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PMDB SEM DÚVIDAS

A informação será uma das principais armas dos candidatos nas próximas eleições

para evitar tropeços diante da nova legislação eleitoral, que ainda gera muitas dúvidas.

Neste sentido, o PMDB catarinense preparou esta cartilha chamada de “PMDB Sem Dúvidas”,

baseada no conhecimento da competente advogada Katherine Schreiner,

especialista em Direito Eleitoral. Assim, de forma didática, essa publicação pretende

esclarecer o que pode e o que não pode na pré-campanha e na campanha. 

As instruções passam por assuntos como registro e divulgação de pesquisas eleitorais;

escolha e registro de candidatos; limites de gastos a serem observados por candidatos

a prefeito e vereador; propaganda eleitoral; utilização e geração do horário gratuito

e condutas ilícitas em campanha eleitoral; representações; prestações de contas;

entre outros temas.

Portanto, essa cartilha passa a ser um “livro de bolso” aos nossos pré e, posteriormente,

candidatos que não queiram ter suas candidaturas inviabilizadas por simples falta da informação.

Além deste material, o PMDB de Santa Catarina tem promovido encontros para tirar

todas as dúvidas e também conta com um corpo jurídico à disposição. 

Deputado Mauro Mariani

Presidente Estadual do PMDB
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UM GRANDE DESAFIO

Estamos na véspera das eleições municipais deste ano e o PMDB está pronto para consolidar

sua força em Santa Catarina, organizado, mobilizado e forte nos 295 municípios do Estado.

Sabemos da importância deste momento, por isso, e diante das mudanças que

a Reforma Eleitoral de 2015 promoveu no processo que se avizinha, o Diretório Estadual

do partido apresenta a cartilha PMDB SEM DÚVIDAS. Trata-se de um material didático

e esclarecedor para uso de nossos pré-candidatos. 

Queremos oferecer condições para preparar da melhor forma possível o time

que representará o PMDB catarinense na eleição. Teremos uma campanha curta

e de poucos recursos financeiros, em que conhecimento, criatividade, estratégia

e as boas propostas serão fundamentais para o sucesso eleitoral. 

O cenário político mudou, não só com as novas normas eleitorais, mas de modo geral.

O eleitor mudou, o nível de informação aumentou, a velocidade da comunicação é nova.

Quem não estiver preparado para as mudanças e conectado com o eleitor de 2016 não terá

condições nem de competitividade, nem na pré-campanha e muito menos na campanha.

Precisamos CHEGAR NA FRENTE. FAZER MAIS. FAZER MELHOR.

O desafio já foi lançado. Vamos somar juntos novas conquistas

para Santa Catarina. Sucesso!

Valdir Cobalchini

Coordenador das Eleições 2016



O Partido de Santa Catarina

1 – DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

Um nome tão difícil, mas de conceituação simples.

Desincompatibilizar, significa retirar o impedimento que uma pessoa tem para concorrer nas 

eleições.

De acordo com a legislação brasileira, as pessoas que ocupam cargos públicos ou que de alguma 

forma administram dinheiro público, mesmo que em instituições privadas, precisam deixar ou se 

licenciar destes cargos para concorrer a Prefeito, Vice-Prefeito ou a Vereador.

A redação da Lei sobre este assunto é bastante truncada e de difícil compreensão. Por isso que 

decidimos fazer uma tabela com os casos mais comuns, baseada nas informações disponíveis nos 

sites do TRE/SC e TSE:

Cargo que ocupa Vai concorrer a Sair/Licenciar 
até 

Prefeito Prefeito Não precisa 

Vereador Prefeito Não precisa 

Prefeito 01.07.16  Cargo em comissão 

Vereador 01.07.16  

Prefeito 01.07.16  Conselheiro tutelar 

Vereador 01.07.16  

Prefeito 01.07.16  Diretor de escola pública 

Vereador 01.07.16  

Prefeito 01.06.16 Dirigente sindical 

Vereador 01.06.16 

Prefeito 01.06.16 Entidade representativa de classe  

Vereador 01.06.16 

Prefeito 01.06.16 Fiscal  

Vereador 01.04.16 

Prefeito 01.07.16  Servidor público em geral 

Vereador 01.07.16  

Prefeito 01.06.16 Secretário Municipal 

Vereador 01.04.16 

Para os demais cargos,

orientamos a consultar

os sites do TRE/SC,TSE

e EleitoralBrasil.
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O Partido de Santa Catarina

2 – PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA

Com a chegada do ano eleitoral, muitos pré-candidatos já começaram a intensificar suas aparições 

em festas e eventos da cidade. Estão reativando ou turbinando seus perfis nas redes sociais e 

passaram a criticar e/ou defender com mais afinco as ações dos atuais governos.

Porém, é preciso ter atenção a estes atos, para que não extrapolem o campo do mero proselitismo 

político ou promoção pessoal e passem a ser considerados propaganda eleitoral antecipada.

A regra geral é nunca realizar pedido explícito de votos antes do dia 16.08.2016.

Tomando este cuidado básico, o pré-candidato estará bem prevenido contra as eventuais 

acusações de prática de propaganda eleitoral extemporânea.

Além disso, seguem abaixo os outros detalhes que precisam ser observados pelos pré-candidatos:

1 - é totalmente permitido mencionar que a pessoa é pré-candidato. Também é permitido exaltar 

as qualidades pessoais do pré-candidato através de qualquer meio de comunicação social, 

inclusive pela internet;

2 – é permitida a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, 

programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet, inclusive com a exposição 

de plataformas e projetos políticos. 

Nestes casos, o único cuidado extra, a ser observado pelas emissoras de rádio e de televisão, é o 

dever de conferir tratamento isonômico, chamando todos os pré-candidatos ou representantes de 

todos os partidos políticos para participar do evento;

3 – é possível realizar encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas 

dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, da discussão de políticas 

públicas, dos planos de governo ou das alianças partidárias visando às eleições, podendo tais 

atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

4 – estão autorizadas as prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a 

divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os 

pré-candidatos.

As prévias partidárias não podem ser transmitidas ao vivo por emissoras de rádio e televisão. Mas, 

por outro lado, é permitida a cobertura jornalística do evento; 

5 – é permitida a divulgação de atos de parlamentares e de debates legislativos.

Importante lembrar que não pode ser feito pedido de voto;
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O Partido de Santa Catarina

6 – é permitido divulgar posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes 

sociais;

7 – é permitida a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade 

civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para 

divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. 

Em todos estes atos e eventos relacionados nos itens 2 a 7 é permitido fazer pedido de apoio 

político, a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se preten-

dem desenvolver. 

Porém, se o pré-candidato for um profissional de comunicação social, não poderá fazer a 

divulgação de sua pré-candidatura e das ações políticas durante o exercício da profissão. Assim, se 

o pré-candidato é um repórter, ele não poderá praticar estes atos durante suas matérias ou 

programas de rádio e televisão, por exemplo.

Os demais casos que não estão previstos expressamente na Lei serão analisados individualmente 

pela Justiça, a qual decidirá o que é ou não é propaganda antecipada.

O que for considerado ilegal será punido com multa, que varia de R$ 5.000,00 a R$ 25.000,00, ou 

o valor gasto com a propaganda. Os casos mais graves podem resultar na cassação do registro da 

candidatura, diploma ou mandato.

3 – COMO SABER SE POSSO SER CANDIDATO?

Para concorrer a Prefeito, Vice-prefeito ou a Vereador, a pessoa precisa preencher uma série de 

requisitos. São eles:

1 – possuir nacionalidade brasileira;

2 – estar em pleno exercício dos direitos políticos;

3 – possuir título eleitoral válido e com quitação eleitoral;

4 – possuir domicílio eleitoral na cidade na qual irá concorrer ao menos desde 02.10.2015;

5 – estar filiado em algum partido político ao menos desde 02.04.2016;

6 – possuir idade mínima de 21 anos para Prefeito e 18 anos para Vereador.
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O Partido de Santa Catarina

Quem estiver inelegível (Ficha Suja) ou for analfabeto não poderá se candidatar.

Os militares podem concorrer, desde que:

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;

II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado e, se eleito, passará para a inatividade.

4 – CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL

Neste ano de 2016, existem diversas proibições aos órgãos e agentes públicos (inclusive aos 

concursados). São as chamadas 'condutas vedadas aos agentes públicos', e foram previstas porque 

se considera que sua prática afeta a igualdade de oportunidades entre os candidatos nas eleições. 

1 - De 1º de janeiro de 2016 até o dia 31.12.2016, fica proibido:

1.1 - distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. Existem 

exceções a esta regra que são os casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de 

programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior (no 

caso, desde 2015).

De todo modo, se existirem programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária 

no exercício anterior, eles não poderão ser executados por entidade nominalmente vinculada a 

candidato ou por esse mantida;

1.2 - ceder ou usar, em benefício de candidato, de partido político ou de coligação, bens móveis 

ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios;

Existem algumas exceções:

a) realização de convenção partidária;

b) uso, em campanha, pelos candidatos à reeleição aos cargos de prefeito e de vice-prefeito, de 

suas residências oficiais, com os serviços inerentes à sua utilização normal, para realização de 

contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de 

ato público.

1.3 - usar materiais ou serviços, custeados pelos governos ou casas legislativas, que excedam as 

prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
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O Partido de Santa Catarina

1.4 - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou 

municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de 

candidato, de partido político ou de coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o 

servidor ou o empregado estiver licenciado;

1.5 - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, de partido político ou de coligação, 

de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo 

poder público;

1.6 – inserir, na publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, 

nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores 

públicos. De acordo com a Constituição Federal, art. 37, § 1º, a publicidade institucional deverá ter 

caráter educativo, informativo ou de orientação social.

Aquele que desrespeitar este item 1.6, comete abuso de autoridade e, se for candidato, poderá ter 

cancelado o registro de sua candidatura ou do diploma.

2 - De 01.01.2016 a 30.06.2016 (1º semestre do ano eleitoral) é proibido:

2.1 - realizar despesas com publicidade dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da 

administração indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos 

anos que antecedem o pleito (redação alterada pela Reforma Eleitoral de 2015).

3 - De 02.07.2016 a 01.01.2017 (posse dos eleitos) é proibido:

3.1 - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar 

vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex o�cio, 

remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, sob pena de nulidade 

de pleno direito.

Neste caso também existem ressalvas. Assim, está permitida:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de 

confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou conselhos 

de contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até dia 01.07.2016;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços 

públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou a remoção ex o�cio de militares, de policiais civis e de agentes penitenciários.
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4 - De 02.07.2016 a 31.12.2016 é proibido:

4.1 - contratar shows artísticos pagos com recursos públicos para animar a realização de inaugu-

rações;

As penalidades para quem descumprir este item são:

a) suspensão imediata da conduta;

b) o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do 

diploma.

4.2 – que qualquer candidato compareça a inaugurações de obras públicas.

Quem descumprir este item 4.2, fica sujeito à cassação do registro ou do diploma.

Importante: A realização de evento assemelhado ou que simule inauguração poderá ser apurada 

na forma do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 ou ser verificada na ação de impugnação de 

mandato eletivo.

5 - De 02.07.2016 a 02.10.2016 (nos Municípios onde houver 2º turno, a proibição vai até o dia 

30.10.2016) é proibido:

5.1 - realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados 

aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito;

As ressalvas são as seguintes:

a) recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para a execução de obra ou serviço 

em andamento e com cronograma prefixado;

b) recursos destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública.

5.2 - autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 

órgãos públicos ou das respectivas entidades da administração indireta;

As ressalvas são as seguintes:

a) caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

b) propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado.
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O Partido de Santa Catarina

5.3 – fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito.

Aqui também há exceção: quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, 

relevante e característica das funções de governo.

Importante: as proibições do item 5 se aplicam apenas aos agentes públicos da esfera Municipal 

(cujos cargos políticos estarão em disputa nas Eleições 2016).

6 - De 05.04.2016 a 01.01.2017 (posse dos eleitos):

6.1 - fazer, na circunscrição do pleito (ou seja, nos Municípios), revisão geral da remuneração dos 

servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano 

da eleição.

Aquele que praticar alguma das condutas elencadas nos itens 1 a 6 e aquele que delas se beneficiar 

(seja candidato, partido ou coligação), ficará sujeito às seguintes penalidades:

- suspensão imediata da conduta vedada;

- pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00;

- outras sanções constitucionais, administrativas ou disciplinares fixadas pelas demais leis vigentes, 

inclusive a Lei nº 8.429/92.

As multas serão duplicadas a cada reincidência, sendo que para sua caracterização não é 

necessário o trânsito em julgado de decisão que tenha reconhecido a prática de conduta vedada, 

bastando existir ciência da sentença ou do acórdão que tenha reconhecido a ilegalidade da condu-

ta.

5 – CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS

Para que uma pessoa seja candidata nas eleições municipais é preciso ser escolhido em 

convenção partidária. Ou seja, é preciso que os demais filiados ao seu partido político aceitem a 

candidatura e acreditem que o correligionário tem chances de ser eleito.

A decisão a respeito de quem serão os candidatos ocorre em uma reunião dos filiados ao partido, 

chamada de Convenção.
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Estas convenções devem ser realizadas de 20.07.2016 a 05.08.2016 e a forma como elas aconte-

cerão estão previstas no Estatuto do PMDB. A sua realização e resultados deverão ser registrados 

em livro ata rubricado previamente pela Justiça Eleitoral e deverá ser publicado em 24 horas em 

qualquer meio de comunicação.

6 – REGISTRO DE CANDIDATURAS

Após os candidatos terem sido escolhidos nas Convenções Partidárias, é preciso que os partidos 

ou as coligações realizem os registros destas candidaturas perante a Justiça Eleitoral.

No caso dos candidatos a Prefeito, Vice-prefeito e Vereador, o pedido de candidatura deve ser 

apresentado nas Zonas Eleitorais dos Municípios respectivos.

O pedido de registro deverá ser feito através do Sistema de Registro de Candidaturas (disponibiliza-

do pela Justiça Eleitoral) e apresentado, pelos partidos ou coligações, até as 19 horas, do dia 15 de 

agosto de 2016.

Ele deverá vir acompanhado de uma série de documentos, quais sejam:

I - cópia da ata das Convenções partidárias, nas quais tenham sido escolhidos os candidatos e 

tenha sido deliberado a respeito da formação das coligações;

II - autorização do candidato, por escrito;

III - prova de filiação partidária;

IV - declaração de bens, assinada pelo candidato;

V - cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de que o candidato é 

eleitor na circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo de pelo 

menos 1 (um) ano antes das eleições;

VI - certidão de quitação eleitoral;

VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e 

Estadual;

VIII - fotografia do candidato, nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral, para 

que seja colocada na urna eletrônica;

IX - propostas defendidas pelo candidato a Prefeito, a Governador de Estado e a Presidente da 

República.

14



O Partido de Santa Catarina

O candidato a Vereador indicará, no pedido de registro, além de seu nome completo, as variações 

nominais com que deseja ser registrado, até o máximo de três opções, que poderão ser o 

prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido.

Não será permitido que estes 'nomes eleitorais' gerem qualquer dúvida quanto à sua identidade, 

atentem contra o pudor ou sejam ridículos ou irreverentes.

Recomendamos que os pré-candidatos comecem desde já a separar e organizar esta docu-

mentação, a fim de evitar correrias ou surpresas no momento do registro da candidatura.

7 – PROPAGANDA ELEITORAL EM GERAL

7.1 - Internet

A partir do dia 16.08.2016 é possível realizar propaganda eleitoral através da internet.

Ela deve ser gratuita e pode ser feita em sites de partidos e candidatos, desde que os endereços 

sejam comunicados à Justiça Eleitoral e hospedados em provedores estabelecidos no Brasil.

É permitida, também, a propaganda eleitoral por meio de blogs, sites de relacionamento (facebook, 

twitter etc) e sites de mensagens instantâneas, alimentados por partidos, candidatos ou qualquer 

pessoa física que queira expressar sua opinião sobre candidatos e eleições.

No entanto, é crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específi-

ca de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de 

candidato, partido ou coligação. 

As propagandas eleitorais veiculadas por e-mail ou outro meio eletrônico são permitidas, mas 

deverão conter mecanismo que possibilite ao destinatário solicitar seu descadastramento, o qual 

deverá ser providenciado no prazo máximo de 48 horas.

A penalidade para quem enviar mensagens após este prazo é de R$ 100,00 por mensagem.

Qualquer pessoa pode manifestar sua preferência política por meio da internet, sendo vedado o 

anonimato e assegurado aos ofendidos o direito de resposta e a retirada do conteúdo ofensivo do 

ar.
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O anonimato também é proibido na internet, incluídos, aqui, os perfis com nomes falsos. A 

punição, nestes casos, é de multa, que varia entre R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00.

Não é possível, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em sítios:

- de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;

- oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Quem desrespeitar esta norma e o beneficiário, acaso comprovado seu prévio conhecimento, 

ficarão sujeitos ao pagamento de multa, no valor de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00. É proibida a 

venda de cadastro de endereços eletrônicos. A punição aqui é a mesma: multa de R$ 5.000,00 a 

R$ 30.000,00.

Estão proibidos de utilizar, doar ou ceder seus cadastros eletrônicos, em favor de candidatos, 

partidos ou coligações:

- entidade ou governo estrangeiro;

- pessoas jurídicas.

Ainda, quem realizar propaganda eleitoral, atribuindo indevidamente a autoria a terceiro (inclusive 

candidatos, partidos ou coligações), será punido com multa de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00.

7.2 – Propaganda através de meios impressos (santinhos, panfletos, volantes)

É permitida a distribuição de santinhos, folhetos, volantes e outros materiais impressos do dia 

16.08.2016 até as 22 horas do dia 01.10.2016 (véspera da eleição).

Não é possível a distribuição de propaganda eleitoral em bens públicos ou de livre acesso ao 

público, ainda que particulares (cinemas, clubes, Prefeitura, escolas públicas e privadas, restau-

rantes, lojas de roupas, etc).

Para as eleições deste ano está proibida a utilização de cavaletes.

Em seu lugar, o que pode é montar mesas para distribuição de material de propaganda. Estas 

mesas devem ser colocadas a partir das 6 horas e retiradas no máximo às 22 horas, todos os dias. 

Elas podem ficar nas calçadas, desde que sempre tenha alguém junto a mesa, distribuindo o 

material e desde que não atrapalhe os pedestres, nem o trânsito de veículos. 

IMPORTANTE 1: Todo material impresso deverá conter o número de inscrição do CNPJ ou o CPF 

do responsável pela confecção (quem vai receber o pagamento), bem como de quem a contratou 

(quem vai pagar), e a respectiva tiragem.
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IMPORTANTE 2: Todo material impresso de candidatos a Prefeito e Vice precisa indicar o nome da 

Coligação e a sigla de todos os partidos que a compõe. Também é obrigatório informar o nome do 

Vice-prefeito, de forma legível e em tamanho de ao menos 30% do que foi utilizado para o nome 

do Prefeito.

7.3 – Caminhadas, carreatas, passeatas, carro de som e minitrio elétrico

É possível realizar caminhadas, carretas, passeatas e utilizar carro de som ou minitrio elétrico do dia 

16 de agosto de 2016 até às 22 horas do dia 01.10.2016 (véspera das eleições).

A sonorização móvel, utilizada nos carros de som e minitrios elétricos, pode ser feita das 8h às 22 

horas, todos os dias, inclusive feriados e finais de semana. Porém, é necessário observar o limite 

máximo de 80 (oitenta) decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 metros de distância do 

veículo. 

O uso de trio elétrico (veículo automotor que use equipamento de som com potência nominal de 

amplificação maior que vinte mil watts) apenas é permitido para fazer a sonorização de comícios.

Não é possível utilizar microfone durante a carreata ou passeata, já que estes atos não podem ser 

transformados em comício ambulante.

É preciso manter a sonorização fixa ou móvel a uma distância maior que 200 metros dos seguintes 

estabelecimentos:

- Sedes dos Poderes Executivo e Legislativo, dos Tribunais Judiciais, quartéis e outros estabeleci-

mentos militares;

- Hospitais e casas de saúde;

- Escolas, bibliotecas públicas, igrejas, teatros, quando estiverem em funcionamento.

7.4 – Distribuição de brindes (camisetas, chaveiros, cestas básicas)

Durante o período eleitoral, os partidos políticos e candidatos não podem confeccionar, utilizar ou 

distribuir camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou 

materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. 

Quem não respeitar esta norma, poderá responder a processo por captação ilícita de sufrágio 

(compra de voto), utilização de propaganda eleitoral proibida e, se for o caso, pelo abuso do poder 

econômico. Como consequência, poderá sofrer cassação do registro da candidatura, do diploma 

ou do mandato, acaso eleito.
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7.5 - Papéis ou adesivos x Placas

Nos imóveis de pessoas físicas ou de empresas não é mais permitida a colocação de placas.

O que pode nestas eleições de 2016 é apenas a colocação de papéis e adesivos, de no máximo 

0,5m², em imóveis de pessoas físicas.

É possível a colocação de mais de um papel ou adesivo no mesmo terreno, desde que olhando 

para um deles, você não enxergue o outro.

7.6 - Propaganda em veículos

Para as eleições de 2016, a propaganda eleitoral nos carros está bem limitada.

Neste ano, está autorizado apenas:

- colocar adesivos microperfurados (perfurate) ocupando toda a extensão do para-brisa traseiro;

- em outros locais do veículo, podem ser colocados adesivos, de tamanho máximo 40x50 cm, 

desde que, olhando para um adesivo, você não consiga enxergar outro.

Com todas estas limitações, fica evidente que o envelopamento do carro também está proibido 

para as eleições deste ano.

7.7 - Propaganda na imprensa escrita (jornais e revistas)

É possível fazer propaganda eleitoral paga através de revistas e jornais do dia 16.08.2016 até o dia 

30.09.2016 (antevéspera das eleições).

Desde as eleições de 2010, foi imposto o limite de até 10 (dez) anúncios por veículo, para cada 

candidato, em datas diversas.

Mais uma novidade que apareceu nas eleições 2010, é que agora deverá constar no anúncio, de 

forma visível, o valor pago pela publicação.

Os responsáveis pelos veículos de comunicação e os partidos, coligações e candidatos que não 

respeitarem esta regra, estarão sujeitos ao pagamento de multa, entre R$ 1.000,00 e R$ 10.000,00, 

ou valor pago pelo anúncio, se este for maior.

As limitações do tamanho da propaganda continuam iguais:

• 1/8 para página de jornal padrão;

• ¼ para página de revista ou tabloide.
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É autorizada a reprodução virtual das páginas do jornal impresso na internet, desde que seja feita 

no sítio do próprio jornal, independentemente do seu conteúdo, devendo ser respeitado integral-

mente o formato gráfico e o conteúdo editorial da versão impressa, atendido, nesta hipótese, o 

disposto no caput deste artigo.

Não é possível a divulgação gratuita de propaganda eleitoral nos jornais e revistas.

7.8 – entrevistas, reportagens e outras aparições na programação normal do rádio e da televisão

A partir de 06.08.2016, não será permitido às emissoras de rádio e televisão, em sua programação 

normal e noticiário:

- transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou 

qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o 

entrevistado ou em que haja manipulação de dados;

- usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, 

degradem ou ridicularizem candidato, partido político ou coligação, bem como veicular programa 

com esse efeito;

- veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido 

político ou coligação, a seus órgãos ou representantes;

- dar tratamento privilegiado a candidato, partido político ou coligação;

- veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica 

a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou 

debates políticos;

- divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando 

preexistente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou o nome por ele indicado para 

uso na urna eletrônica, e, sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato, fica proibida 

a sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo registro.

Ainda, a partir do dia 30.06.2016 é proibido transmitir programa apresentado ou comentado por 

candidato escolhido em convenção.

A emissora que não respeitar alguma dessas restrições, fica sujeita ao pagamento de multa, no 

valor de R$ 21.282,00 a R$ 106.410,00, a qual poderá ser duplicada em caso de reincidência.
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7.9 – Debates

No primeiro turno das Eleições 2016, os debates poderão ser realizados até o dia 29 de setembro. 

Os debates que tiverem início no dia 29.09.2016 poderão se estender até as 7 horas do dia 

30.09.2016.

No caso de segundo turno, os debates poderão ser realizados até o dia 28.10.2016, e não poderão 

ultrapassar a meia-noite deste mesmo dia.

Os debates eleitorais, transmitidos por emissoras de rádio ou televisão, serão realizados baseados 

nas regras a serem estabelecidas de comum acordo entre os partidos políticos participantes e a 

emissora responsável pela sua realização, sendo obrigatório que se dê ciência deste acordo à 

Justiça Eleitoral.

Para os debates que se realizarem no primeiro turno das eleições, serão consideradas aprovadas as 

regras, inclusive as que definam o número de participantes, que obtiverem a concordância de pelo 

menos 2/3 (dois terços) dos candidatos aptos, no caso de eleição majoritária, e de pelo menos 2/3 

(dois terços) dos partidos ou coligações com candidatos aptos, no caso de eleição proporcional.

Estes eventos deverão ser comunicados previamente à Justiça Eleitoral para que ela possa fazer o 

acompanhamento e deverão ser convidados a participar do debate candidatos filiados a partidos 

que possuam mais de 9 Deputados Federais, sendo facultada a presença dos demais.

Nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates poderá ser feita:  a) em conjunto, estando 

presentes todos os candidatos a um mesmo cargo eletivo;  b) em grupos, estando presentes, no 

mínimo, três candidatos.

Nas eleições proporcionais, por sua vez, os debates deverão ser organizados de modo que 

assegurem a presença de número equivalente de candidatos de todos os partidos e coligações a 

um mesmo cargo eletivo, podendo desdobrar-se em mais de um dia. Para os debates dos candida-

tos proporcionais, é proibida a participação de um mesmo candidato em mais de um debate da 

mesma emissora.
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Estes debates deverão fazer parte de programação previamente estabelecida e divulgada pela 

emissora. A escolha do dia e da ordem de fala de cada candidato deverá ser feita mediante sorteio, 

salvo se celebrado acordo em outro sentido entre os partidos e coligações interessados.

Se algum dos candidatos convidados para o debate não comparecer, ele poderá ocorrer normal-

mente, desde que a emissora comprove que o convidou para participar, com no mínimo 72 horas 

de antecedência.

As emissoras que descumprirem estas regras poderão ter sua programação normal suspensa por 

até 24 horas. Em cada reiteração da conduta ilegal, o período de suspensão será duplicado.

Na hipótese de apenas um candidato comparecer ao debate, ele poderá ser transformado em 

entrevista.

7.10 – Propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão será veiculada no período de 26.08.2016 a 

29.09.2016.

No segundo turno, terá início a partir de 48 horas após a proclamação dos resultados do primeiro 

turno (em geral, será dia 05.10.2016) e vai até o dia 29.10.2016.

São duas as espécies de propaganda eleitoral gratuita: em bloco e inserções.

Para as Eleições de 2016, os programas (bloco) poderão ser utilizados apenas por candidatos a 

Prefeito e serão divulgados:

- No rádio: das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10, de segunda-feira a sábado;

- Na televisão: das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40, de segunda-feira a sábado.

Havendo segundo turno, as emissoras de rádio e televisão divulgarão a propaganda eleitoral 

gratuita todos os dias da semana, em dois períodos diários de 20 minutos, iniciando-se:

- No rádio, às 7h e às 12h;

- Na televisão, às 13h e às 20h30.
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Os candidatos a Prefeito e a Vereador terão direito, ainda, a divulgação de inserções (propagandas).

Para isso, cada emissora de rádio e televisão destinará 70 minutos diários. Este tempo será dividido 

ao longo da programação, de segunda-feira a domingo, das 5h as 24h, e serão utilizados 60% pelos 

candidatos a Prefeito e 40% pelos candidatos a Vereador.

Cada inserção poderá ter 30 ou 60 segundos. 

Haverá, ainda, outro espaço gratuito no rádio e televisão, de mais 70 setenta minutos diários, a 

serem usados em inserções a critério do respectivo partido ou coligação, assinadas obrigatoria-

mente pelo partido ou coligação, e distribuídas, ao longo da programação veiculada entre as cinco 

e as vinte quatro horas.

Este tempo dos partidos e coligações será dividido em partes iguais para a utilização nas 

campanhas dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, bem como de suas legendas 

partidárias ou das que componham a coligação, quando for o caso.

A distribuição deste tempo levará em conta os blocos de audiência entre as cinco e as onze horas, 

as onze e as dezoito horas, e as dezoito e as vinte e quatro horas.

É possível a exibição de acessórios com referência ao candidato majoritário, como cartazes ou 

fotografia ao fundo.

Também é possível a apresentação de depoimentos de outros candidatos da mesma coligação, 

exclusivamente para pedido de votos ao “dono” daquele espaço de propaganda gratuita. A 

legislação autoriza, também, a participação de qualquer cidadão, desde que não seja remunerado 

e não seja filiado a partido político adversário.

Ainda, é possível a divulgação de pesquisas informando com clareza, o período de sua realização 

e a margem de erro, não sendo obrigatória a menção aos concorrentes, desde que o modo de 

apresentação dos resultados não induza o eleitor em erro quanto ao desempenho dos demais.

Não é permitida a divulgação no rádio e na TV de qualquer propaganda eleitoral paga.

Também não se admite a participação de qualquer pessoa mediante remuneração. A lei eleitoral 

proíbe a utilização de gravações externas (nas inserções), montagem ou trucagem, computação 

gráfica, desenhos animados e efeitos especiais, mensagens que possam degradar ou ridicularizar 

candidato, partido ou coligação.
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Outra vedação é transmitir, ainda que sob forma de entrevista jornalística, imagens de realização de 

pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível 

identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados.

Também não se admite o emprego de meios publicitários destinados a criar artificialmente na 

opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais.

Por fim, veja que não pode ser incluída, no horário destinado aos candidatos às eleições proporcio-

nais, propaganda das candidaturas e eleições majoritárias, ou vice-versa.

Somente é possível a colocação de legendas com referência aos candidatos majoritários, ou, ao 

fundo, de cartazes ou fotografias desses candidatos.

No segundo turno das eleições será proibida, nas propagandas eleitorais, a participação de filiado 

a partido político que tenha formalizado apoio a outros candidatos.

A divisão do tempo de propaganda eleitoral gratuita será realizada da seguinte forma:

I - 90% (noventa por cento) distribuído proporcionalmente ao número de representantes na 

Câmara dos Deputados, considerados, no caso de coligação para eleições majoritárias, o resultado 

da soma do número de representantes dos seis maiores partidos que a integrem e, nos casos de 

coligações para eleições proporcionais, o resultado da soma do número de representantes de 

todos os partidos que a integrem;

II - 10% (dez por cento) distribuídos igualitariamente. Importante observar que este ‘número de 

representantes na Câmara dos Deputados’ é aquela resultante da eleição, ressalvada a hipótese de 

criação de nova legenda, quando prevalecerá a representatividade política conferida aos parlamen-

tares que migraram diretamente dos partidos pelos quais foram eleitos para o novo partido político, 

no momento de sua criação.
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Requisitos obrigatórios:

1 - Ser produzido em língua nacional;

2 – Para campanhas majoritárias (Prefeito):

2.1 – inserir o nome da Coligação e a sigla de todos os partidos que a compõem;

2.2 – indicar o nome do candidato a Vice, de modo legível, em tamanho não inferior a 30% do 

nome do titular;

3 – Para campanhas proporcionais (Vereador):

3.1 - inserir o nome da Coligação e a sigla do partido ao qual é filiado;

4 - A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou 

número de candidato, nem conter pedido de voto para partido político.

8 – PESQUISAS ELEITORAIS

As pesquisas eleitorais, para que possam ser divulgadas ao público em geral, precisam estar previa-

mente registradas perante a Justiça Eleitoral. Este registro pode ser realizado via internet, através do 

site do TRE/SC.

Na divulgação das pesquisas, é obrigatório informar:

I -¬ o período de realização da coleta de dados; 

II -¬ a margem de erro; 

III -¬ o nível de confiança; 

IV -¬ o número de entrevistas; 

V -¬ o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a contratou; e 

VI -¬ o número de registro da pesquisa.
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9 – ARRECADAÇÃO DE DOAÇÕES

Para as Eleições 2016, podem arrecadar doações para as campanhas eleitorais os partidos políticos 

e os candidatos. A partir de agora estão abolidos os Comitês Financeiros dos partidos políticos.

Somente é possível arrecadar valores e realizar despesas após cumpridos os seguintes requisitos:

- solicitar o registro da candidatura;

- possuir um número de CNPJ (estará disponível em www.receita.fazenda.gov.br);

- abrir uma conta bancária, específica para movimentar valores de campanha. Para os partidos esta 

conta deverá ter o nome "Doações para Campanha";

- possuir os recibos eleitorais.

Todas as doações precisam registrar o CPF ou o CNPJ dos doadores.

Não poderão fazer doações, as seguintes pessoas:

- pessoas jurídicas;

- origem estrangeira; e

- pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão pública.

A lei eleitoral estabeleceu limites de valores para estas doações, de modo que:

- pessoas físicas poderão doar até 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos no ano 

anterior ao da eleição.

Há uma exceção, que são as doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis 

ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 80.000,00.

10 – DESPESAS DE CAMPANHA

Para as eleições deste ano, os gastos de campanha possuem uma limitação de valores que 

poderão ser realizados por cada candidato a Prefeito, Vice-prefeito e Vereador.

Para saber qual o valor estabelecido para a sua cidade, consulte a tabela a seguir. 

*Estes valores ainda serão atualizados monetariamente pelo TSE até o final de junho/2016 e 

divulgados aos candidatos do PMDB/SC através do site www.eleitoralbrasil.com.br
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Durante uma campanha eleitoral, os candidatos e partidos poderão efetuar gastos de campanha 

com os seguintes itens:

I – confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho;

II – propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação;

III – aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;

IV – despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidatu-

ras;

V – correspondências e despesas postais;

VI – despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês e serviços necessários às 

eleições;

VII – remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviços a candidatos, 

partidos políticos e comitês financeiros;

VIII – montagem e operação de carros de som, de propaganda e de assemelhados;

IX – realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura;

X – produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda 

gratuita;

XI – realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;

XII – custos com a criação e inclusão de páginas na internet;

XIII – multas aplicadas, até as eleições, aos candidatos, partidos políticos e comitês financeiros por 

infração do disposto na legislação eleitoral;

XIV – doações para partidos políticos, comitês financeiros ou outros candidatos;

XV – produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral.

* As multas a que se refere o item XIII não podem ser quitadas com recursos do Fundo Partidário.

** As multas aplicadas por propaganda antecipada deverão ser arcadas pelos responsáveis e não 

serão computadas como despesas de campanha, ainda que aplicadas a quem venha a se tornar 

candidato.
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Os gastos com alimentação de pessoal e de aluguel de veículos têm limites especiais. São eles:

I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais: poderá ser 

de no máximo 10% (dez por cento) do total de gastos da candidatura; 

II - aluguel de veículos automotores: poderá ser de no máximo 20% (vinte por cento) do total de 

gastos. 

Por fim, importante saber que os candidatos e partidos políticos não podem gastar os recursos de 

campanha com confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato ou com sua autorização, 

de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou 

materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Também não podem efetuar quaisquer 

doações em dinheiro a eleitores, bem como troféus, prêmios, ajudas de qualquer espécie, entre o 

registro e a eleição.

A infração a estas disposições será punida com a rejeição das contas de campanha dos candidatos 

e partidos.

Além disso, caso comprovado o abuso de poder econômico ou compra de votos, o candidato 

beneficiado poderá ter cassado o registro de sua candidatura e, acaso eleito, poderá ter cassado 

do diploma ou o mandato.
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11 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

As prestações de contas de campanha devem ser realizadas através do programa SPCE, disponibili-

zado pelo TSE.

Os prazos para realizar as prestações parciais e finais são os seguintes:

Prazo  Relatório/prestação de contas  

72 horas após o recebimento de cada 

doação financeira  

Enviar à Justiça Eleitoral os dados a respeito 

do recebimento destas doações. 

Chamaremos esta modalidade de ‘parciais 
tipo 1’ .  

09 a 13 de setembro de 2016  Entrega da prestação de contas parcial via 

internet, que deve incluir transferências do 

Fundo Partidário, recursos em dinheiro e 

estimáveis em dinheiro recebidos, bem como 

os gastos realizados desde o início da 

campanha até o dia 08.09.2016. 

Chamaremos esta modalidade de ‘parciais 

tipo 2’.  

15 de setembro de 2016  Justiça Eleitoral divulgará as prestações de 

contas parciais tipo 2  

01 de novembro de 2016  sEntrega  da  prestações  de contas finais 

dos partidos políticos e dos candidatos 

a Prefeito, Vice- -prefeito e Vereador, 

referentes ao 1º turno 

19 de novembro de 2016  Entrega das prestações  de contas finais dos 

partidos políticos e dos candidatos que 

concorrerem no segundo turno.  
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12 – DIA DA ELEIÇÃO

PODE x NÃO PODE
 

 
30 set 
Sexta 

01 out 
Sábado 

02 out 
Eleições 

não pode não pode não pode 

 não pode não pode não pode 
(1)  pode pode não pode 

(2)  pode pode 
até as 

22h  

não pode 

(2)  pode pode 
até as 

22h  

não pode 

(2)  pode pode 
até as 

22h  

não pode 

 pode pode 
até as 

22h  

não pode 

pode pode pode 

(5)  pode pode pode (5) 

 
pode pode não pode 

 Rádio e TV  
não pode não pode não pode 

- Rádio não pode não pode não pode 

 
pode não pode não pode 

 
pode pode pode (7) 

 pode 

Propaganda Eleitoral

Comício 

Reuniões Públicas

Reuniões Privadas  

Carro de Som 

Caminhada 

Carreata 

Panfletagem

Adesivo em automóvel 
(3/4) 
Visual de Rua 

Colocação de adesivos 
e papéis em imóveis
Programa Eleitoral  
Gratuito 
Debates na TV
(6) 
Propaganda em Jornais 
 imprensa escrita
Internet (site do 
candidato)
Votar usando “cola”

*modelo de tabela idealizado por Afonso Carlos Fraiz



O Partido de Santa Catarina

1. Reunião Privada: refere -se a reunião da equipe de 
campanha ou em pequenos grupos. No dia das eleições somente 
em locais aonde pessoas estranhas não possam ter acesso.  
2. Caminhada/Carreata: nos dias 30/set e 01/out, nos 
pontos de concentração e de dispersão, os carros de som, 
além de tocarem os jingles de campanha, só devem ser 
utilizados como instrumento de organização do evento.  
3. Automóvel de uso pessoal com adesivos: no dia das 
eleições é permitido circular e votar com ele. 
4. Carros (som, vans) de comitês com propaganda: 
no dia das eleições é proibido circular, e estacionar, nas vias 
principais. 
5. Visual de rua/votar: no dia da eleição qualquer cidadão 
pode circular, e votar (levando santinho), portando bandeira, 
e ter vestes com colagem de propaganda de candidato e 
partido, desde que esteja agindo por vontade própria
e individualmente. 
6. Debates:  os  debates iniciados até o dia 29.09.2016 podem
 se estender até às 7 horas do dia 30.09.2016.  
7. Site: no site do candidato podem ser mantidas as 
notícias/postagens antigas, mas não podem ser colocados 
novos materiais. 
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