
Para atender a legislação eleitoral 
(Lei nº 9.504/1997), o site do CPS 
precisa restringir alguns conteúdos, 
entre 2 de julho e o final da eleição 
estadual em São Paulo. 

Guia prático para 
atualização do site 
durante o período 
eleitoral 2022

Durante esse período, os subdomínios do cps.sp.gov.br – incluindo 
departamentos, Etecs e Fatecs – deverão atender os mesmos critérios na 
organização de conteúdo dentro dos seus respectivos sites. 

Este guia foi criado para orientar os funcionários nessa mudança. 

1º Passo - Listagem de links 
imprescindíveis
Considerando o comunicado, 
verifique com a sua equipe os links 
que serão imprescindíveis no seu 
site, faça uma listagem deles para 
serem inseridos no menu principal. 

Segundo o Manual de Identidade Visual 
do Período Eleitoral disponibilizado pela 
Secretaria Extraordinária de Comunicação 
(Secom): 

“As notícias nos sites deverão ser bloqueadas para pesquisa. 
Atenção: a página de notícias não deve apenas ser removida. 
Ela deve ser bloqueada, para que não haja possibilidade de 
pesquisa e acesso via buscadores.
Toda comunicação relacionada aos programas e ações 
do Governo de SP deve ter caráter informativo, com 
características de prestação de serviço. A comunicação não 
deve denotar qualquer caráter publicitário. Por exemplo, ao 
se mencionar um programa, deve-se apenas citar o que é e 
como participar, além de informações necessárias. Supostas 
chamadas sobre benefícios, diferenciais, incentivos etc, 
deverão ser descartadas.”

2º Passo - Editar o menu
Acesse a área de menu do painel 
Wordpress e clique em editar menu. 

Utilize a sua lista de links como 
referência para deixar todos os itens 
no mesmo menu, sem hierarquia. 

4º Passo - Modo rascunho

As páginas que não estiverem no 
menu devem ser colocadas em modo 
de rascunho, pois não podem ser 
acessadas durante o período eleitoral. 

Contato
Em caso de dúvida, você pode validar 
a sua página com a Assessoria de 
Comunicação (AssCom) pelo e-mail 
imprensa@cps.sp.gov.br

Baixe o Manual

antes

depois

Por fim, clique em

ou acesse
https://www.comunicacao.sp.gov.br/manuais/
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3º Passo -Verificar conteúdo
Após salvar o novo menu, verifique 
se nas páginas restantes ainda há 
conteúdo restrito.


