DIRETÓRIO ESTADUAL - PSOL SÃO PAULO - GESTÃO 2016-2017
Endereço:
Rua Dr. José Queiroz Aranha, 342
Vila Mariana -São Paulo/SP -CEP 04106-061
Fones: (11) 5082-4005 / 5085-5017
E-mail: contato@psolsp.org.br

Eleições Municipais
2016
SEMINÁRIO ELEITORAL
Diretório Estadual
PSOL SP

PROCESSO DE ESCOLHA
E REGISTRO DE CANDIDATURAS
Sobre as Convenções Partidárias
1. As convenções partidárias devem ocorrer entre os dias 20 de julho e
5 de agosto de 2016.
2. A ata da convenção deverá ser lavrada em livro aberto e rubricado
pela Justiça Eleitoral.
3. Esta ata deverá também ser digitada, assinada em duas vias e encaminhada ao Juiz Eleitoral em até 24 horas após a convenção.
4. O livro ata deve ser guardado para ser entregue à Justiça Eleitoral,
caso o Juiz solicite.
5. Para a realização da convenção o partido poderá usar prédios públicos gratuitamente, devendo comunicar ao órgão responsável pelo prédio público a realização da convenção com antecedência mínima de 72
horas.
6. A Executiva Nacional do PSOL poderá cancelar a participação do partido na coligação se esta desrespeitar a deliberação do partido sobre
coligações.
7. Nos municípios até 100 mil eleitores - o partido poderá registrar candidatos a vereador(a) até 150% do número de lugares a preencher. Já a
coligação poderá registrar candidatos a vereador(a) até 200% do número de lugares a preencher.
8. Nos municípios com mais de 100 mil eleitores – tanto o partido quanto a coligação poderá registrar candidatos a vereador(a) até 150% do
número de lugares a preencher.
9. Em todos os casos deve se respeitar o registro de pelo menos 30% de
candidatos(as) de um dos sexos.
10. A executiva municipal do PSOL poderá preencher as vagas remanescentes até o dia 02 de setembro de 2016.
Sobre a Ata da Convenção
11. O que deve constar na ata
A - O local e data de sua realização;
B - O nome de quem presidiu e de quem secretariou;
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C - O nome de todos os candidatos do partido, com o sorteio e o número
com o qual cada candidato concorrerá;
D - A confirmação de que havia quórum para deliberação;
E - Deliberação sobre coligação, caso esta seja aprovada, deve constar
o nome da coligação, o nome do representante da coligação e, se for o
caso, o nome dos delegados (mesmo se o representante e os delegados
forem de outro partido).
F - Assinatura, no livro ata, de todos os presentes.
Sobre Coligações (verificar também resolução política do PSOL sobre Alianças)
12. Pode fazer coligação:
A - somente para a eleição majoritária (prefeito e vice);
B - somente para a eleição proporcional (vereadores);
C - para ambas.
13. Não pode fazer coligação para a eleição proporcional (vereadores) os
partidos adversários na eleição majoritária (prefeito e vice).
14. Pode haver mais de uma coligação para a eleição proporcional (vereadores) entre os partidos que compõem a coligação para a eleição majoritária (prefeito e vice).
15. Não pode haver coligação para a eleição proporcional (vereadores)
com partidos que estão fora da coligação para a eleição majoritária (prefeito e vice).
16. Por exemplo:
Numa eleição há coligação para prefeito e vice entre os partidos A, B, C
e D.
Os partidos A e B podem fazer uma coligação para vereadores e os partidos D e E podem fazer outra coligação para vereadores.
Porém, nenhum deles pode se coligar com o partido F que não faz parte
da coligação para prefeito e vice.
Outro exemplo:
Se o partido A lança candidatura a prefeito e o partido B lança outra
candidatura para prefeito, os partidos A e B não podem fazer coligação
para vereadores.
17. A coligação terá uma denominação própria que deverá ser aprovada
pelos partidos que a compõe e que não poderá utilizar o nome ou o
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número de candidato. Esta denominação poderá ser a junção de todas
as siglas dos partidos que a compõe.
18. A coligação terá um representante que será aprovado por todos os
partidos que a compõe e também poderá ter 3 delegados que a representará perante a Justiça Eleitoral.
Sobre os(as) candidatos(as)
19. Pode ser candidato(a) quem:
A - Tiver domicilio eleitoral no município em que concorrerá desde o dia
02 de outubro de 2015;
B - Tiver filiado ao PSOL desde 02 de abril de 2016;
C - Para prefeito(a) deverá ter pelo menos 21 anos no dia 01/01/2017;
D - Para vereador(a) deverá ter pelo menos 18 anos no dia 15/08/2016.
20. Não pode ser candidato(a) os parentes do(a) prefeito(a) até 2º grau,
que são os pais, avós, filhos, netos e irmãos.
Sobre o Registro das Candidaturas
21. Para requer o registro das candidaturas o partido deverá apresentar:
A - Cópia da ata e da lista de presença da convenção;
B - Propostas de Governo do(a) candidato(a) a prefeito(a);
C - Informar os dados completos de seu representante, inclusive com
um número de fax para receber intimações;
22. No caso de coligação deverá apresentar:
A - Cópia da ata e da lista de presença da convenção de todos os partidos
que a compõe;
B - Propostas de Governo do(a) candidato(a) a prefeito(a);
C - Informar os dados completos de seu representante, inclusive com
um número de fax para receber intimações;
23. Dados obrigatórios de cada candidato(a)
A - Nome completo;
B - Nº do título de eleitor;
C - Nº do RG e órgão expedidor;
D - Data e local de nascimento;
E - Sexo, cor ou raça;
F - Estado civil;
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G - Profissão;
H - Endereço completo e
I - Nº de telefones.
24. Documentos obrigatórios que deverão ser entregues por cada candidato(a):
A - Formulário de Registro de Candidatura que será preenchido no sistema da Justiça Eleitoral;
B - Declaração de Bens que será preenchido no sistema da Justiça Eleitoral;
C - Certidões Criminais para Fins Eleitorais expedida no domicílio eleitoral do(a) candidato(a) fornecida pela:
C1. Justiça Federal de 1º Grau;
C2. Justiça Federal de 2º Grau;
C3. Justiça Estadual de 1º Grau;
C4. Justiça Estadual de 2º Grau;
D - “Certidão de objeto e pé” de cada processo que constar nas certidões
acima. Caso haja processo devido à homônimo, deverá ser apresentada
apenas a declaração de homonímia;
E - Fotografia P/B (frontal e sem adornos) digitalizada, anexada no sistema da Justiça Eleitoral;
F - Comprovante de escolaridade;
G - Prova de desincompatibilização quando for o caso;
H - Cópia do RG;
25. Não é necessário apresentar Certidões expedidas pela Justiça Eleitoral.
26. O(a) candidato(a) deverá apresentar no Formulário de Registro de
Candidatura o “nome de urna” com, no máximo, 30 caracteres (incluindo espaços).
27. Após o pedido de registro de candidatura, a Justiça Eleitoral fará a
publicação de todos os nomes dos(as) candidatos(as) passando a correr
desta data o prazo de 5 dias para impugnações que poderão ser feitas por qualquer candidato(a), pelos partidos, pelas coligações ou pelo
Ministério Público.
28. O partido poderá substituir candidato(a) que for indeferido(a), que
tiver sua impugnação deferida ou que renunciar. A substituição deverá
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FINANÇAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA
Antes de iniciar a arrecadação e os gastos
1. Para começar a arrecadação e os gastos para a Campanha Eleitoral de
2016, é preciso primeiro:
a. Protocolar o requerimento do registro de candidatura;
b. Obter o número de inscrição no CNPJ;
c. Abrir a conta bancária específica para campanha e
d. Emitir Recibos Eleitorais no sistema próprio da Justiça Eleitoral.
2. Se quiser, o(a) candidato(a) poderá nomear um administrador financeiro para a campanha, não é obrigado.
Da abertura da conta específica de campanha
3. É obrigatório para os(as) candidatos(as) e o para os órgãos municipais do PSOL abrir conta corrente específica para arrecadar recursos
financeiros para a campanha eleitoral. Mesmo se não houver nenhuma
movimentação financeira.
4. Os órgãos municipais do PSOL devem abrir, desde já, conta corrente
específica para campanha eleitoral, esta conta será denominada “Doações para Campanha” utilizando o próprio CNPJ do partido. O prazo
para abertura desta conta vai até o dia 15 de agosto de 2016.
5. Para os(as) candidatos(as) o prazo para abertura da conta corrente
específica de campanha é de 10 dias após a emissão do CNPJ. Esta conta
pode ser aberta em qualquer banco.
6. O(a) candidato(a) a vice prefeito(a) não é obrigado a abrir conta.
7. Para abrir a conta corrente específica de campanha o(a) candidato(a)
deve apresentar os seguintes documentos:
a. Requerimento de abertura de conta bancária, disponível no site
do TSE;
b. Comprovante de inscrição no CNPJ;
c. Nome do(s) responsável(veis) pela movimentação da conta
bancária e
d. Documentos pessoais.
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8. Para abrir a conta corrente específica de campanha o órgão municipal
do PSOL deve apresentar os seguintes documentos:
a. Requerimento de abertura de conta bancária, disponível no site
do TSE;
b. Comprovante de inscrição no CNPJ;
c. Nome do(s) responsável(veis) pela movimentação da conta
bancária;
d. Certidão de composição partidária, disponível no site do TSE e
e. Documentos pessoais do(a) presidente e do(a) tesoureiro(a).
9. Os bancos são obrigados a:
a- Acatar, em até 3 dias, o pedido de abertura de conta de qualquer
candidato, sem cobrar taxa ou depósito mínimo;
b- Identificar o CPF ou CNPJ dos doadores nos extratos;
c- Encerrar a conta bancária no final do ano da eleição.
Da movimentação da conta de campanha
10. Os bancos só aceitarão, nas contas específicas de campanha, depósitos identificados com CPF ou CNPJ do doador.
11. A movimentação das contas específicas de campanha não está protegida pelo sigilo bancário, suas informações são públicas e serão divulgadas na internet.
12. Nas campanhas eleitorais somente serão aceitos recursos provindos
de:
a. Recursos do(a) próprio(a) candidato(a);
b. Doações de pessoas físicas;
c. Doações de outros partidos ou candidatos(as);
d. Comercialização de bens ou promoção de eventos;
e. Recursos dos partidos.
13. Não é permitido utilizar nas campanhas eleitorais recursos doados
por pessoa jurídica.
14. O(a) candidato(a) que fizer empréstimo para gastar na campanha,
deverá comprovar este empréstimo, tendo ciência de que deverá ser
feito somente em instituições para este fim.
15. Os partidos e os(as) candidatos(as) podem arrecadar recursos e contratar despesas até o dia da eleição.

6

16. Após o dia da eleição somente poderá arrecadar para pagar despesas contratadas anteriormente.
Dos recibos eleitorais
17. Os(as) Candidatos(as) e os partidos deverão imprimir os Recibos
Eleitorais direto do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) que
deve ser baixado da página do TSE.
18. Os Recibos Eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica,
conforme a data do recebimento da doação.
19. Não será necessário emitir Recibos Eleitorais para as seguintes doações:
a. Cessão bens móveis (por ex. carro, aparelho de som, móveis
de escritório, etc.) quando o valor da doação estimável for até R$
4.000,00 por doador;
b. Doações estimáveis em dinheiro, quando houver uso comum de
sede ou de materiais de propaganda, entre candidatos(as) ou entre
candidato(a) e partido.
Das doações efetuadas por pessoas físicas
20. As pessoas físicas podem doar para as campanhas até o limite de 10
% dos rendimentos auferidos no ano anterior à eleição, ou seja, 10% dos
rendimentos brutos declarados no imposto de renda que foi entregue
neste ano.
21. As pessoas isentas de declarar imposto de renda, que não apresentaram a declaração, podem doar até o limite de R$ 2.812,39, que representa 10% do limite de isenção.
22. As pessoas isentas de declarar imposto de renda, que apresentaram
a declaração, podem doar até o limite 10% dos rendimentos brutos
declarados.
23. As pessoas físicas somente poderão fazer doações por meio de:
a. Transferência bancária;
b. Depósitos em espécie até o valor de R$ 1.064,10;
c. Doação ou Cessão temporária de bens ou serviços;
d. Doações acima de R$ 1.064,10 somente poderão ser efetuadas
por meio de transferência bancária, mesmo no caso de doações em
valores menores, mas efetuadas pelo(a) mesmo(a) doador(a) em
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um mesmo dia.
24. Os bens ou serviços doados devem pertencer ao patrimônio do doador ou produto do seu próprio serviço, a não ser que seja doação efetuada entre partido e candidato ou entre candidatos.
Das doações efetuadas pelo próprio candidato
25. O(a) candidato(a) ao doar para sua própria campanha, não está
sujeito ao limite de 10% dos rendimentos auferidos no ano anterior,
poderá doar até o limite de gasto de campanha que foi estabelecido
pela Justiça Eleitoral.
26. Os bens do(a) próprio(a) candidato(a) podem ser utilizados na campanha desde que se prove que eles pertenciam ao(à) candidato(a) antes
do registro de candidatura.
Das doações entre candidatos e partido
27. As doações efetuadas entre candidatos(as) e entre partido e candidatos(as) não estão sujeitas ao limite de 10% dos rendimentos auferidos
no ano anterior.
Da cessão de bens imóveis
28. As doações de utilização de imóveis para a campanha não estão limitadas aos 10% do rendimento auferido pelo doador, desde que o valor
estimado não ultrapasse R$ 80.000,00.
Das doações pela internet
29. Para arrecadar recursos pela internet o(a) candidato(a) deverá tornar disponível mecanismo que possibilite:
a. Identificação do doador pelo nome e pelo CPF;
b. Emissão de recibo eleitoral para cada doação (dispensada a
exigência de assinatura);
c. Utilização de terminal para doação por meio de cartão de crédito ou débito;
30. As doações por meio de cartão de crédito ou débito só poderão ser
efetuadas pelo titular do cartão.
Dos eventos para arrecadar recursos para campanha
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31. Para realizar evento de arrecadação de recursos para campanha
o(a) candidato(a) deve:
a. Comunicar a Justiça Eleitoral pelo menos 5 dias antes;
b. Manter toda documentação referente aos gastos e arrecadações efetuadas no evento;
c. Os valores arrecadados deverão ter recibos eleitorais emitidos;
d. O montante bruto dos recursos arrecadados deve ser depositado na conta específica de campanha, antes de ser utilizado;
Das despesas de campanha
32. O que se pode fazer com o dinheiro arrecadado na campanha
eleitoral:
a. Confecção de material impresso;
b. Propaganda por qualquer meio de divulgação;
c. Locação de espaço para eventos de campanha;
d. Transporte e deslocamento de candidato e assessores;
e. Despesas postais;
f. Locação e instalação de comitês;
g. Remuneração para quem presta serviço na campanha;
h. Montagem e operação de carro de som;
i. Realização e comícios ou eventos de campanha;
j. Produção de programa de rádio e TV;
k. Realização de pesquisas pré-eleitorais;
l. Criação e inclusão de páginas na internet;
m. Pagamentos de multas eleitorais;
n. Doações para outros partidos ou candidatos;
o. Produção de jingles;
33. As despesas com advogado e contador devem ser declaradas na
Prestação de Contas, exceto as despesas com processos judiciais, que
não são despesas de campanha.
34. Os contratos de aluguel de comitês e de hospedagem de página na
internet poderão ser assinados a partir do dia da convenção do partido,
desde que o desembolso financeiro ocorra somente após a abertura da
conta.
35. Todo material impresso para a campanha deverá conter o nº do CPF
ou CNPJ do responsável pela confecção e de quem contratou.
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36. O pagamento das despesas efetuadas pelos(as) candidatos(as) não
são de responsabilidade do partido, mas dos(as) próprios(as) candidato(as).
37. Na Prestação de Contas deve constar o lançamento das despesas na
data da sua contratação, independente da data do pagamento.
38. As despesas de campanha deverão ser pagas das seguintes formas:
a. Cheque nominal;
b. Transferência eletrônica;
c. Sacar em dinheiro da conta específica para formar um Fundo
de Caixa para pagamento de pequenas despesas, no limite de R$
2.000,00 para pagar despesas de até R$ 300,00 cada, desde que
comprove que este gasto com nota fiscal ou cupom fiscal.
39. A Legislação permite que se contrate pessoas e empresas para terceirizar parte da campanha.
40. A contratação de pessoal para prestação de serviço em campanha
eleitoral não gera vínculo empregatício e o próprio contratado deve
recolher o INSS (contribuinte individual).
41. Em relação aos gastos da campanha deve se observar os seguinte
limites:
a. Alimentação do pessoal – 10%;
b. Locação de veículos – 20%
42. Qualquer eleitor(a) pode apoiar um(a) candidato(a) gastando, por
sua conta, até o limite de R$ 1.064,10 desde que:
a. A nota fiscal seja emitida em nome do(a) eleitor(a) e
b. O material produzido ou serviço prestado não sejam entregues
ao(à) candidato(a).
43. A Justiça Eleitoral pode, a qualquer momento, por decisão própria,
ou a pedido de qualquer partido ou candidato(a), determinar diligências
para verificar a regularidade dos gastos realizados pelo partido ou por
candidato(a).
Das Doações Estimáveis em Dinheiro
44. Doações Estimáveis em Dinheiro são aquelas cedidas para o(a) candidato(a) de forma gratuita. Esta deve ser avaliada para que seja estimado o seu valor.
45. São exemplos de Doações Estimáveis em Dinheiro:
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a. Cessão de veículo;
b. Cessão de imóvel;
c. Cessão de aparelho de som;
d. Cessão de objeto produto do próprio trabalho do doador;
e. Trabalho voluntário;
f. Uso comum de comitê;
g. Uso comum de material (material de dobrada prefeito(a) + vereador(a)).
Da apresentação da Prestação de Contas
46. O(a) candidato(a) é o(a) responsável pela Prestação de Contas de sua
campanha e pode dividir essa responsabilidade com um administrador
financeiro.
47.Tanto os(as) candidatos(as) quanto os órgãos municipais do partido
são obrigados(as) a apresentar Prestação de Contas, mesmo sem ter
feito movimentação financeira.
48. Se o(a) candidato(a) desistir ou for impugnado deverá apresentar
Prestação de Contas
49. Para fins de tornar pública suas contas, o(a) candidato(a) deverá:
a. Comprovar que recebeu doação de recursos financeiros até 72
horas após o recebimento (pela internet);
b. Apresentar uma Prestação de Contas Parcial – de 9 a 13 de setembro (pela internet) contendo toda movimentação financeira ocorrida
até o dia 8 de setembro;
c. Apresentar Prestação de Contas Final – até 1º de novembro (pela
internet e mediante entrega de documentos no cartório eleitoral).
50. Além de ser obrigatório a constituição de advogado, a Prestação de
Contas do(a) Candidato(a) deve ser assinada:
a. Pelo(a) candidato(a);
b. Pelo(a) administrado(a) financeiro(a), quando tiver;
c. Pelo(a) contador(a).
51. Pode ser apresentada Prestação de Contas Retificadora, mas deve
ser acompanhada de nota explicativa e sua aceitação vai depender da
decisão do Juiz Eleitoral.
52. As sobras de campanha devem ser transferidas ao diretório municipal até a data da Prestação de Contas Final.
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53. A Prestação de Contas Final deverá ser feita pelo sistema da Justiça
Eleitoral denominado SPCE (Sistema de Prestação de Contas Eleitoral) e
deverá ser enviada pela internet.
54. Após o envio pela internet, o sistema emitirá um extrato que deverá ser impresso e assinado pelo(a) candidato(a), pelo(a) contador(a) e
pelo(a) administrador(a) financeiro (se tiver).
55. O extrato emitido pelo SPCE, após assinado deverá ser entregue no
Cartório Eleitoral até o dia 1º de novembro de 2016, acompanhado dos
seguintes documentos:
a. Extrato bancário contendo todo o período de campanha;
b. Comprovantes de transferência de sobras de campanha;
c. Procuração constituindo advogado(a) e
d. Notas explicativas, quando for o caso.
56. As notas fiscais, os cupons fiscais, os canhotos de recibos eleitorais,
os contratos e demais documentos deverão ser guardados para serem
apresentados à Justiça Eleitoral caso sejam solicitados.
57. Importante observar que o número de controle que aparece no canto superior direito do extrato da Prestação de Contas deve ser o mesmo
que foi enviado pela internet. Desta forma, após o envio pela internet a
prestação de contas não poderá mais sofrer alterações.
58. Caso seja observado algum erro após o envio, deve ser apresentada
uma Prestação de Contas Retificadora acompanhada de nota explicativa
esclarecendo qual foi o erro.
59. A Prestação de Contas enviada será disponibilizada na internet e
pode ser impugnada por qualquer pessoa no prazo de 3 dias.
60. Caso não haja movimentação financeira na conta corrente específica
de campanha, o(a) candidato(a) ou partido deverá entregar o extrato
bancário “zerado” ou uma declaração assinada pelo gerente do banco.
61. Para campanhas com movimentação financeira de até R$ 20.000,00
haverá um sistema simplificado de Prestação de Contas a ser disponibilizado pela Justiça Eleitoral.
62. Nos municípios com menos de 50 mil eleitores, todas as Prestações
de Contas serão feitas pelo sistema simplificado.
63. Os partidos e candidatos(as) deve ter em seu poder toda documentação da Prestação de Contas até o dia 17/06/2017, ou até o julgamento
final das suas contas.
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PROPAGANDA ELEITORAL
1. A propaganda eleitoral é permitida a partir do dia 16 de agosto.
2. Antes desta data somente é permitida a propaganda visando a convenção do partido, 15 dias antes de sua realização, podendo utilizar
faixas e cartazes direcionadas aos convencionais, colocadas próximo ao
local de realização da convenção.
SOBRE PRÉ-CAMPANHA
3. Chamamos de pré-campanha o período que vai dos dias de hoje até o
dia 16 de agosto (data que começa a campanha).
4. O que se pode fazer na pré-campanha?
A - Material impresso contendo menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais do(a) pré-candidato(a), desde que
não tenha pedido explícito de voto;
B- Os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via Internet:
B1. A participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos(as) em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio,
na televisão e na Internet, inclusive com a exposição de plataformas
e projetos políticos, devendo as emissoras de rádio e de televisão
conferir tratamento isonômico;
B2. A realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado sob responsabilidade 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;
B3. A realização de 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;
B4. A divulgação de atos de parlamentares e de debates legislativos,
desde que não se faça pedido de votos;
B5. A divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políti-

13

cas, inclusive nas redes sociais;
B6. A realização 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.
5. Em todos esses casos são permitidos o pedido de apoio político, a
divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretendem desenvolver.
SOBRE PROPAGANDA ELEITORAL EM GERAL
6. Toda propaganda eleitoral deverá mencionar o nome do partido do(a)
candidato(a).
7. Na propaganda para a eleição majoritária, em caso de coligação, deverá constar a legenda de todos os partidos que a integram.
8. Na propaganda para a eleição proporcional, em caso de coligação,
cada partido usará apenas a sua legenda abaixo do nome da coligação.
9. Na propaganda para a eleição majoritária, o nome do vice deve ser
escrito num tamanho não menor do que 30% do titular.
10. É proibida a veiculação de propaganda eleitoral de qualquer natureza em bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público
ou que a ele pertençam e nos bens de uso comum (bares, restaurantes,
salões de cabeleireiros, bancas de jornais, etc.)
11. Nas vias públicas, praças, jardins, postes, viadutos, árvores e etc. estão proibidos os cavaletes, pichação, placas, faixas, bonecos ou qualquer
outro tipo de propaganda eleitoral.
12. A propaganda em bens particulares (casas, terrenos, etc.) deve ser
feita em papel ou adesivo em tamanho não superior a ½ m² (meio metro
quadrado). Está proibido pintura nos muros.
13. A propaganda em bens particulares deve ser espontânea e gratuita.
14. É proibida a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive os
eletrônicos.
15. É permitida a colocação de mesa (banquinha) para distribuição de
materiais e utilização de bandeiras em vias públicas das 6 às 22 horas.
16. Está proibida a confecção e distribuição de qualquer tipo de brinde,
camiseta, cesta básica, ou qualquer outro bem que possa proporcionar
vantagem ao eleitor.
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17. Está proibido o derrame de material nas via próximas aos locais de
votação, neste caso, o infrator deverá limpar o local ou pagar multa
de R$ 2.000,00 a R$ 8.000,00, além de responder processo por crime
eleitoral.
18. Propaganda em veículos pode ser colocada somente das seguintes
formas (inclusive em carro de som):
A - adesivo perfurado no para-brisa traseiro;
B - outros adesivos e em outras posições, respeitando o limite
de 50 x 40 cm, não é permitido colocação de vários adesivos que
deem efeito maior do que a medida permitida.
19. Todo material impresso deverá ter o nº do CNPJ ou CPF de quem
confeccionou e o CNPJ ou CPF de quem contratou.
20. Os adesivos impressos para campanha deverão ter tamanho máximo de 50 x 40 cm. Apenas os adesivos que serão utilizados para serem
colocados nas casas, poderão ter ½ m² (meio metro quadrado).
21. É permitida propaganda paga na imprensa escrita, observando-se:
A - Até 10 anúncios por veículo (em qualquer data);
B - Em até 1/8 de página no jornal padrão;
C - Em até ¼ de página em revista ou tabloide;
D - Deve estar visível, no anúncio, o valor pago pela sua veiculação.
22. O horário eleitoral gratuito no rádio e na TV será dividido da seguinte forma: 90% proporcional ao número de deputados federais e
10% igualitariamente.
SOBRE UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM
23. Carro de som é veículo que utilize equipamento de som com potência máxima de 10 mil watts.
24. Minitrio é veículo que utilize equipamento de som com potência
maior que 10 mil até 20 mil watts.
25. Trio elétrico é veículo que utilize equipamento de som com potência
maior que 20 mil watts.
26. É permitido uso de carro de som e minitrio das 8 às 22 horas, com
sonorização de até 80 decibéis, medido a 7 metros de distância do veículo.
27. O uso de carros de som ou outro tipo de sonorização deve guardar
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distância mínima de 200 metros dos seguintes estabelecimentos:
A - sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário;
B - hospitais e casa de saúde e
C - escolas, bibliotecas, teatros e igrejas quando estiverem em
funcionamento.
28. É proibida propaganda utilizando trio elétrico, exceto para realização
de comícios.
SOBRRE COMÍCIOS
29. Para a realização de comícios, o(a) candidato(a), o partido ou a coligação deve avisar a polícia pelo menos 24 horas antes, para garantir a
agenda.
30. O aviso à polícia, citado acima, é apenas para garantir a agenda,
nenhuma propaganda eleitoral depende de licença da polícia ou da prefeitura.
31. É proibida a realização de showmício ou a apresentação de artistas
(remunerados ou não); mesmo se o artista for o próprio candidato.
SOBRE PROPAGANDA ELEITORAL NOS COMITÊS
32. Cada campanha deve informar a Justiça Eleitoral onde está localizado o comitê central de campanha.
33. Neste comitê central, poderá ser colocada ter propaganda eleitoral
que não ultrapasse 4 m².
34. Nos demais comitês, deve-se respeitar o limite de ½ metro quadrado.
SOBRE PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET
35. Do dia 15 de agosto até o dia da eleição é PERMITIDA a propaganda
eleitoral pela internet, sendo proibida a ofensa a honra e divulgação de
fatos sabidamente inverídicos.
36. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
A - em sítio do(a) candidato(a), com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente,
em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
B - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico
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comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no país;
C - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação;
D - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações ou de iniciativa de
qualquer pessoa natural.
37. Na internet, é proibido a veiculação de qualquer tipo de propaganda
eleitoral paga.
38. É proibido propaganda eleitoral em sitio de pessoa jurídica, ou sítios
do poder público.
39. A propaganda eleitoral na internet, mesmo quando proveniente do
eleitor, não pode ser impulsionada por mecanismos que, mediante remuneração, potencializem a sua divulgação.
40. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato e assegurado o direito de resposta, na internet durante a campanha eleitoral.
41. É proibida a venda de cadastro eletrônico.
42. É proibido a doação ou cessão de cadastro eletrônico por parte de:
A - Órgãos do poder público;
B - Empresas ou entidades que recebam verbas públicas;
C - Entidades de classe;
D - Sindicatos e
E - Igrejas.
43. É permitido envio de mensagens pela internet, celular, ou qualquer
outro meio, desde que haja mecanismo de descadastramento por parte
do destinatário. O descadastramento deve ser feito em até 48 horas.
44. É proibido o telemarketing.
DO HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
45. A propaganda no horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão
será veiculada nos municípios que tem sediadas as emissoras de rádio e
televisão. Iniciará no dia 26 de agosto e vai até o dia 29 de setembro de
2016 da seguinte forma:
A - Para Prefeito(a), em dois tipos de propaganda:
A1. Programa de segunda a sábado em dois períodos de 10
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minutos cada, que serão divididos entre os candidatos nos seguintes horários:
No rádio das 7:00 às 7:10 e das 12:00 às 12:10.
Na televisão das 13:00 às 13:10 e das 20:30 às 20:40.
A2. Inserções de segunda a domingo de 30 ou 60 segundos no
decorrer do dia.
B – Para Vereador(a) apenas em inserções de segunda a domingo
de 30 ou 60 segundos no decorrer do dia.
46. O tempo que cada partido terá direito no horário eleitoral gratuito
será resultado de um cálculo que levará em conta o numero de candidatos inscritos e o número de coligações inscritas. Há que se observar que
o tempo total de cada dia será dividido da seguinte forma: 10% igualitariamente e 90% proporcionalmente ao número de deputados federais
que cada partido tem.
O QUE PODERÁ SER FEITO NO SÁBADO – 1º DE OUTUBRO (UM DIA
ANTES DAS ELEIÇÕES):
47. Até as 22 horas do sábado, dia 1º é permitido:
A - Distribuição de panfletos;
B - Caminhada;
C - Carreata;
D - Passeata;
E - Carro de som divulgando jingles.
O QUE PODERÁ SER FEITO NO DOMINGO – 2 DE OUTUBRO (DIA DAS
ELEIÇÕES):
48. Manifestação individual e silenciosa do eleitor que poderá utilizar
bandeira, broche ou adesivo do(a) seu(sua) candidato(a), inclusive na
hora de votar.
49. É proibida a manifestação coletiva ou aglomeração de pessoas com
vestuário que indique propaganda eleitoral.
50. É proibida a boca de urna.
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PSOL SÃO PAULO - ELEIÇÕES 2016
Os materiais, arquivos, orientações , manuais e vídeos sobre o processo eleitoral de 2016 serão disponibilizados sempre no site do Diretório
Estadual do PSOL SP:
http://psolsp.org.br/
Em caso de dúvidas ou necessidade de orientações mais específicas entre em contato com o Diretório Estadual do PSOL:
Por telefone: (11) - 5082-4005
Por e-mail: admin@psolsp.org.br / sg@psolsp.org.br
REFERÊNCIAS:
Site do TSE:
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/eleicoes-2016
Site TRE-SP:
http://www.tre-sp.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/eleicoes-2016
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