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Mineiras e mineiros do MDB,
 
Mais um desafio se avizinha: as eleições municipais no momento em que inicia-
mos um processo de renovação e revalorização de nossa linda história política 
no Brasil. Democracia, liberdade e compromisso com o povo. Como secretário-
-geral da Executiva Nacional, o presidente do MDB-MG, deputado Newton 
Cardoso Júnior, tem sido fundamental. Confio na liderança dele para conduzir 
o MDB a mais uma grande vitória.

“
#EusouMDB
#PontoDeEquilíbrio



Deputado Federal,
Presidente do Diretório Estadual 
do MDB e Secretario Geral 
do Diretório Nacional do MDB 

NEWTON CARDOSO JR



NEWTON CARDOSO JR

As eleições municipais 2020 se aproximam e, com as alterações na legislação, 
nosso objetivo ao criar essa cartilha é de orientar os nossos candidatos sobre 
prazos, alterações na legislação, calendário eleitoral e outras orientações im-
portantes para campanhas vitoriosas. 

Essas informações são de total importância para os nossos membros Emede-
bistas. Informações que são necessárias para conhecimento de todos. Estamos 
aqui para dar o suporte que o Emedebista necessita e merece. 

Observem com atenção todas as datas, prazos e novas regras, para que faça-
mos campanhas limpas, seguras e vitoriosas em Minas Gerais.

Contem sempre conosco! Boa sorte e vamos rumo à vitória!

“



TESOUREIRO DO MDB-MG
ADALCLEVER LOPES



ADALCLEVER LOPES

As eleições municipais estão chegando, e agora precisamos ficar atentos aos 
prazos e datas, pois houve muitas alterações na legislação. Por isso,  o MDB fez 
essa cartilha explicativa, para que todos fiquem muito bem informados e 
possam trabalhar com segurança seriedade, ética e transparência nesta cam-
panha eleitoral. Assim, teremos, com certeza, resultados positivos em Minas 
Gerais, com candidaturas vitoriosas e o crescimento do nosso Partido.                              
Leiam com ATENÇÃO e sigam fielmente toda a legislação e regras eleitorais. 
Vamos continuar trabalhando para que o nosso Partido continue sendo o maior 
de Minas! 

Vamos juntos rumo à vitória!

“



1 - Resumo das principais ações e datas no calendário eleitoral

04 DE ABRIL A 15 DE AGOSTO DE 2020 - (DESINCOMPATIBILIZAÇÃO OU AFASTA-
MENTO PROVISÓRIO DAS FUNÇÕES PROFISSIONAIS)

O que é desincompatibilização?

O eleitor que tem pretensão de candidatura e se filiou ao MDB/MG no prazo 
tempestivo, ou seja, até 04/04/2020, e exerce cargo (efetivo ou de livre nomea-
ção e exoneração) na administração pública direta ou indireta, deve se afastar 
das funções para estar apto a disputar as Eleições/2020. É necessário que o 
postulante esteja desincompatibilizado do trabalho nos prazos de 06 meses, 04 
meses ou 03 meses antes do dia da eleição, dependendo do cargo que ocupa, 
sob pena de ter o registro de candidatura indeferido.

• Desincompatibilização de 06 meses – Prazo Encerrado
• Desincompatibilização de 04 meses – Prazo Encerrado
• Desincompatibilização de 03 meses – 15/08/2020

Consulta de cargos e funções no site TSE:
http://www.tse.jus.br/eleicoes/desincompatibilizacao/desincompatibilizacao

1 - Resumo das principais ações e datas no calendário eleitoral



1 - Resumo das principais ações e datas no calendário eleitoral

Até 20 DE JULHO DE 2020 – CÁLCULO DE LIMITE DE GASTOS ELEITORAIS E NÚMERO DE
MILITANTES DE RUA

Quando o TSE divulgará o quantitativo de eleitores por município, para o cálculo de limite 
com gastos eleitorais e número de contratações para prestação de serviço de pessoal na 
militância para campanha. (Lei n° 9.504/1997, art. 100-A).

11 DE AGOSTO DE 2020 – PRÉ-CANDIDATOS APRESENTADORES, COMENTARISTAS OU
PROFISSÕES SEMELHANTES.

Deste dia em diante é expressamente proibido programas de TV e Rádio apresentados ou 
comentados por pré-candidatos. (Lei n° 9.504/97, art. 45, § 1º).



1 - Resumo das principais ações e datas no calendário eleitoral

15 DE AGOSTO DE 2020 – CONDUTAS VEDADAS PELA LEI (03 meses antes das eleições):

*PROIBIDO aos agentes públicos a nomeação, contratação, demissão sem justa causa, re-
moção, transferência, exoneração, suprimir ou readaptar vantagens, ou, por outros meios, 
di�cultar ou impedir o exercício funcional, ressalvados os cargos em comissão e de fun-
ções de con�ança. (Lei n° 9.504/1997, art. 73, V, a).

*PROIBIDO aos agentes públicos na realização de inaugurações, a contratação de shows 
artísticos pagos com recursos públicos. (Lei n° 9.504/1997, art. 75).

*PROIBIDO fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de televisão, fora do horário eleito-
ral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral. (Lei n° 9.504/1997, art. 73, VI, c).

*PROIBIDO o comparecimento de pré-candidatos a inaugurações de obras públicas.
(Lei n° 9.504/1997, art. 77).



2 – Convenções Partidárias Eleitorais Para Escolha de Candidatos 
e Formação de Coligações Majoritárias

O que é convenção partidária? 
É a reunião destinada a deliberar sobre coligações e a escolher candidatos a prefei-
to, vice-prefeito e vereador. (Lei n° 9.504/1997, art. 8º, caput).

Nos termos do Estatuto do MDB, artigo 88, §2º, constituem as Convenções Municipais 
destinadas à escolha de candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, com direi-
to a voto:

I - membros do Diretório Municipal;

II - Parlamentares do Partido com domicílio eleitoral no Município;

III - Delegados eleitos pelas Convenções Municipais ou Zonais; IV - membros do Dire-
tório Estadual com domicílio no Município.

2 – Convenções Partidárias Eleitorais Para Escolha de Candidatos 
e Formação de Coligações Majoritárias
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e Formação de Coligações Majoritárias

Quando posso marcar a convenção e onde? De 31 de AGOSTO a 16 de SETEMBRO de 
2020. Nas convenções para escolha dos candidatos, os partidos poderão utilizar 
gratuitamente prédios públicos e são responsáveis por este uso. Exemplo: (Câmaras 
Municipais, Assembleias Legislativas, escolas estaduais e municipais e outros). (Lei nº 
9.504/1997, art. 8º, § 2º).

IMPORTANTE: Nossa sugestão é que se reserve o local para a convenção com ante-
cedência mínima de 15 dias. E NÃO SE ESQUEÇA: EM ATÉ 24 HORAS APÓS A REALIZA-
ÇÃO DA CONVENÇÃO é necessário apresentar Ata de deliberações e a lista de todos 
os presentes à Justiça Eleitoral. (Por meio do sistema CANDEX do TSE). A Ata deve 
conter: “local; data e hora; identificação e qualificação de quem presidiu; delibera-
ção para quais cargos concorrerá; no caso de coligação, o nome, se já definido, e o 
nome dos partidos que a compõe; o representante da coligação, nos termos do art. 
5º, se já indicado, ainda que de outro partido; e relação dos candidatos escolhidos 
em convenção, com a indicação do cargo para o qual concorrem, o número atribuí-
do conforme os arts. 14 e 15 desta Resolução, o nome completo, o nome para urna, a 
inscrição eleitoral, o CPF e o gênero”. (RESOLUÇÃO do TSE N° 23.609/2019, art. 7º).



2 – Convenções Partidárias Eleitorais Para Escolha de Candidatos 
e Formação de Coligações Majoritárias

Data e forma de publicação do edital de convocação para convenção do MDB no 
Município  – O edital deverá ser afixado na sede partido, publicado na imprensa local 
ou, em sua falta, afixado no Cartório Eleitoral da Comarca com antecedência mínima 
de 8 dias, com declaração da matéria objeto de deliberação em pauta, indicando 
dia, hora e local. Consultar do art. 27 em diante do Estatuto do MDB.

E a convenção virtual? Realizada dentro dos mesmos prazos que a convenção pre-
sencial, o partido poderá utilizar qualquer ferramenta tecnológica que julgar melhor 
e o CANDex funcionará como livro Ata e registro da lista de presença, suprindo a ru-
brica da Justiça Eleitoral. A lista de presença deverá conter: assinatura eletrônica, re-
gistro de áudio e vídeo, e coleta presencial de assinaturas, por representante desig-
nado pelo partido. 
Verifique a orientação do TSE em: 
h t t p : // w w w.t s e . j u s . b r / i m p r e n s a / n o t i c i a s - t s e / 2 0 2 0 / J u n h o / t s e -
-aprova-regras-sobre-controle-eautenticidade-da-ata-das-convencoes-virtuais-
nas-eleicoes-2020.



2 – Convenções Partidárias Eleitorais Para Escolha de Candidatos 
e Formação de Coligações Majoritárias

O QUE É COLIGAÇÃO E ONDE APLICAR? Coligação é a junção de partidos para ação 
única perante a Justiça Eleitoral. É permitida apenas para eleição majoritária de pre-
feitos e vices. Não é permitida a coligação entre partidos para o cargo de vereador.

QUAL O NÚMERO DE CANDIDATOS NA CHAPA? Cada partido poderá lançar até 150% 
do número de vagas de vereadores da Câmara Municipal e neste cálculo será des-
prezada na fração se inferior a 0,5 (meio) e igualada a 1 (um), se igual ou superior a 0,5 
(meio).

COMO FICA A COTA DE GÊNEROS? Sob pena de indeferimento, este percentual é afe-
rido no momento do registro de candidatura. O preenchimento obrigatório é de 30%, 
no mínimo, e 70%, no máximo, de candidaturas do sexo oposto calculados sobre o 
número total de candidatos do partido. Para o preenchimento mínimo de 30%, qual-
quer fração acima de 0 (zero) deverá ser igualada a 1 (um) - (Lei nº 9.504/1997, art. 10).



2 – Convenções Partidárias Eleitorais Para Escolha de Candidatos 
e Formação de Coligações Majoritárias

COMO SERÁ CALCULADA A VOTAÇÃO DOS CANDIDATOS E A SOBRA DE VAGAS? 
Participarão desta distribuição todos os partidos que disputarão a eleição (fim da 
cláusula de exclusão), isto é, agora todos os partidos participam da disputa e divisão 
na sobra de vagas, independentemente de terem ou não alcançado o quociente 
eleitoral. (Código Eleitoral – Lei nº 4.737/1965, art. 106 c/c Lei 9.504/1997, art. 10º, § 5º).

EM VIGOR – CLÁUSULA DE DESEMPENHO INDIVIDUAL: Está valendo a cláusula de desem-
penho individual, que estabelece que somente participarão da divisão dos votos os candidatos 
que receberem pelo menos 10% (dez por cento) do quociente eleitoral para ser eleito. Esta dis-
posição tem a �nalidade de evitar que candidatos que receberam poucos votos sejam eleitos 
por meio dos candidatos que tiveram muitos votos, os puxadores de votos. (Código Eleitoral – 
Lei nº 4.737/1965, art. 108). 
Observação: Verifique o quociente eleitoral de seu município (nº de votos válidos ÷ nº 
de vagas).



Quais os requisitos mínimos para requerer o registro de candidatura?

São condições de elegibilidade: (Constituição Federal, art. 14, § 3º, I a VI, a, b e c):

São condições de elegibilidade: (Constituição Federal, art. 14, § 3º, I a VI, a, b e c):
• Nacionalidade brasileira;
• Pleno exercício dos direitos políticos. Sugerimos retirar a certidão de quitação eleito-
ral no site do TRE-MG;
• Alistamento eleitoral (possuir título de eleitor);
• Domicílio na respectiva circunscrição eleitoral registrado no TRE até 04/04/2020;
• Filiação partidária até 04/04/2020;
• O pré-candidato deve ser elegível e se enquadrar na Lei Complementar 64/90 – Lei 
das Inelegibilidades e na Lei Complementar nº 135/2010 - Lei da Ficha Limpa;
• Idade mínima estabelecida para o cargo eletivo: 21 anos - completados até 1º de ja-
neiro de 2021: Prefeito e Vice-Prefeito;
• 18 anos - completados até 16 de setembro de 2020: Vereador.

 3 – Registro de Candidatura – ATENÇÃO!
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Informações adicionais sobre o pedido de registro candidatura:

Após a escolha dos candidatos em convenção, os pedidos de registro de candidatura deverão 
ser apresentados pelo MDB de sua cidade, devidamente instruídos com as �chas disponibiliza-
das em sistema pela Justiça Eleitoral, juntamente com os seguintes documentos: declaração de 
bens (aquilo que o candidato possui de bens imóveis, investimentos, carros, dinheiro, entre 
outros), foto 5x7 de acordo com a resolução exigida pelo TSE, cópia do documento de identida-
de, certidões criminais para �ns eleitorais requeridas pela Justiça Eleitoral (Justiça Estadual 
Comum e Justiça Federal, além de Juizados Especiais), declaração de alfabetização (carteira pro-
�ssional, histórico escolar, diploma, entre outros), prova de desincompatibilização (se for o caso) 
e propostas de campanha (caso prefeito e vice). 
Os documentos devem ser apresentados pelos partidos políticos aos respectivos juízes eleito-
rais até o dia 26/09/2020, no sistema CANDex da Justiça Eleitoral. (Ver RESOLUÇÃO do TSE nº 
23.609/2019).
ATENÇÃO: Dependendo da situação do candidato, poderá ser requerida cópia de eventuais 
parcelamentos de multas eleitorais. Sugerimos consulta antecipada, no site do TSE, com os 
dados do candidato, a �m de veri�car sua QUITAÇÃO ELEITORAL. 

 3 – Registro de Candidatura – ATENÇÃO!



Registro de candidatura individual

Caso o partido não faça o requerimento do registro de candidatura de algum candidato escolhi-
do em convenção, este poderá solicitar a candidatura individualmente, no prazo máximo de até 
02 dias após a publicação do edital de candidatos do partido. (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 4º). 

 3 – Registro de Candidatura – ATENÇÃO!



27 DE SETEMBRO DE 2020 - INÍCIO DA PROPAGANDA ELEITORAL

A partir do dia 27 de SETEMBRO de 2020, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, 
estará liberada e pode-se pedir voto, utilizar o número de campanha, fazer material 
gráfico, jingle, carreata, passeata, comício e abrir comitê de campanha. Também é 
permitido, inclusive com a cobertura dos meios de comunicação social, participação 
em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, 
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emis-
soras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico. 

ATENÇÃO: O candidato deve ter primeiro o CNPJ Eleitoral e conta bancária aberta 
para, somente após, realizar suas despesas e arrecadar recursos para então fazer a 
propaganda.

IMPORTANTE LEMBRAR QUE qualquer forma da propaganda deverá mencionar a le-
genda partidária. O material impresso deverá ter o CNPJ ou CPF do responsável pela 
confecção, bem como de quem a contratou e a respectiva tiragem.

4 – PROPAGANDA ELEITORAL (RESOLUÇÃO Nº 23.610/2019 DO TSE)
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A propaganda dos Prefeitos deverá conter também os nomes dos candidatos à vice 
em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.

COMÍCIO: Pode ser realizado entre as 8h e as 24h, independente de autorização de 
quaisquer órgãos públicos. A polícia deve ser comunicada em, no mínimo, 24h antes 
de sua realização. Pode haver sonorização FIXA e trio elétrico PARADO, podendo o 
horário ser prorrogado por mais 2 horas quando se tratar de comício de encerramen-
to de campanha. (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo único, e Lei n° 9.504/1997, art. 
39, § 4º).
O SHOWMÍCIO ESTÁ PROIBIDO!

Quando, qual o horário e onde usar os alto falantes e amplificadores de som? 
De 27 de SETEMBRO de 2020 até 14 de NOVEMBRO de 2020. 
Permitido entre as 8h e 22h. Deverá manter 200 metros de distância de locais como órgãos dos 
poderes legislativo, judiciário e executivo, hospitais, escolas, igrejas, quando estiverem em fun-
cionamento. (Lei n° 9.504/1997, art. 39, §3º e § 5º, I).

4 – PROPAGANDA ELEITORAL (RESOLUÇÃO Nº 23.610/2019 DO TSE)



Carros de som e minitrios: Permitidos apenas em carreatas, caminhadas e passeatas 
ou durante reuniões e comícios. (Lei n° 9.504/1997, art. 39, § 11).

ATENÇÃO: É CONDUTA PROIBIDA - DOAÇÃO DE CAMISETAS, CHAVEIROS, BONÉS, CA-
NETAS E BRINDES ou quaisquer outros bens materiais que possam caracterizar vanta-
gem ao eleitor. (Lei n° 9.504/1997, art. 39, § 6º).

Como usar bandeiras e mesas para distribuição de materiais? É permitida a coloca-
ção de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização de bandei-
ras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom anda-
mento do trânsito de pessoas e veículos e sejam retiradas diariamente, entre 6h e 22h. 
(Lei n° 9.504/1997, art. 39, § 9º).

EM BENS PÚBLICOS E EM BENS PARTICULARES DE USO COMUM (aqueles em que o pú-
blico tem acesso, como bares, cinemas, estacionamentos, entre outros), é PROIBIDA a 
veiculação de propaganda de qualquer natureza. (Lei 9.504/1997, art. 37).
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E nos bens particulares? É permitido uso de adesivos plásticos em automóveis, cami-
nhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda a 0,5 m² 
e represente manifestação espontânea e gratuita do eleitor.

Publicidade fixa em automóveis: É permitido colar adesivos microperfurados até a 
extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições, adesivos de dimensão 
máxima de 0,5 m².

Folhetos, volantes, adesivos e outros impressos: É permitida a distribuição até as 22h 
do dia que antecede as eleições (na dimensão máxima 0,5 m²).

Outdoor ou propaganda com efeito visual semelhante: É PROIBIDA a propaganda 
eleitoral em outdoors, sujeito à retirada e ao pagamento de multa. (Lei nº 9.504/1997, 
art. 39, § 8º).

Propaganda por meio de telemarketing: É PROIBIDO.
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Imprensa escrita: É permitida a divulgação paga, na imprensa escrita, e a reprodu-
ção na internet, do jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios de propaganda eleitoral, 
por veículo, em datas diversas, para cada candidato, no espaço máximo, por edição, 
de 1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão e de 1/4 (um quarto) de página de re-
vista ou tabloide (Lei. n° 9.504/1997, art. 43, caput).

Propaganda eleitoral na internet:

a) em sítio do candidato, partido político ou da coligação, com endereço eletrônico 
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor 
de aplicação de internet estabelecido no país;

b) por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente 
pelo candidato, pelo partido político ou pela coligação, observadas a Lei Geral de 
Proteção de Dados quanto ao consentimento do titular;
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c) por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de 
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo 
conteúdo seja gerado ou editado por: candidatos, partidos políticos ou coligações, 
desde que não contratem disparo em massa de conteúdo, vedada a contratação de 
impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo;

d) Os endereços eletrônicos deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, no registro 
de candidatura;

e) PROIBIDA a veiculação de propaganda eleitoral em sítios eletrônicos de pessoas 
jurídicas;

f) PROIBIDA a veiculação de qualquer tipo de propaganda paga na internet, exceto 
impulsionamento. (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV).
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27 DE SETEMBRO DE 2020 - INÍCIO DA PROPAGANDA ELEITORAL

A partir do dia 27 de SETEMBRO de 2020, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, 
estará liberada e pode-se pedir voto, utilizar o número de campanha, fazer material 
gráfico, jingle, carreata, passeata, comício e abrir comitê de campanha. Também é 
permitido, inclusive com a cobertura dos meios de comunicação social, participação 
em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, 
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emis-
soras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico. 

ATENÇÃO: O candidato deve ter primeiro o CNPJ Eleitoral e conta bancária aberta 
para, somente após, realizar suas despesas e arrecadar recursos para então fazer a 
propaganda.

IMPORTANTE LEMBRAR QUE qualquer forma da propaganda deverá mencionar a le-
genda partidária. O material impresso deverá ter o CNPJ ou CPF do responsável pela 
confecção, bem como de quem a contratou e a respectiva tiragem.

Impulsionamentos nas redes sociais: Desde que o provedor da aplicação de internet 
tenha sede e foro no país, sendo o único mecanismo que pode ser pago na internet. 
Todo impulsionamento deverá conter, de forma legível, o CNPJ ou CPF do responsá-
vel, além da expressão "Propaganda Eleitoral".

Nenhuma propaganda poderá ser realizada com o uso de “robôs” ou perfis falsos, 
que distorçam o número de visualizações do conteúdo.

REGRAS PARA PRÉ-CAMPANHA - (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, caput, I a VII e §§):

Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido 
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades 
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos 
meios de comunicação social, inclusive via internet:

Angariar previamente recursos financeiros na modalidade de financiamento coletivo;
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A propaganda dos Prefeitos deverá conter também os nomes dos candidatos à vice 
em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.

COMÍCIO: Pode ser realizado entre as 8h e as 24h, independente de autorização de 
quaisquer órgãos públicos. A polícia deve ser comunicada em, no mínimo, 24h antes 
de sua realização. Pode haver sonorização FIXA e trio elétrico PARADO, podendo o 
horário ser prorrogado por mais 2 horas quando se tratar de comício de encerramen-
to de campanha. (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo único, e Lei n° 9.504/1997, art. 
39, § 4º).
O SHOWMÍCIO ESTÁ PROIBIDO!

Quando, qual o horário e onde usar os alto falantes e amplificadores de som? 
De 27 de SETEMBRO de 2020 até 14 de NOVEMBRO de 2020. 
Permitido entre as 8h e 22h. Deverá manter 200 metros de distância de locais como órgãos dos 
poderes legislativo, judiciário e executivo, hospitais, escolas, igrejas, quando estiverem em fun-
cionamento. (Lei n° 9.504/1997, art. 39, §3º e § 5º, I).

Realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a ex-
pensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, 
da discussão de políticas públicas, dos planos de governo ou das alianças partidá-
rias visando às eleições, podendo ser divulgadas pelos instrumentos de comunica-
ção INTRAPARTIDÁRIA;

Realização de prévias partidárias e respectiva distribuição de material informativo, a 
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de de-
bates entre os pré-candidatos;

Divulgação de atos de parlamentares e de debates legislativos, desde que não se 
faça pedido de votos;

Divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em redes 
sociais, blogs, sítios eletrônicos pessoais e aplicativos;

Realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade 
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido político, em qualquer 
localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
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Carros de som e minitrios: Permitidos apenas em carreatas, caminhadas e passeatas 
ou durante reuniões e comícios. (Lei n° 9.504/1997, art. 39, § 11).

ATENÇÃO: É CONDUTA PROIBIDA - DOAÇÃO DE CAMISETAS, CHAVEIROS, BONÉS, CA-
NETAS E BRINDES ou quaisquer outros bens materiais que possam caracterizar vanta-
gem ao eleitor. (Lei n° 9.504/1997, art. 39, § 6º).

Como usar bandeiras e mesas para distribuição de materiais? É permitida a coloca-
ção de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização de bandei-
ras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom anda-
mento do trânsito de pessoas e veículos e sejam retiradas diariamente, entre 6h e 22h. 
(Lei n° 9.504/1997, art. 39, § 9º).

EM BENS PÚBLICOS E EM BENS PARTICULARES DE USO COMUM (aqueles em que o pú-
blico tem acesso, como bares, cinemas, estacionamentos, entre outros), é PROIBIDA a 
veiculação de propaganda de qualquer natureza. (Lei 9.504/1997, art. 37).

ATENÇÃO: NESTE PERÍODO NÃO CONTRATE SERVIÇOS E/OU OS PAGUE COM RECUR-
SOS PRÓPRIOS, MESMO IMPULSIONAMENTOS EM REDES SOCIAIS, POIS NÃO SE PODE 
ARRECADAR RECURSOS SEM QUE SEJA POR MEIO DO FINANCIAMENTO COLETIVO. E 
não use o número do partido, ou frases: “Peço seu apoio”; “Vamos juntos até as elei-
ções”; “Conto (ou contamos) com você”; “Venha e apoie comigo”; “Este projeto conta 
com você”; entre outras. Consulte seu advogado.

COMITÊS DE CAMPANHA: (RESOLUÇÃO do TSE Nº 23.610, art. 14).

Na sede do Comitê Central poderá ser afixada sua designação, como o nome e o 
número do candidato, em dimensões que não excedam a 4 m². 

Nos demais comitês, a divulgação dos dados da candidatura deverá observar o 
limite de 0,5 m². É PROIBIDA a justaposição de propaganda que exceda as dimen-
sões estabelecidas. O candidato deverá informar no Registro de Candidatura o en-
dereço do comitê central.

Início da propaganda no rádio e televisão: (RESOLUÇÃO do TSE Nº 23.610).
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E nos bens particulares? É permitido uso de adesivos plásticos em automóveis, cami-
nhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda a 0,5 m² 
e represente manifestação espontânea e gratuita do eleitor.

Publicidade fixa em automóveis: É permitido colar adesivos microperfurados até a 
extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições, adesivos de dimensão 
máxima de 0,5 m².

Folhetos, volantes, adesivos e outros impressos: É permitida a distribuição até as 22h 
do dia que antecede as eleições (na dimensão máxima 0,5 m²).

Outdoor ou propaganda com efeito visual semelhante: É PROIBIDA a propaganda 
eleitoral em outdoors, sujeito à retirada e ao pagamento de multa. (Lei nº 9.504/1997, 
art. 39, § 8º).

Propaganda por meio de telemarketing: É PROIBIDO.

É OBRIGATÓRIA A ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA A ELEIÇÃO (Re-
solução 23.607/2019, artigo 8º)

Todos os partidos políticos e candidatos são obrigados a abrir uma conta bancária 
específica para a eleição, mesmo que não ocorra arrecadação ou movimentação de 
recursos financeiros.

Conta para receber doações de pessoas físicas e depósitos de recursos próprios - O 
prazo para abertura é de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ de campa-
nha pela Receita Federal. ATENÇÃO: É OBRIGATÓRIA!

Conta para receber FEFC e FP (Específicas) - Os partidos políticos e os candidatos 
deverão abrir outras contas bancárias distintas para o recebimento e a utilização de 
recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de 
Campanha (FUNDO ELEITORAL), caso haja repasse desses recursos.
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Imprensa escrita: É permitida a divulgação paga, na imprensa escrita, e a reprodu-
ção na internet, do jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios de propaganda eleitoral, 
por veículo, em datas diversas, para cada candidato, no espaço máximo, por edição, 
de 1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão e de 1/4 (um quarto) de página de re-
vista ou tabloide (Lei. n° 9.504/1997, art. 43, caput).

Propaganda eleitoral na internet:

a) em sítio do candidato, partido político ou da coligação, com endereço eletrônico 
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor 
de aplicação de internet estabelecido no país;

b) por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente 
pelo candidato, pelo partido político ou pela coligação, observadas a Lei Geral de 
Proteção de Dados quanto ao consentimento do titular;

O dia 31 de AGOSTO DE 2020 é a data a partir da qual, considerada a data efetiva 
da realização da respectiva convenção partidária, é permitida a formalização de 
contratos que gerem despesas e gastos com instalação física e virtual de comitês de 
candidatos e partidos políticos, desde que só haja o efetivo desembolso financeiro 
após obtenção do número, registro de CNPJ do candidato e a abertura de conta 
bancária específica para movimentação financeira de campanha e emissão de reci-
bos eleitorais (Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, §1º, II).

FIQUE ATENTO! O dia 26 de SETEMBRO de 2020 é o último dia para que os partidos 
providenciem a abertura de conta bancária específica destinada ao recebimento de 
doações de pessoas físicas para a campanha eleitoral, na Caixa Econômica Federal, 
no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reco-
nhecida pelo Banco Central do Brasil, caso não a tenham.
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c) por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de 
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo 
conteúdo seja gerado ou editado por: candidatos, partidos políticos ou coligações, 
desde que não contratem disparo em massa de conteúdo, vedada a contratação de 
impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo;

d) Os endereços eletrônicos deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, no registro 
de candidatura;

e) PROIBIDA a veiculação de propaganda eleitoral em sítios eletrônicos de pessoas 
jurídicas;

f) PROIBIDA a veiculação de qualquer tipo de propaganda paga na internet, exceto 
impulsionamento. (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV).

Documentos Necessários Para Abertura de Conta Bancária:

• Comprovante de CNPJ Eleitoral, disponível na página da Receita Federal do Brasil, 
na internet (www.receita.fazenda.gov.br) no link CNPJ Eleitoral;
• Carteira de Identidade dos responsáveis pela movimentação da conta bancária;
• Comprovante de endereço atualizado;
• Requerimento de abertura de conta bancária eleitoral. 
Disponível no site: www.tse.jus.br.

ATENÇÃO: O Banco não pode se negar a abrir a conta bancária para eleição, deven-
do acatar o requerimento feito pelo candidato em até 03 (três) dias, sendo vedado 
condicionar esta ação a depósito mínimo e cobrança de taxas ou de despesas de 
manutenção, salvo produtos avulsos comercializados pelo Banco.

• No encerramento das contas bancárias para receber doações e recursos próprios, 
os candidatos deverão transferir as sobras ao MDB local, na conta conforme a 
origem do recurso. 

• Já as sobras provenientes do FEFC deverão ser recolhidas em sua totalidade ao Te-
souro Nacional. Peça ajuda de seu contador!
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RECURSOS QUE PODEM SER UTILIZADOS NA CAMPANHA (RESOLUÇÃO do 
TSE Nº 23.607, art. 15):

I – recursos próprios dos candidatos;
II – doações financeiras ou estimáveis em dinheiro de pessoas físicas;
III – doações de outros partidos políticos e de outros candidatos;
IV – comercialização de bens e/ou serviços ou promoção de eventos de arrecada-
ção realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político;
V – recursos próprios dos partidos políticos, desde que identificada a sua origem e 
que sejam provenientes:
a) do Fundo Partidário, de que trata o art. 38 da Lei nº 9.096/1995;
b) do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
c) de doações de pessoas físicas efetuadas aos partidos políticos;
d) de contribuição dos seus filiados;
e) da comercialização de bens, serviços ou promoção de eventos de arrecadação;
f) de rendimentos decorrentes da locação de bens próprios dos partidos políticos;
VI – rendimentos gerados pela aplicação de suas disponibilidades. (Consultar art. 18 
da RESOLUÇÃO do TSE nº 23.607/2019).
ATENÇÃO: É PROIBIDO RECEBER OU UTILIZAR DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS!!!
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Impulsionamentos nas redes sociais: Desde que o provedor da aplicação de internet 
tenha sede e foro no país, sendo o único mecanismo que pode ser pago na internet. 
Todo impulsionamento deverá conter, de forma legível, o CNPJ ou CPF do responsá-
vel, além da expressão "Propaganda Eleitoral".

Nenhuma propaganda poderá ser realizada com o uso de “robôs” ou perfis falsos, 
que distorçam o número de visualizações do conteúdo.

REGRAS PARA PRÉ-CAMPANHA - (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, caput, I a VII e §§):

Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido 
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades 
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos 
meios de comunicação social, inclusive via internet:

Angariar previamente recursos financeiros na modalidade de financiamento coletivo;

• Quais doações podem ser recebidas? (RESOLUÇÃO do TSE Nº 23.607, art. 21)

Doações de pessoas físicas e recursos próprios somente poderão ser efetivadas, in-
clusive pela internet, por meio de:
I – transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
II – doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com 
a demonstração de que o doador é proprietário do bem (automóvel, imóvel, etc.) ou 
é o responsável direto pela prestação de serviços (advogado, contador, músico, ilus-
trador, etc.);
III – instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por 
meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares. (Vaqui-
nha Eleitoral) 

FIQUE ATENTO:  As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e 
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas por transferência 
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou 
cheque cruzado e nominal.
• Se a doação não estiver em consonância com as orientações acima, deverá ser es-
tornada ao doador originário em casos que for identificada com o CPF ou nome do 
doador no extrato bancário.
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Realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a ex-
pensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, 
da discussão de políticas públicas, dos planos de governo ou das alianças partidá-
rias visando às eleições, podendo ser divulgadas pelos instrumentos de comunica-
ção INTRAPARTIDÁRIA;

Realização de prévias partidárias e respectiva distribuição de material informativo, a 
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de de-
bates entre os pré-candidatos;

Divulgação de atos de parlamentares e de debates legislativos, desde que não se 
faça pedido de votos;

Divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em redes 
sociais, blogs, sítios eletrônicos pessoais e aplicativos;

Realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade 
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido político, em qualquer 
localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

Caso não tenha esta identificação no extrato, deverá ser recolhida ao Tesouro Na-
cional. 

ATENÇÃO: Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas 
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no 
caso dos bens, devem integrar seu patrimônio. Exemplo: advogado e contador que 
doam seus serviços prestados e imóveis para sediar comitês que seja de propriedade 
do doador.
Os candidatos só podem utilizar seus próprios bens que já integravam seu patrimônio 
anteriormente ao registro de candidatura.
Partidos políticos e candidatos podem doar entre si bens próprios ou serviços esti-
máveis em dinheiro, ou ceder seu uso, ainda que não constituam produto de seus 
próprios serviços ou de suas atividades.

• Qual o limite para doações? (RESOLUÇÃO do TSE Nº 23.607, art. 21)
As doações de pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos 
brutos auferidos pelo doador no ano anterior (2019). Não se aplica a doações estimá-
veis na utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à presta-
ção de serviços próprios, que o valor não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez 
por cento) dos limites para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
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A doação acima de 10% (dez por cento) comina em multa no valor de até 100% (cem 
por cento) da quantia em excesso, podendo ainda ser enquadrado em abuso do 
poder econômico.

• Quais são recursos de fontes vedadas? (RESOLUÇÃO do TSE Nº 23.607, art. 31)

É vedado a partido político e ao candidato receber, direta ou indiretamente, doação 
em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer 
espécie, procedente de:
I – pessoas jurídicas;
II – origem estrangeira;
III – pessoa física permissionária do serviço público.
O recurso recebido por candidato ou partido oriundo de fontes vedadas deve ser 
imediatamente devolvido ao doador, sendo vedada sua utilização ou aplicação fi-
nanceira. Na impossibilidade de devolução dos recursos ao doador, o prestador de 
contas deve providenciar imediatamente a transferência dos recursos recebidos ao 
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
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ATENÇÃO: NESTE PERÍODO NÃO CONTRATE SERVIÇOS E/OU OS PAGUE COM RECUR-
SOS PRÓPRIOS, MESMO IMPULSIONAMENTOS EM REDES SOCIAIS, POIS NÃO SE PODE 
ARRECADAR RECURSOS SEM QUE SEJA POR MEIO DO FINANCIAMENTO COLETIVO. E 
não use o número do partido, ou frases: “Peço seu apoio”; “Vamos juntos até as elei-
ções”; “Conto (ou contamos) com você”; “Venha e apoie comigo”; “Este projeto conta 
com você”; entre outras. Consulte seu advogado.

COMITÊS DE CAMPANHA: (RESOLUÇÃO do TSE Nº 23.610, art. 14).

Na sede do Comitê Central poderá ser afixada sua designação, como o nome e o 
número do candidato, em dimensões que não excedam a 4 m². 

Nos demais comitês, a divulgação dos dados da candidatura deverá observar o 
limite de 0,5 m². É PROIBIDA a justaposição de propaganda que exceda as dimen-
sões estabelecidas. O candidato deverá informar no Registro de Candidatura o en-
dereço do comitê central.

Início da propaganda no rádio e televisão: (RESOLUÇÃO do TSE Nº 23.610).
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• Recursos de Origem Não Identificada (RESOLUÇÃO do TSE Nº 23.607, art. 32)

São valores depositados sem a identificação do CPF ou nome do doador no extrato 
bancário da conta eleitoral e NÃO poderão ser utilizados por partidos políticos e 
candidatos, que ainda deverão transferi-los ao Tesouro Nacional por meio de Guia 
de Recolhimento da União (GRU).
ATENÇÃO: JAMAIS FAÇA SAQUES EM ESPÉCIE DAS CONTAS DE CAMPANHA! SEMPRE 
MOVIMENTE COM CHEQUE NOMINAL OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DIRETA NA 
CONTA DO CONTRATADO. PROCURE SEU CONTADOR E CONSULTE A RESOLUÇÃO DO 
TSE Nº 23.607, art. 38).

• CONTRATAÇÕES DE PESSOAL – FIQUE ATENTO!

São permitidas, porém, deve-se verificar os critérios conforme a quantidade de elei-
tores nos municípios. (RESOLUÇÃO do TSE nº 23.607/2019, art. 41).
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É OBRIGATÓRIA A ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA A ELEIÇÃO (Re-
solução 23.607/2019, artigo 8º)

Todos os partidos políticos e candidatos são obrigados a abrir uma conta bancária 
específica para a eleição, mesmo que não ocorra arrecadação ou movimentação de 
recursos financeiros.

Conta para receber doações de pessoas físicas e depósitos de recursos próprios - O 
prazo para abertura é de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ de campa-
nha pela Receita Federal. ATENÇÃO: É OBRIGATÓRIA!

Conta para receber FEFC e FP (Específicas) - Os partidos políticos e os candidatos 
deverão abrir outras contas bancárias distintas para o recebimento e a utilização de 
recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de 
Campanha (FUNDO ELEITORAL), caso haja repasse desses recursos.



• Quando imprimir recibos eleitorais? (RESOLUÇÃO do TSE Nº 23.607, art. 07)

Deverá ser emitido, pelo Sistema SPCE, o recibo eleitoral de toda e qualquer arreca-
dação de recursos. ATENTE-SE AO PRAZO: OS RECIBOS DEVEM SER EMITIDOS EM 
ORDEM CRONOLÓGICA E EM ATÉ 72 HORAS APÓS O RECEBIMENTO DO RECURSO. 

• Data limite para arrecadar recursos e contrair despesas: (RESOLUÇÃO do Nº TSE 
23.607, art. 33)

Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até 
o dia da eleição. Após esta data é permitida apenas arrecadação de recursos exclu-
sivamente para a quitação de despesas realizadas e não pagas até o dia da elei-
ção, que deverão estar totalmente pagas até a entrega da prestação de contas à 
Justiça Eleitoral. Para o segundo turno, a data é 29 de NOVEMBRO de 2020.
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O dia 31 de AGOSTO DE 2020 é a data a partir da qual, considerada a data efetiva 
da realização da respectiva convenção partidária, é permitida a formalização de 
contratos que gerem despesas e gastos com instalação física e virtual de comitês de 
candidatos e partidos políticos, desde que só haja o efetivo desembolso financeiro 
após obtenção do número, registro de CNPJ do candidato e a abertura de conta 
bancária específica para movimentação financeira de campanha e emissão de reci-
bos eleitorais (Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, §1º, II).

FIQUE ATENTO! O dia 26 de SETEMBRO de 2020 é o último dia para que os partidos 
providenciem a abertura de conta bancária específica destinada ao recebimento de 
doações de pessoas físicas para a campanha eleitoral, na Caixa Econômica Federal, 
no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reco-
nhecida pelo Banco Central do Brasil, caso não a tenham.



• São Considerados Gastos Eleitorais: (RESOLUÇÃO do TSE Nº 23.607, art. 35)

• Confecção de material impresso de qualquer natureza, observado o tamanho 
fixado no § 2º, inciso II do art. 37;
• Propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação;
• Aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;
• Despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço 
das candidaturas;
• Correspondências e despesas postais;
• Despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês de campanha e 
serviços necessários às eleições, observadas as exceções previstas no § 6º do art. 35 
desta Resolução;
• Remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a 
candidatos e a partidos políticos;
• Montagem e operação de carros de som, de propaganda e de assemelhados;
• Realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura;
• Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à pro-
paganda gratuita;
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Documentos Necessários Para Abertura de Conta Bancária:

• Comprovante de CNPJ Eleitoral, disponível na página da Receita Federal do Brasil, 
na internet (www.receita.fazenda.gov.br) no link CNPJ Eleitoral;
• Carteira de Identidade dos responsáveis pela movimentação da conta bancária;
• Comprovante de endereço atualizado;
• Requerimento de abertura de conta bancária eleitoral. 
Disponível no site: www.tse.jus.br.

ATENÇÃO: O Banco não pode se negar a abrir a conta bancária para eleição, deven-
do acatar o requerimento feito pelo candidato em até 03 (três) dias, sendo vedado 
condicionar esta ação a depósito mínimo e cobrança de taxas ou de despesas de 
manutenção, salvo produtos avulsos comercializados pelo Banco.

• No encerramento das contas bancárias para receber doações e recursos próprios, 
os candidatos deverão transferir as sobras ao MDB local, na conta conforme a 
origem do recurso. 

• Já as sobras provenientes do FEFC deverão ser recolhidas em sua totalidade ao Te-
souro Nacional. Peça ajuda de seu contador!



• Realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;
• Custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento 
de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com 
sede e foro no país;
• Multas aplicadas, até as eleições, aos candidatos e partidos políticos por infração 
do disposto na legislação eleitoral;
• Doações para outros partidos políticos ou outros candidatos;
• Produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral.

O que não pode ser pago com recursos da campanha? (RESOLUÇÃO do TSE N° 
23.607, art. 35, § 6º)

Não são considerados gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não 
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza 
pessoal do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na cam-
panha, quando o mesmo TAMBÉM for utilizado em proveito próprio/particular;

5 – ARRECADAÇÃO DE RECURSOS (RESOLUÇÃO 23.607/2019 DO TSE)

RECURSOS QUE PODEM SER UTILIZADOS NA CAMPANHA (RESOLUÇÃO do 
TSE Nº 23.607, art. 15):

I – recursos próprios dos candidatos;
II – doações financeiras ou estimáveis em dinheiro de pessoas físicas;
III – doações de outros partidos políticos e de outros candidatos;
IV – comercialização de bens e/ou serviços ou promoção de eventos de arrecada-
ção realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político;
V – recursos próprios dos partidos políticos, desde que identificada a sua origem e 
que sejam provenientes:
a) do Fundo Partidário, de que trata o art. 38 da Lei nº 9.096/1995;
b) do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
c) de doações de pessoas físicas efetuadas aos partidos políticos;
d) de contribuição dos seus filiados;
e) da comercialização de bens, serviços ou promoção de eventos de arrecadação;
f) de rendimentos decorrentes da locação de bens próprios dos partidos políticos;
VI – rendimentos gerados pela aplicação de suas disponibilidades. (Consultar art. 18 
da RESOLUÇÃO do TSE nº 23.607/2019).
ATENÇÃO: É PROIBIDO RECEBER OU UTILIZAR DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS!!!



b) remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo usado pelo 
candidato na campanha;
c) alimentação e hospedagem própria;
d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limite 
de três linhas.

ATENÇÃO: A apropriação e o desvio de finalidade de recursos públicos constituem 
crime previsto pelo Código Penal Brasileiro.

•Como faço os pagamentos dos serviços contratados na campanha? Somente 
pague mediante nota fiscal (ou documento contábil/fiscal hábil) e contrato (quando 
necessário, no caso prestação de serviço, aluguel, entre outros). Verifique se a empre-
sa possui CNPJ ativo e está apta a prestar o serviço ofertado (peça o contrato social, 
de preferência).
Orientamos tirar fotos do serviço prestado e pagos com FEFC e FP, sempre verifican-
do a idoneidade da empresa.

5 – ARRECADAÇÃO DE RECURSOS (RESOLUÇÃO 23.607/2019 DO TSE)

• Quais doações podem ser recebidas? (RESOLUÇÃO do TSE Nº 23.607, art. 21)

Doações de pessoas físicas e recursos próprios somente poderão ser efetivadas, in-
clusive pela internet, por meio de:
I – transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
II – doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com 
a demonstração de que o doador é proprietário do bem (automóvel, imóvel, etc.) ou 
é o responsável direto pela prestação de serviços (advogado, contador, músico, ilus-
trador, etc.);
III – instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por 
meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares. (Vaqui-
nha Eleitoral) 

FIQUE ATENTO:  As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e 
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas por transferência 
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou 
cheque cruzado e nominal.
• Se a doação não estiver em consonância com as orientações acima, deverá ser es-
tornada ao doador originário em casos que for identificada com o CPF ou nome do 
doador no extrato bancário.



• E sobre o financiamento coletivo – a Vaquinha Virtual? O início é 15 de MAIO de 
2020, os pré-candidatos podem arrecadar recursos, porém a liberação dos valores, 
pelas empresas, fica condicionada ao Registro de Candidatura - RRC, CNPJ eleitoral 
e abertura de conta bancária. (RESOLUÇÃO do nº TSE 23.607/2019 - art. 22 a 25). 
Consulte as regras em: 
h tt p s : // w w w.tse. j u s . b r / i m p re n sa /n o t i c i a s- tse / 2 0 2 0 / M a i o /c a m p a -
nha-do-tse-explicacomo-funciona-a-arrecadacao-de-recursos-nas-eleicoes-por
-meio-de-financiamento-coletivo.

5 – ARRECADAÇÃO DE RECURSOS (RESOLUÇÃO 23.607/2019 DO TSE)

Caso não tenha esta identificação no extrato, deverá ser recolhida ao Tesouro Na-
cional. 

ATENÇÃO: Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas 
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no 
caso dos bens, devem integrar seu patrimônio. Exemplo: advogado e contador que 
doam seus serviços prestados e imóveis para sediar comitês que seja de propriedade 
do doador.
Os candidatos só podem utilizar seus próprios bens que já integravam seu patrimônio 
anteriormente ao registro de candidatura.
Partidos políticos e candidatos podem doar entre si bens próprios ou serviços esti-
máveis em dinheiro, ou ceder seu uso, ainda que não constituam produto de seus 
próprios serviços ou de suas atividades.

• Qual o limite para doações? (RESOLUÇÃO do TSE Nº 23.607, art. 21)
As doações de pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos 
brutos auferidos pelo doador no ano anterior (2019). Não se aplica a doações estimá-
veis na utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à presta-
ção de serviços próprios, que o valor não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez 
por cento) dos limites para gastos de campanha no cargo em que concorrer.



Quem deve prestar contas à Justiça Eleitoral? (Resolução do TSE 23.607/2019, art. 45) 
Partidos e candidatos que participaram do pleito, que renunciaram, desistiram, foram 
substituídos ou tiveram o registro indeferido, independentemente se fizeram campa-
nha ou não, devem prestar contas do tempo integral ou do período em que estiveram 
no processo.

DATA DA ENTREGRA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

• 27 de OUTUBRO de 2020: Entrega da PARCIAL de PRESTAÇÃO DE CONTAS por parti-
dos e candidatos;

• 15 de DEZEMBRO de 2020: Entrega da FINAL de PRESTAÇÃO DE CONTAS por partidos 
e candidatos;

• 19 de DEZEMBRO de 2020: Último dia de entrega da PRESTAÇÃO DE CONTAS do 2º 
Turno.

ATENÇÃO: é obrigatório constituir advogado e contador na prestação de contas.

6 - A PRESTAÇÃO DE CONTAS À JUSTIÇA ELEITORAL

6 - A PRESTAÇÃO DE CONTAS À JUSTIÇA ELEITORAL

A doação acima de 10% (dez por cento) comina em multa no valor de até 100% (cem 
por cento) da quantia em excesso, podendo ainda ser enquadrado em abuso do 
poder econômico.

• Quais são recursos de fontes vedadas? (RESOLUÇÃO do TSE Nº 23.607, art. 31)

É vedado a partido político e ao candidato receber, direta ou indiretamente, doação 
em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer 
espécie, procedente de:
I – pessoas jurídicas;
II – origem estrangeira;
III – pessoa física permissionária do serviço público.
O recurso recebido por candidato ou partido oriundo de fontes vedadas deve ser 
imediatamente devolvido ao doador, sendo vedada sua utilização ou aplicação fi-
nanceira. Na impossibilidade de devolução dos recursos ao doador, o prestador de 
contas deve providenciar imediatamente a transferência dos recursos recebidos ao 
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).



EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS CONVENÇÕES VIRTUAIS

O Presidente da Comissão Executiva do MDB do Município de XXXXXXXX XXXXX, Estado de Minas 
Gerais, na forma do Estatuto Partidário e da legislação eleitoral vigente, convoca os membros parti-
dários, Vereadores, Deputados Estaduais, Federais, que compõem o colégio eleitoral previsto no do 
Estatuto Partidário, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL, que será realizada no dia  xxx de xxxx de 2020, 
que será transmitido a partir de terminal de computador, na Rua xxxxxxxxxxxx n° xxx, das xxxxx 
horas às xxxx horas, nesta cidade, utilizando-se a ferramenta de videoconferência xxxxxxxx de 
acesso disponível por link encaminhado por e-mail, por whatsapp ou disponível na página do parti-
do no facebook/instagram, para as deliberações que compõem a ORDEM DO DIA: 1) Deliberação 
sobre coligações para composição de chapa majoritária para a Prefeitura Municipal, com a indica-
ção do candidato a Prefeito e vice-Prefeito pelo MDB, ou indicação do cargo de Prefeito e ou Vice 
Prefeito do Município xxxxxxxxxxxxxx; 2) Escolha da chapa de candidatos a vereadores; 3) designa-
ção de um representante, que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido político no 
trato dos interesses e na representação da eventual coligação no que se refere ao processo eleito-
ral, bem como a designação de delegados, na forma do art. 5º da Res. 23.609/TSE; 4) Delegação de 
poderes à Comissão Executiva Municipal para celebrar coligações com outros partidos (eleição 
majoritária), bem como para homologar, substituir, acrescentar ou suprimir  nomes à chapa de can-
didatos às eleições proporcionais; 5)  Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

Nome da cidade e data
Assinatura do Presidente da Comissão Executiva/Provisória

7 – MODELOS DE EDITAIS E ATAS PARA AS CONVENÇÕES MUNICIPAIS

• Recursos de Origem Não Identificada (RESOLUÇÃO do TSE Nº 23.607, art. 32)

São valores depositados sem a identificação do CPF ou nome do doador no extrato 
bancário da conta eleitoral e NÃO poderão ser utilizados por partidos políticos e 
candidatos, que ainda deverão transferi-los ao Tesouro Nacional por meio de Guia 
de Recolhimento da União (GRU).
ATENÇÃO: JAMAIS FAÇA SAQUES EM ESPÉCIE DAS CONTAS DE CAMPANHA! SEMPRE 
MOVIMENTE COM CHEQUE NOMINAL OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DIRETA NA 
CONTA DO CONTRATADO. PROCURE SEU CONTADOR E CONSULTE A RESOLUÇÃO DO 
TSE Nº 23.607, art. 38).

• CONTRATAÇÕES DE PESSOAL – FIQUE ATENTO!

São permitidas, porém, deve-se verificar os critérios conforme a quantidade de elei-
tores nos municípios. (RESOLUÇÃO do TSE nº 23.607/2019, art. 41).



ATA DA CONVENÇÃO VIRTUAL DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEI-
RO DO MUNICIPIO DE XXXX – ELEIÇÕES 2020 

Aos XX dias do mês de XX do ano de 2020, a partir da sede do Diretório Municipal do MDB, Rua 
xxxxxxxxx, xxxx – xx, xxxxxx-MG, iniciou-se a transmissão da Convenção Municipal do Movimento 
Democrático Brasileiro no Município de xxxxxxx, com a presença da maioria dos convencionais, sob 
a presidência do Senhor(a) Presidente xxxxxxxx, que convidou a mim xxxxxxxxx para secretariar  os 
trabalhos. A convenção ocorre pelo aplicativo de conversas e videoconferências denominado 
xxxxxxxxxxxx, ferramenta esta que a agremiação entendeu mais adequada, nos termos do art. 1º, 
par. único, da Res. 23.623/TSE. A convenção ocorre de modo virtual em razão do previsto no art. 1º, 
par. 3º, inciso III, da EC 107/2020. O Sr. Presidente em seguida declarou instalados e abertos os tra-
balhos da presente Convenção Municipal e determinou a leitura do Edital de Convocação dos con-
vencionais. Questionou se todos estavam ouvindo e conseguiam acompanhar a convenção, testan-
do, inclusive a receptividade, pela mesa condutora dos trabalhos, de manifestações dos filiados, 
confirmando, desta forma, a efetiva possibilidade de participação e deliberação virtual. O mencio-
nado Edital, datado de xx  do mês de xxx de 2020, foi publicado nos termos das normas estatutárias 
e da legislação eleitoral vigente, especialmente na sede partidária e no Jornal/Câmara/Prefeitura 
(apontar pelo menos um lugar), publicado no dia xx do mês xxxxx e 2020, bem como no edital do 
Cartório Eleitoral, com a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Deliberação sobre coligações para composição 
de chapa majoritária para a Prefeitura Municipal, com a indicação do candidato a Prefeito e vice-
-Prefeito pelo MDB, ou indicação do cargo de Prefeito e ou Vice Prefeito do Município 
xxxxxxxxxxxxxx; 

7 – MODELOS DE EDITAIS E ATAS PARA AS CONVENÇÕES MUNICIPAIS

• Quando imprimir recibos eleitorais? (RESOLUÇÃO do TSE Nº 23.607, art. 07)

Deverá ser emitido, pelo Sistema SPCE, o recibo eleitoral de toda e qualquer arreca-
dação de recursos. ATENTE-SE AO PRAZO: OS RECIBOS DEVEM SER EMITIDOS EM 
ORDEM CRONOLÓGICA E EM ATÉ 72 HORAS APÓS O RECEBIMENTO DO RECURSO. 

• Data limite para arrecadar recursos e contrair despesas: (RESOLUÇÃO do Nº TSE 
23.607, art. 33)

Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até 
o dia da eleição. Após esta data é permitida apenas arrecadação de recursos exclu-
sivamente para a quitação de despesas realizadas e não pagas até o dia da elei-
ção, que deverão estar totalmente pagas até a entrega da prestação de contas à 
Justiça Eleitoral. Para o segundo turno, a data é 29 de NOVEMBRO de 2020.



2) Escolha da chapa de candidatos a vereadores; 3) designação de um representante, que terá atri-
buições equivalentes às de presidente de partido político no trato dos interesses e na representação 
da coligação no que se refere ao processo eleitoral, bem como a designação de delegados, na 
forma do art. 5º da Res. 23.609/TSE; 4) Delegação de poderes à Comissão Executiva Municipal para 
celebrar coligações com outros partidos (eleição majoritária), bem como para homologar, substituir, 
acrescentar ou suprimir  nomes à chapa de candidatos às eleições proporcionais; 5)  Outros assun-
tos de interesse partidário e eleitoral. Inicialmente, o Sr. Presidente colocou em votação que durante 
a presente convenção todas as votações seriam feitas por meio de aclamação, sendo que foi facul-
tado àqueles que não concordarem com a deliberação, a possibilidade de declarar e registrar o seu 
voto; o que foi aprovado por unanimidade pelos convencionais e homologado pelo Sr. Presidente; 
em seguida colocou em pauta a possibilidade de celebrar coligação partidária, aos cargos majori-
tários neste Município, às Eleições de 2020. Foi, então, apresentado o nome do xxxxxx para concor-
rer ao cargo de Prefeito. Dando continuidade aos trabalhos o Sr. Presidente colocou em votação a 
delegação de poderes para a COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL decidir sobre as possíveis coliga-
ções para as eleições majoritárias, bem como alterações das listas de vereadores, com a inclusão e 
ou exclusão de novos candidatos aos cargos vereadores. Todos os itens acima foram aprovados por 
unanimidade pelos convencionais por aclamação. Em Seguida, o Sr. Presidente homologou a apro-
vação. Ato contínuo o Sr. Presidente apresentou a Chapa de Vereadores:  NOME  xxxxxxxxxxxxx - 
NUMERO ESCOLHIDO 15xxx, CPF   xxxxxxxxxxxxx, TITULO DE ELEITOR: xxxxxxxxxxxxx / NOME   
xxxxxxxxx - NUMERO ESCOLHIDO  15xxxxxxx, CPF:       XXXXXXXXXXX, TITULO DE ELEITOR    xxxxxxxxx 
/ NOME: xxxxxx - NUMERO ESCOLHIDO  15xxx, CPF: xxxxxxxxxxx, TITULO DE ELEITOR    xxxxxxxxx/ 
xxx. Após a manifestação de diversos convencionais, a Chapa com os nomes devidamente apre-
sentados fora colocada em votação e aprovada pelos convencionais, por aclamação. 
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• São Considerados Gastos Eleitorais: (RESOLUÇÃO do TSE Nº 23.607, art. 35)

• Confecção de material impresso de qualquer natureza, observado o tamanho 
fixado no § 2º, inciso II do art. 37;
• Propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação;
• Aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;
• Despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço 
das candidaturas;
• Correspondências e despesas postais;
• Despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês de campanha e 
serviços necessários às eleições, observadas as exceções previstas no § 6º do art. 35 
desta Resolução;
• Remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a 
candidatos e a partidos políticos;
• Montagem e operação de carros de som, de propaganda e de assemelhados;
• Realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura;
• Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à pro-
paganda gratuita;



7 – MODELOS DE EDITAIS E ATAS PARA AS CONVENÇÕES MUNICIPAIS

• Realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;
• Custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento 
de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com 
sede e foro no país;
• Multas aplicadas, até as eleições, aos candidatos e partidos políticos por infração 
do disposto na legislação eleitoral;
• Doações para outros partidos políticos ou outros candidatos;
• Produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral.

O que não pode ser pago com recursos da campanha? (RESOLUÇÃO do TSE N° 
23.607, art. 35, § 6º)

Não são considerados gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não 
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza 
pessoal do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na cam-
panha, quando o mesmo TAMBÉM for utilizado em proveito próprio/particular;

O(a) Sr.(a) Presidente homologou a aprovação; Presidente também informou a respeito do valor 
máximo de gastos de campanha definido pelo TSE, conforme (Lei nº 9.504/1997, art. Art. 18-C, Resolu-
ção TSE n.º 23.607/2019, art. 4º), sendo para o Cargo de Prefeito, R$ xx reais; vereadores, R$ xxx Reais. 
Ato contínuo, foi deliberado que a responsabilidade pela preparação e apresentação da prestação 
de contas da campanha é exclusiva de cada candidato, que deve tomar as devidas providências 
para entregá-la, no prazo estabelecido, à Justiça Eleitoral. Na sequência, passou-se a designação 
de um representante, que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido político no trato 
dos interesses e na representação da coligação no que se refere ao processo eleitoral, bem como a 
designação de delegados, na forma do art. 5º da Res. 23.609/TSE. Foi escolhido como representante 
do MDB Municipal, o Sr. Xxxxxxx, sendo delegados os Srs. Xxxx, xxxx e xxxx. Também ficou aprovado 
e delegado aos membros da Executiva Municipal, a competência e os poderes para promover o 
preenchimento das vagas remanescentes e a substituição de candidatos às eleições majoritárias e 
proporcionais. O senhor(a) Presidente recomendou aos candidatos que providenciem com brevida-
de toda a documentação, inclusive, o arquivo digital com a foto e as certidões devidamente digita-
lizadas para agilizar o processo de inserção dos dados no Sistema CANDex. Além disso, exortou os 
convencionais para a observância e cumprimento das disposições estatutárias, especialmente a fi-
delidade e disciplina partidárias, as diretrizes legitimamente estabelecidas pelo Partido e as instru-
ções básicas adotadas pela coordenação da campanha eleitoral. Ao final, o senhor(a) Presidente 
conclamou a todos para envidarem esforços na busca e conquista de votos para a vitória dos can-
didatos em todos os níveis. 



Recordou a todos que o Módulo Externo do Sistema de Candidaturas (CANDex) funcionará como li-
vro-ata da convenção virtual, registrando-se diretamente no sistema as informações relativas à ata 
e à lista dos presentes, conforme art. 3º, da Res. 23.623/TSE, lista esta apurada a partir da constata-
ção daqueles que adentraram à ferramenta de videoconferência antes mencionada. Produzida 
lista impressa a partir de tal constatação, optou-se pela aprovação da proposta da Presidência, de 
coleta presencial de assinaturas, por representante designado pelo partido, observando-se as leis 
e as regras sanitárias, conforme autoriza o inciso IV, do art. 5º, da Res. 23.623/TSE. Proposta aprova-
da por unanimidade. No mais, restou finalmente deliberado que a Executiva Municipal designará um 
de seus membros para lançar as informações no sistema CANDex. Aprovada tal deliberação por 
unanimidade, a qual foi homologada pelo Presidente. Nada mais havendo a tratar e deliberar, o se-
nhor(a) Presidente declarou encerrada a presente Convenção, determinou a lavratura da presente 
ata para registrar os fatos ocorridos e as decisões tomadas para produção de suas finalidades e os 
efeitos jurídicos e legais. O senhor(a) Presidente solicitou que em cumprimento à legislação eleitoral 
vigente, que a presente ata seja digitada e assinada em duas vias para encaminhamento ao Juízo 
Eleitoral, em vinte e quatro horas após a realização dessa convenção. Assim depois de lida e apro-
vada, vai assinada por xxxxxx e xxxxxxxxxxx, respectivamente, Secretário e Presidente do partido e 
desta Convenção Municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO -MDB, neste município de 
xxxxxxxx, Estado de Minas Gerais. 

Assinaturas: 
  
______________________________________               ______________________________________
Presidente do MDB – Executiva Municipal                Secretário do MDB – Executiva Municipal
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b) remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo usado pelo 
candidato na campanha;
c) alimentação e hospedagem própria;
d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limite 
de três linhas.

ATENÇÃO: A apropriação e o desvio de finalidade de recursos públicos constituem 
crime previsto pelo Código Penal Brasileiro.

•Como faço os pagamentos dos serviços contratados na campanha? Somente 
pague mediante nota fiscal (ou documento contábil/fiscal hábil) e contrato (quando 
necessário, no caso prestação de serviço, aluguel, entre outros). Verifique se a empre-
sa possui CNPJ ativo e está apta a prestar o serviço ofertado (peça o contrato social, 
de preferência).
Orientamos tirar fotos do serviço prestado e pagos com FEFC e FP, sempre verifican-
do a idoneidade da empresa.



EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS CONVENÇÕES PRESENCIAIS

O Presidente da Comissão Executiva do MDB do Município de XXXXXXXX XXXXX, Estado de Minas 
Gerais, na forma do Estatuto Partidário e da legislação eleitoral vigente, convoca os membros parti-
dários, Vereadores, Deputados Estaduais, Federais, que compõem o colégio eleitoral previsto no do 
Estatuto Partidário, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL, que será realizada no dia  xxx de xxxx de 2020, 
na Rua xxxxxxxxxxxx n° xxx, das xxxxx horas às xxxx horas, nesta cidade, para as deliberações que 
compõem a ORDEM DO DIA: 1) Deliberação sobre coligações para composição de chapa majoritá-
ria para a Prefeitura Municipal, com a indicação do candidato a Prefeito e vice-Prefeito pelo MDB, 
ou indicação do cargo de Prefeito e ou Vice Prefeito do Município xxxxxxxxxxxxxx; 2) Escolha da 
chapa de candidatos a vereadores; 3) designação de um representante, que terá atribuições equi-
valentes às de presidente de partido político no trato dos interesses e na representação da eventual 
coligação no que se refere ao processo eleitoral, bem como a designação de delegados, na forma 
do art. 5º da Res. 23.609/TSE; 4) Delegação de poderes à Comissão Executiva Municipal para cele-
brar coligações com outros partidos (eleição majoritária), bem como para homologar, substituir, 
acrescentar ou suprimir  nomes à chapa de candidatos às eleições proporcionais; 5)  Outros assun-
tos de interesse partidário e eleitoral.

Nome da cidade e data
Assinatura do Presidente da Comissão Executiva/Provisória
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• E sobre o financiamento coletivo – a Vaquinha Virtual? O início é 15 de MAIO de 
2020, os pré-candidatos podem arrecadar recursos, porém a liberação dos valores, 
pelas empresas, fica condicionada ao Registro de Candidatura - RRC, CNPJ eleitoral 
e abertura de conta bancária. (RESOLUÇÃO do nº TSE 23.607/2019 - art. 22 a 25). 
Consulte as regras em: 
h tt p s : // w w w.tse. j u s . b r / i m p re n sa /n o t i c i a s- tse / 2 0 2 0 / M a i o /c a m p a -
nha-do-tse-explicacomo-funciona-a-arrecadacao-de-recursos-nas-eleicoes-por
-meio-de-financiamento-coletivo.



ATA DA CONVENÇÃO DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DO 
MUNICIPIO DE XXXX – ELEIÇÕES 2020 

Aos XX dias do mês de XX do ano de 2020, a partir da sede do Diretório Municipal do MDB, Rua 
xxxxxxxxx, xxxx – xx, xxxxxx-MG, iniciou-se a transmissão da Convenção Municipal do Movimento 
Democrático Brasileiro no Município de xxxxxxx, com a presença da maioria dos convencionais, sob 
a presidência do Senhor(a) Presidente xxxxxxxx, que convidou a mim xxxxxxxxx para secretariar  os 
trabalhos. O Sr. Presidente em seguida declarou instalados e abertos os trabalhos da presente Con-
venção Municipal e determinou a leitura do Edital de Convocação dos convencionais. O menciona-
do Edital, datado de xx  do mês de xxx de 2020, foi publicado nos termos das normas estatutárias 
e da legislação eleitoral vigente, especialmente na sede partidária e no Jornal/Câmara/Prefeitura 
(apontar pelo menos um lugar), publicado no dia xx do mês xxxxx e 2020, bem como no edital do 
Cartório Eleitoral, com a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Deliberação sobre coligações para composição 
de chapa majoritária para a Prefeitura Municipal, com a indicação do candidato a Prefeito e vice-
-Prefeito pelo MDB, ou indicação do cargo de Prefeito e ou Vice Prefeito do Município 
xxxxxxxxxxxxxx; 2) Escolha da chapa de candidatos a vereadores; 3) designação de um represen-
tante, que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido político no trato dos interesses 
e na representação da coligação no que se refere ao processo eleitoral, bem como a designação 
de delegados, na forma do art. 5º da Res. 23.609/TSE; 4) Delegação de poderes à Comissão Execu-
tiva Municipal para celebrar coligações com outros partidos (eleição majoritária), bem como para 
homologar, substituir, acrescentar ou suprimir  nomes à chapa de candidatos às eleições proporcio-
nais; 
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Quem deve prestar contas à Justiça Eleitoral? (Resolução do TSE 23.607/2019, art. 45) 
Partidos e candidatos que participaram do pleito, que renunciaram, desistiram, foram 
substituídos ou tiveram o registro indeferido, independentemente se fizeram campa-
nha ou não, devem prestar contas do tempo integral ou do período em que estiveram 
no processo.

DATA DA ENTREGRA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

• 27 de OUTUBRO de 2020: Entrega da PARCIAL de PRESTAÇÃO DE CONTAS por parti-
dos e candidatos;

• 15 de DEZEMBRO de 2020: Entrega da FINAL de PRESTAÇÃO DE CONTAS por partidos 
e candidatos;

• 19 de DEZEMBRO de 2020: Último dia de entrega da PRESTAÇÃO DE CONTAS do 2º 
Turno.

ATENÇÃO: é obrigatório constituir advogado e contador na prestação de contas.



 5)  Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral. Inicialmente, o Sr. Presidente colocou em vota-
ção que durante a presente convenção todas as votações seriam feitas por meio de aclamação, 
sendo que foi facultado àqueles que não concordarem com a deliberação, a possibilidade de de-
clarar e registrar o seu voto; o que foi aprovado por unanimidade pelos convencionais e homologa-
do pelo Sr. Presidente; em seguida colocou em pauta a possibilidade de celebrar coligação parti-
dária, aos cargos majoritários neste Município, às Eleições de 2020. Foi, então, apresentado o nome 
do xxxxxx para concorrer ao cargo de Prefeito. Dando continuidade aos trabalhos o Sr. Presidente 
colocou em votação a delegação de poderes para a COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL decidir 
sobre as possíveis coligações para as eleições majoritárias, bem como alterações das listas de ve-
readores, com a inclusão e ou exclusão de novos candidatos aos cargos vereadores. Todos os itens 
acima foram aprovados por unanimidade pelos convencionais por aclamação. Em Seguida, o Sr. 
Presidente homologou a aprovação. Ato contínuo o Sr. Presidente apresentou a Chapa de Vereado-
res:  NOME  xxxxxxxxxxxxx - NUMERO ESCOLHIDO 15xxx, CPF   xxxxxxxxxxxxx, TITULO DE ELEITOR: 
xxxxxxxxxxxxx / NOME   xxxxxxxxx - NUMERO ESCOLHIDO  15xxxxxxx, CPF:       XXXXXXXXXXX, TITULO 
DE ELEITOR    xxxxxxxxx / NOME: xxxxxx - NUMERO ESCOLHIDO  15xxx, CPF: xxxxxxxxxxx, TITULO DE 
ELEITOR    xxxxxxxxx/ xxx. Após a manifestação de diversos convencionais, a Chapa com os nomes 
devidamente apresentados fora colocada em votação e aprovada pelos convencionais, por acla-
mação. O(a) Sr.(a) Presidente homologou a aprovação; Presidente também informou a respeito do 
valor máximo de gastos de campanha definido pelo TSE, conforme (Lei nº 9.504/1997, art. Art. 18-C, 
Resolução TSE n.º 23.607/2019, art. 4º), sendo para o Cargo de Prefeito, R$ xx reais; vereadores, R$ xxx 
Reais. Ato contínuo, foi deliberado que a responsabilidade pela preparação e apresentação da 
prestação de contas da campanha é exclusiva de cada candidato, que deve tomar as devidas 
providências para entregá-la, no prazo estabelecido, à Justiça Eleitoral.

7 – MODELOS DE EDITAIS E ATAS PARA AS CONVENÇÕES MUNICIPAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS CONVENÇÕES VIRTUAIS

O Presidente da Comissão Executiva do MDB do Município de XXXXXXXX XXXXX, Estado de Minas 
Gerais, na forma do Estatuto Partidário e da legislação eleitoral vigente, convoca os membros parti-
dários, Vereadores, Deputados Estaduais, Federais, que compõem o colégio eleitoral previsto no do 
Estatuto Partidário, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL, que será realizada no dia  xxx de xxxx de 2020, 
que será transmitido a partir de terminal de computador, na Rua xxxxxxxxxxxx n° xxx, das xxxxx 
horas às xxxx horas, nesta cidade, utilizando-se a ferramenta de videoconferência xxxxxxxx de 
acesso disponível por link encaminhado por e-mail, por whatsapp ou disponível na página do parti-
do no facebook/instagram, para as deliberações que compõem a ORDEM DO DIA: 1) Deliberação 
sobre coligações para composição de chapa majoritária para a Prefeitura Municipal, com a indica-
ção do candidato a Prefeito e vice-Prefeito pelo MDB, ou indicação do cargo de Prefeito e ou Vice 
Prefeito do Município xxxxxxxxxxxxxx; 2) Escolha da chapa de candidatos a vereadores; 3) designa-
ção de um representante, que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido político no 
trato dos interesses e na representação da eventual coligação no que se refere ao processo eleito-
ral, bem como a designação de delegados, na forma do art. 5º da Res. 23.609/TSE; 4) Delegação de 
poderes à Comissão Executiva Municipal para celebrar coligações com outros partidos (eleição 
majoritária), bem como para homologar, substituir, acrescentar ou suprimir  nomes à chapa de can-
didatos às eleições proporcionais; 5)  Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

Nome da cidade e data
Assinatura do Presidente da Comissão Executiva/Provisória



Na sequência, passou-se a designação de um representante, que terá atribuições equivalentes às 
de presidente de partido político no trato dos interesses e na representação da coligação no que 
se refere ao processo eleitoral, bem como a designação de delegados, na forma do art. 5º da Res. 
23.609/TSE. Foi escolhido como representante do MDB Municipal, o Sr. Xxxxxxx, sendo delegados os 
Srs. Xxxx, xxxx e xxxx. Também ficou aprovado e delegado aos membros da Executiva Municipal, a 
competência e os poderes para promover o preenchimento das vagas remanescentes e a substitui-
ção de candidatos às eleições majoritárias e proporcionais. O senhor(a) Presidente recomendou aos 
candidatos que providenciem com brevidade toda a documentação, inclusive, o arquivo digital com 
a foto e as certidões devidamente digitalizadas para agilizar o processo de inserção dos dados no 
Sistema CANDex. Além disso, exortou os convencionais para a observância e cumprimento das dis-
posições estatutárias, especialmente a fidelidade e disciplina partidárias, as diretrizes legitimamen-
te estabelecidas pelo Partido e as instruções básicas adotadas pela coordenação da campanha 
eleitoral. Ao final, o senhor(a) Presidente conclamou a todos para envidarem esforços na busca e 
conquista de votos para a vitória dos candidatos em todos os níveis. Optou-se pela aprovação da 
proposta da Presidência, de coleta presencial de assinaturas, observando-se as leis e as regras sa-
nitárias, conforme autoriza o inciso IV, do art. 5º, da Res. 23.623/TSE. Proposta aprovada por unanimi-
dade. No mais, restou finalmente deliberado que a Executiva Municipal designará um de seus mem-
bros para lançar as informações no sistema CANDex. Aprovada tal deliberação por unanimidade, a 
qual foi homologada pelo Presidente. Nada mais havendo a tratar e deliberar, o senhor(a) Presidente 
declarou encerrada a presente Convenção, determinou a lavratura da presente ata para registrar 
os fatos ocorridos e as decisões tomadas para produção de suas finalidades e os efeitos jurídicos e 
legais. 
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O senhor(a) Presidente solicitou que em cumprimento à legislação eleitoral vigente, que a presente 
ata seja digitada e assinada em duas vias para encaminhamento ao Juízo Eleitoral, em vinte e 
quatro horas após a realização dessa convenção. Assim depois de lida e aprovada, vai assinada 
por xxxxxx e xxxxxxxxxxx, respectivamente, Secretário e Presidente do partido e desta Convenção 
Municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO -MDB, neste município de xxxxxxxx, Estado 
de Minas Gerais. 

Assinaturas: 
  
______________________________________               ______________________________________
Presidente do MDB – Executiva Municipal                Secretário do MDB – Executiva Municipal
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ONDE ENCONTRAR A LEGISLAÇÃO ELEITORAL?
ESTATUTO DO MDB: 
https://www.mdb.org.br/estatuto/

CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

CÓDIGO ELEITORAL: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l4737.htm

LEI 9.096/95: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm

LEI 9.504/97: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm

NORMAS DO TSE: 
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/normas-e-documentacoes



@mdb.mg /mdb.minasgerais


