitoral,
localizada na Avenida Iguatemi, 22 – Centro (Gerência de Assistência
Social), até o dia 31 de outubro de 2019 os custos referente ao material
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impresso “tiragem com CNPJ da gráfica e nota fiscal do produto”,
comprovando os gastos da campanha;
15.4.4 Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade
dos candidatos, imputando-lhes responsabilidade solidária nos
excessos praticados por seus simpatizantes;
15.4.5 Fica vedada a campanha eleitoral fora do período que
compreende das 07 horas do dia 04 de setembro de 2019 até as 22
horas do dia 04 de outubro de 2019;
15.4.6 É proibida a veiculação de propaganda e/ou conteúdo de cunho
preconceituoso, que implique em calúnia, difamação ou injúria, que
atinja os adversários ao pleito, cidadãos, órgãos e/ou entidades que
exerçam autoridade pública ou que desrespeite os símbolos nacionais e
que incentive a desordem coletiva;
15.4.7 É vedada a vinculação política, inclusive 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, inclusive de pessoas de notório
reconhecimento perante a sociedade (líderes comunitários, religiosos,
empresários, dentre outros);
15.4.8 É vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao
eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive
brindes de pequeno valor;
15.4.9 Os candidatos não poderão fazer uso dos prédios e/ou
equipamentos público, com excessão dos locais autorizados pelo
CMDCA, para a utilização por todos os candidatos em igualdade de
condições;
15.4.10 É proibido fazer propaganda por meio de anúncios luminosos
(placa, painel e semelhantes), sonoros (carro de som, alto-falante e
semelhantes), Jingle de campanha, cartazes, faixas, outdoors,
camisetas, bonés e brindes em geral, ou inscrições em local público ou
particulares de acesso público, ainda que restrito, cabos eleitorais
(contratados ou voluntários);
15.4.11 São vedados no dia da eleição:
15.4.11.1 Propaganda eleitoral;
15.4.11.2 Transporte de eleitores;
15.4.11.3 Boca de urna;
15.4.11.4 Padronização do vestuário dos fiscais partidários e mesários;
15.4.11.5 Práticas que configurem compra de votos;
15.4.11.6 Permanência e/ou aglomeração de eleitores nas dependências
e imediações do local de votação;
15.4.12 A violação das regras importará na cassação do registro da
candidatura do candidato responsável, observado, no que couber,
procedimento administrativo similar ao previsto nos artigos 67 a 73 da
Lei Municipal 1.929/2015.
 
Sem mais a considerar, torna-se público o presente edital.
 
Naviraí-MS, 28 de agosto de 2019.
 
EDILENE ROSA DOS SANTOS
Presidente da Comissão Eleitoral/CMDCA
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