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A militância e a força do PT pode ser vista por todo o Brasil, nas periferias, nas pequenas
cidades, nas comunidades rurais, no chão de fábrica.
Somos mais de 2 milhões de filiados e filiadas espalhados por todo o país, em defesa da
democracia, da inclusão social, dos direitos do povo brasileiro.
Somos a principal força de resistência contra os retrocessos que o Governo Bolsonaro
pretende impor, destruindo a previdência social, retirando recursos orçamentários da
saúde e da educação, promovendo uma política externa de alinhamento e submissão
aos Estados Unidos.
Estamos totalmente engajados na defesa de Lula, preso político, injustamente
condenado por uma justiça parcial em um processo sem provas, conduzido pelo ex-juiz
Sergio Moro, que no Ministério da Justiça, silencia frente aos escândalos de lavagem de
dinheiro envolvendo ministros e familiares do Presidente.
Um dos alicerces desta resistência é um Partido forte, organizado e enraizado em todo o
território nacional.
O funcionamento cotidiano do PT depende de termos atenção especial aos aspectos
formais e normativos da legislação brasileira, por vezes burocráticos e dispendiosos.
Como forma de contribuir com as direções municipais e estaduais a Secretaria Nacional
de Organização apresenta este Guia de Registro de Instâncias Partidárias, que
pretende ser um instrumento de consulta para facilitar e orientar nossos dirigentes em
relação à regularização das instâncias partidárias, o primeiro passo na construção da
nossa vitória nas eleições municipais de 2020.

Gleisi Hoffmann

Gleide Andrade

Presidenta Nacional do PT

Secretária Nacional de Organização

SORG – Secretaria Nacional de Organização
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INSTÂNCIAS PARTIDÁRIAS
O PT pode se organizar em um município de duas maneiras, na forma de Comissão
Provisória ou como um Diretório Municipal.
As Comissões Provisórias são a forma mais simples e rápida de criar o PT em um
município. É utilizada nos casos em que o Partido está em fase inicial de organização ou
em processo de recomposição de sua direção.
Os Diretórios Municipais são eleitos pelos filiados e filiadas do PT e são responsáveis
pela condução política do PT no nível municipal.
Ao contrário das Comissões Provisórias, que podem ser dissolvidas a qualquer momento
pela Comissão Executiva Estadual, os Diretórios Municipais só podem ser destituídos
pelo voto da maioria absoluta dos membros do Diretório Estadual, que precisará
notificar previamente a Direção Municipal, garantindo amplo direito de defesa no
processo.

COMISSÕES PROVISÓRIAS
A Comissão Provisória é composta por 6 filiados ou filiadas do município, que serão
empossados pela Comissão Executiva Estadual, que também escolherá, entre estes
filiados, quem assumirá o cargo de Presidente, Secretário e Tesoureiro.
No PT, as Comissões Provisórias são compostas respeitando-se o critério da Paridade de
Gênero, ou seja, são obrigatoriamente compostas por 3 homens e 3 mulheres. Por se
tratar de um formato de organização preparatório, as Comissões Provisórias não são
obrigadas a respeitar as cotas de etnia e de juventude.
A Comissão Provisória representa politicamente o partido no município, mas a sua
principal função é criar as condições para que o PT eleja uma direção no município. O
mandato dos dirigentes da Comissão Provisória será de 180 dias, de acordo com o artigo
39 da Resolução/TSE n. 23.571/2018.
Caso ao final do mandato, não tenha sido eleito um Diretório Municipal, a Comissão
Executiva Estadual nomeará uma nova Comissão Provisória, que será obrigatoriamente
composta por outras pessoas.
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DIRETÓRIOS MUNICIPAIS
O número de vagas do Diretório Municipal depende do número de eleitores do
munícipio, de acordo com a tabela abaixo.
ELEITORES

VAGAS
DIRETÓRIO

HOMENS

MULHERES

JUVENTUDE

Até 20 mil
Acima de 20 até 40 mil
Acima de 40 até 100 mil
Acima de 100 até 200 mil
Acima de 200 até 500 mil
Acima de 500 mil

6
10
16
22
36
44

3
5
8
11
18
22

3
5
8
11
18
22

2
2
4
5
8
9

ETNIA
20%
(BRASIL)
2
2
4
5
8
9

ETNIA
14%
(SP)
1
2
3
4
6
7

ETNIA
11%
(PR)
1
2
2
3
4
5

ETNIA
6% (RS
E SC)
1
1
1
2
3
3

Na composição dos Diretórios Municipais, além da Paridade de Gênero, são respeitados
critérios geracionais e de etnia.
Paridade de Gênero: Os Diretórios Municipais devem ser compostos pelo mesmo
número de homens e de mulheres.
Cota de Etnia: Na composição do Diretório Municipal ficam reservados lugares para
negros, negras e indígenas, de acordo com a composição populacional. Por isso, há uma
cota de 20% para todo o Brasil e cotas especificas para os Diretórios da região Sul e
Sudeste.
Cota de Juventude: O PT reserva 20% das vagas dos Diretórios Municipais para jovens
com até 29 anos de idade.
Também cabe ao Diretório Municipal eleger a Comissão Executiva Municipal que será
composta, além do presidente ou presidenta, por no mínimo, 6 membros e no máximo
até um 1/3 dos membros do Diretório Municipal. Veja a tabela abaixo:

ELEITORES
Até 20 mil
Acima de 20 até 40 mil
Acima de 40 até 100 mil
Acima de 100 até 200 mil
Acima de 200 até 500 mil
Acima de 500 mil

VAGAS
DIRETÓRIOS
6
10
16
22
36
44

MÍNIMO
EXECUTIVA
6
6
6
6
6
6

MÁXIMO
EXECUTIVA
6
6
6
7
12
14

Nos municípios onde o PT tem vereador ou vereadora, o líder da bancada deve fazer
parte da Comissão Executiva e do Diretório Municipal.
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Além do Presidente e do Líder da bancada, os cargos obrigatórios para a composição
da Comissão Executiva são:
x Vice-presidência;
x Secretaria de Organização;
x Secretaria de Finanças e Planejamento;
x Secretaria de Formação Política;
x Secretaria de Comunicação
x Secretaria de Movimentos Populares.
Nos municípios com mais de 100 mil eleitores os membros que não tem um cargo
especifico são chamados de “Vogais”.

COMISSÃO DE ÉTICA E CONSELHO FISCAL
Nos Diretórios Municipais constituídos em municípios com mais de 20 mil eleitores, uma
Comissão de Ética e um Conselho Fiscal devem ser eleitos junto com a direção
partidária.
A Comissão de Ética é responsável por apurar as infrações à disciplina, à ética, à
fidelidade e aos deveres partidários, emitindo parecer para decisão do Diretório
correspondente.
O Conselho Fiscal é responsável por emitir parecer sobre os balancetes e prestações de
contas do Partido
Nos municípios entre 20 mil e 40 mil eleitores o Conselho Fiscal e a Comissão de Ética
são compostos por 4 membros efetivos
Nos municípios acima de 40 mil eleitores o Conselho Fiscal e a Comissão de Ética são
compostos por 6 membros efetivos
Nos municípios com menos de 20 mil eleitores não é preciso criar o Conselho Fiscal e a
Comissão de Ética. Nestes casos para analisar um processo disciplinar ou aprovar a
prestação de contas o Diretório Municipal deverá nomear uma comissão específica.
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O REGISTRO DAS INSTÂNCIAS PARTIDÁRIAS
Toda instância partidária precisa ser registrada junto à justiça eleitoral. Este registro, no
caso dos Diretórios Municipais ou das Comissões Provisórias, é feito pelo Diretório
Estadual junto aos Tribunais Regionais Eleitorais, através de um sistema on-line (SGIP).
O que é preciso para registrar uma instância partidária?
x A ata de posse do Diretório Municipal ou a ata de constituição da Comissão
Provisória;
x Endereço, Telefone e e-mail do Diretório ou Comissão Provisória
x Número de CNPJ do Diretório
x Nome completo, Cargo, Título de Eleitor, CPF, Endereço, e-mail, celular e um número
de telefone fixo de cada membro da Instância Partidária.

Dica: Mantenha sempre atualizado no SISFIL o cadastro dos membros do Diretório
Municipal ou da Comissão Provisória do seu município. Isso vai facilitar e agilizar muito
o registro da Instância na Justiça Eleitoral.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS
A prestação de contas partidárias é obrigatória e deve ser feita até o dia 30 de abril do
ano seguinte, através do Sistema de Prestação de Contas Anuais - SPCA.
As instâncias partidárias que tiverem suas contas partidárias julgadas como não
prestadas terão suas anotações suspensas na Justiça Eleitoral, até que seja
regularizada a situação.
A prestação de contas é um processo muito específico, variando em função do tipo de
movimentação financeira de cada instância, das fontes de receitas, do número de
funcionários e das despesas em cada período.

Além do Presidente/a e do Tesoureiro/a a prestação de contas deverá
obrigatoriamente ser assinada por um contador/a e um advogado/a.

A grande maioria das instâncias municipais não tem nenhuma movimentação financeira.
Estas instâncias estão obrigadas, desde 2017, a fazer a “Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos” através do SPCA e imprimir os relatórios como “sem
movimentação”. Veja nos Anexos deste Guia, o passo a passo de como fazer a prestação
de contas sem movimentação de recursos.

Atenção!
No caso dos Diretórios Municipais ou Comissões Provisórias que se encontram suspensas
ou destituídas, a prestação de contas do período em que a instância esteve em
funcionamento, deverá ser feita pelo Diretório Estadual
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OUTRAS OBRIGAÇÕES PARTIDÁRIAS
As instâncias partidárias estão obrigadas a manter atualizadas as obrigações contábeis e
trabalhistas. Anote:
DIRF: Declaração Anual do Imposto de Renda Retido na Fonte, nela os partidos
informam os rendimentos de funcionários e fornecedores. O prazo de entrega é no
último dia útil do mês de fevereiro.
DCTF: Declaração de débitos e Créditos Tributários Federais, seu objetivo é informar
tributos e contribuições apurados (CSLL, IPI, PIS/PASEP, COFINS entre outros), é
obrigatório informar se os tributos e contribuições estão pagos, parcelados ou se tem
créditos ou compensações na Receita. O prazo de entrega é Março
RAIS: Relação Anual de Informações Sociais, com ou sem empregados o partido é
obrigado a declarar a RAIS. O prazo de entrega é março e a não entrega/omissão ou
declaração falsa da declaração gera multa para os diretórios, com valores a partir de R$
425,64 (Quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos).
Quando o Diretório Municipal não tem funcionários deve ser feita a RAIS negativa,
através do formulário disponível no site http://www.rais.gov.br/sitio/negativa.jsf
ESOCIAL: os

partidos passarão a informar ao Governo de forma unificada, as informações
dos trabalhadores com vínculos, contribuições, folha de pagamento, comunicação de
acidentes de trabalho, aviso prévio, FGTS etc.
SPED: Sistema Público de Escrituração Digital. De acordo com o artigo 26 e 27 da
Resolução do TSE 23.546/2017 – a movimentação financeira da Direção, mesmo quando
não houver movimentação, deverá ser escriturada de forma digital, através do sistema
SPED, que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação
de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal do Partido. (De
forma simplificada, este sistema substitui os Livros Diário, Razão e/ou Balancete diário).
A escrituração contábil dos órgãos partidários deve observar o plano de contas
específico estabelecido pelo TSE.
FONTES E RECOMENDAÇÕES DE LEITURA:
•
•

Lei 9096/95 - Dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, §
3º, inciso V, da Constituição Federal.
Resolução TSE 23.546/2017 - Regulamenta o disposto no Título III - Das
Finanças e Contabilidade dos Partidos - da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de
1995.
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ÁREAPT
Para acessar os sistemas da ÁreaPT é necessário que o dirigente seja cadastrado pela
instância imediatamente superior. Assim os Diretórios Estaduais serão cadastrados pelo
Diretório Nacional, as instâncias municipais pelos Diretórios Estaduais e os Diretórios
Zonais pelos Diretórios Municipais correspondentes.
A ÁreaPT foi desenvolvida para permitir que os usuários cadastrados tenham acesso,
através de uma única senha, a todos os sistemas do PT (SisFil, SisPed,SACE, etc).
Também é possível cadastrar diversos usuários com diferentes perfis de acesso em um
mesmo diretório. Assim, vários usuários podem colaborar com o mesmo trabalho,
dividindo as tarefas e trabalhando em equipe.
Para aderir, as instâncias municipais deverão aprovar a adesão em reunião da Executiva
Municipal e assinar um Termo de Adesão, além de indicar formalmente, pelo menos,
quatro dirigentes que ficarão responsáveis pela operação dos sistemas:

FILIAÇÃO
O usuário responsável pelo processo de Filiação e atualização cadastral,
preferencialmente o Secretário(a) de Organização, poderá registrar a participação nas
Atividade Partidárias promovidas pelo Diretório; atualizar os endereço e os telefones
dos Diretórios e Dirigentes; consultar e atualizar os dados dos filiados e filiadas; efetuar
a transferência de um filiado ou filiada para outro Diretório quando devidamente
solicitada e mediante a comprovação do domicilio eleitoral; efetuar a desfiliação de um
filiado mediante solicitação por escrito ou após o devido processo disciplinar; incluir,
alterar, aprovar, consultar, divulgar, excluir e impugnar Pedidos de Filiação dando
ciência à Comissão Executiva ou Provisória correspondente; consultar relatórios de
filiados por Cargo de Confiança, Cargo Partidário, Cargo Eletivo e Filiados por Setorial;

FORMAÇÃO
O usuário responsável por todo o processo de Registro das Plenárias de Formação,
preferencialmente o Secretário(a) de Formação, poderá consultar a participação nas
Atividade Partidárias promovidas pelo Diretório; consultar os endereço e os telefones
dos Diretórios e Dirigentes; consultar os dados dos filiados e filiadas consultar Pedidos
de Filiação; registrar a participação dos novos filiados e filiadas nas plenárias de
formação dando ciência à Comissão Executiva ou Provisória correspondente consultar
relatórios de filiados por Cargo de Confiança, Cargo Partidário, Cargo Eletivo e Filiados
por Setorial

SORG – Secretaria Nacional de Organização
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FINANÇAS
O usuário responsável por todo o processo de arrecadação financeira através do SACE,
preferencialmente o Secretário(a) de Finanças, poderá consultar a participação nas
Atividade Partidárias promovidas pelo Diretório; consultar os endereço e os telefones
dos Diretórios e Dirigentes; consultar os dados dos filiados e filiadas consultar Pedidos
de Filiação; consultar relatórios de filiados por Cargo de Confiança, Cargo Partidário,
Cargo Eletivo e Filiados por Setorial consultar a situação financeira dos filiados e filiadas
inclusive valores e imprimir boletos para pagamento das contribuições através do SACE.

MOVIMENTOS POPULARES
O usuário responsável pelo cadastro dos filiados e filiadas nos setoriais,
preferencialmente o Secretário(a) de Movimento Populares, poderá Registrar e alterar a
opção Setorial dos Filiados e Filiadas; consultar a participação nas Atividade Partidárias
promovidas pelo Diretório; consultar os endereço e os telefones dos Diretórios e
Dirigentes; consultar os dados dos filiados e filiadas consultar Pedidos de Filiação;
consultar relatórios por Cargo de Confiança, Cargo Partidário, Cargo Eletivo e Filiados
por Setorial consultar a situação financeira dos filiados e filiadas inclusive valores e
imprimir boletos para pagamento das contribuições através do SACE.

DIRIGENTE MUNICIPAL
Recomendado para os demais dirigentes, permite que qualquer membro do Diretório
consulte e fiscalize tudo que é feito através da ÁreaPT.

Informação é conhecimento.
Ter um vasto banco de dados, com informações antigas e desatualizadas talvez seja pior do que não contar com essas
informações, pois não refletem corretamente a realidade.
O Sisfil, foi criado para possibilitar a manutenção de todos os dados de filiados atualizados e em um único lugar. E, mais
importante, com todos podendo acessar em seu respectivo nível.
Mas é claro que o Sisfil não trabalha sozinho: cabe aos dirigentes partidários manter as engrenagens girando,
garantindo continuamente as atualizações necessárias.
Cada filiado pode atualizar as suas informações a qualquer momento. Os dirigentes devem incentivar e promover
esta atualização.
Em relação aos dados dos próprios dirigentes partidários, dos ocupantes de cargos eletivos e comissionados nos
vários níveis, são os dirigentes partidários devidamente designados pela Executiva em cada município ou Estado que
devem lançar e manter no sistema os nomes e demais dados. O mesmo vale para os dados do próprio Diretório
(endereço, telefones, estrutura, etc)
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Guia Rápido de Registro de Instâncias Partidárias

13

ATENÇÃO COM AS DESFILIAÇÕES
As desfiliações exigem uma especial atenção por parte dos dirigentes municipais:
Só podemos desfiliar uma pessoa em caso de falecimento, expulsão após o devido
processo disciplinar, quando há filiação comprovada em outro partido em data
posterior à filiação ao PT ou por solicitação do próprio filiado. Em todos esses casos
deve-se ter os documentos comprobatórios arquivados no respectivo diretório.
Quando for detectada uma duplicidade no cadastro (dois registros para a mesma
pessoa), o diretório deve entrar em contato com a SORG, através do e-mail
sorg@pt.org.br, informando os números de CNF que estão em duplicidade, para que a
SORG efetue a exclusão do registro.
No caso dos filiados que transferiram seu domicílio eleitoral sem avisar ao PT também
não deve ser feita a desfiliação. Consulte no site do TSE o atual domicílio eleitoral do
filiado e faça a transferência da filiação no SisFil.

SORG – Secretaria Nacional de Organização
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CADASTRO DE FILIADOS NA JUSTIÇA ELEITORAL
Os Diretórios devem informar para a justiça eleitoral, sempre na segunda semana de
abril e de outubro, as relações de filiados e filiadas constantes no Cadastro Nacional de
Filiados, disponível no Sisfil. O Filiaweb pode ser acessado através do endereço
http://filiaweb.tse.jus.br/filiaweb/

Veja quais são as principais diferenças
entra a lista do Sisfil e o FiliaWeb
FILIAWEB

SISFIL

ATUALIZAÇÃO

Semestralmente: as filiações
aprovadas e registradas no Sisfil
são atualizadas sempre na
segunda semana dos meses de
abril e outubro.

Cotidianamente: as filiações são
feitas pela internet ou aprovadas
cotidianamente pela instância
municipal

DADOS DOS
FILIADOS

Apenas o nome do filiado, título
de eleitor com zona e seção e
data de filiação.

Além dos dados informados à justiça
eleitoral, todos os dados do
formulário de filiação são registrados
no SISFIL, inclusive endereço,
telefone, e-mail, CPF e data de
nascimento.

FINALIDADE

Possibilita que a justiça verifique o
tempo de filiação dos candidatos à
cargo eletivo e decida sobre
conflitos entre os partidos, como
os casos de dupla filiação, por
exemplo.

O filiado registrado no SISFIL, ao
completar um ano de filiação,
adquire direito de voto nas eleições
para as novas direções, nas prévias,
encontros, congressos e consultas.
Além disso, pode receber
correspondência impressa e
eletrônica das instâncias partidárias
e acessar a Area PT na internet.
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ANEXOS

COMO TIRAR O CNPJ DA INSTÂNCIA PARTIDÁRIA
Depois do registro da Instância no SGIP, a Justiça Eleitoral dá prazo de 30 dias para que
seja informado o CNPJ do PT naquele município. Caso contrário, o registro do PT na
cidade será suspenso.
Para tirar o CNPJ, siga os seguintes passos:
Acesse http://www.tse.jus.br, escolha a opção Partidos, depois Partidos Políticos. No
menu do lado esquerdo escolha a opção “Informações Partidárias” e, a seguir, “Módulo
Consulta Pública”:
Escolha a opção Órgão Partidário e, em seguida, escolha 13 – PT - PARTIDO DOS
TRABALHADORES, depois em “Abrangência” selecione Municipal e informe seu Estado
e Município.

SORG – Secretaria Nacional de Organização
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Clique no link “Órgão Definitivo”.

Escolha a opção “Emitir Certidão da Composição – Completa”
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Guia Rápido de Registro de Instâncias Partidárias

17

Você terá acesso à Certidão da Composição. Imprima ela e guarde, além de um
comprovante do Registro da Instância Partidária, ela será importante para solicitar o
CNPJ do PT no seu município.
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Agora vamos acessar o endereço http://www.redesim.gov.br/servicos e escolha a opção
“INICIE SUA CONSULTA PRÉVIA”

A Consulta Prévia é uma pesquisa eletrônica obrigatória que analisa previamente os
bancos de dados da Prefeitura, da Juntas Comerciais e dos Cartórios de Registro Civil
para verificar a possibilidade de criação do CNPJ.
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Na tela seguinte, escolha o seu Estado

Você será redirecionado para a página da Junta Comercial do seu Estado ou para o
Órgão Estadual competente. Será preciso fazer fazer um cadastro on-line, informando
os seus dados pessoais. Vamos usar, como exemplo, o caso de Minas Gerais. O processo
será semelhante nos outros Estados.

Clique em Viabilidade
SORG – Secretaria Nacional de Organização
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Escolha a opção Nova Viabilidade
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Escolha a opção “Inscrição de primeiro estabelecimento (Matriz)” e depois, responda
“Não”

No campo Natureza Jurídica escolha a opção Cartório de Registro de Pessoa Jurídica e
depois Órgão de Direção Local de Partido Político

SORG – Secretaria Nacional de Organização
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A seguir informe o Objeto Social de acordo com o Estatuto do PT:

O Partido dos Trabalhadores é uma associação voluntária de cidadãos e cidadãs que se
propõem a lutar por democracia, pluralidade, solidariedade, transformações políticas,
sociais, institucionais, econômicas, jurídicas e culturais, destinadas a eliminar a
exploração, a dominação, a opressão, a desigualdade, a injustiça e a miséria, com o
objetivo de construir o socialismo democrático.
O PT, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, tem duração por prazo
indeterminado, é organizado nos termos da legislação em vigor, tem sede central, foro e
domicílio em Brasília – Distrito Federal, exceto para as questões administrativas e
financeiras, que serão de responsabilidade da sede na capital do estado de São Paulo.
Em nível nacional, o PT é representado legalmente pelo presidente ou presidenta
nacional do Partido.
Nos estados da Federação e no Distrito Federal, em questões de interesse estadual, a
representação do PT é exercida pelos respectivos presidentes ou presidentas das
instâncias estaduais e do Distrito Federal.
Nos municípios e nas capitais, em questões de interesse local, a representação do PT é
exercida pelo presidente ou presidenta municipal do Partido.
A representação judicial ou extrajudicial independe de autorização específica, inclusive
para o ajuizamento de ações popular e civil pública ou impetração de mandado de
segurança, para defesa de direitos, da moralidade administrativa, do meio ambiente, do
patrimônio público e cultural e outros interesses difusos dos cidadãos e cidadãs, filiados
ou não ao Partido.

E informe três variações de nome para o registro

Opção 1 PARTIDO DOS TRABALHADORES DE NOME DO MUNICÍPIO - UF

Opção 2 NOME DO MUNICÍPIO - UF -PARTIDO DOS TRABALHADORES

Opção 3 PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES DE NOME DO MUNICÍPIO - UF

Não é necessário especificar se a instância é uma Comissão Provisória ou um Diretório
Municipal, cite apenas o nome ou a sigla do partido, o Município e o Estado

SORG – Secretaria Nacional de Organização
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Veja abaixo como vai ficar a tela preenchida. Informe o endereço da sede do Diretório
ou, quando não houver sede, informe o endereço residencial da casa do Presidente do
Diretório. No final, marque as opções “Produtiva” e “Estabelecimento Fixo”
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Na próxima tela, informe o código 94.92-8/00 para selecionar Atividades de
Organizações Políticas e depois clique em Definir como principal

Responda ao Questionário, de acordo com cada situação:
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Verifique os dados e guarde o número do Protocolo de Viabilidade

Uma vez gerado o Protocolo de Viabilidade, é necessário aguardar a análise pelos
órgãos envolvidos e a inclusão no Integrador Nacional da Receita Federal. Acompanhe o
processo na página da Junta Comercial do seu estado ou no órgão em que você solicitou
a consulta de viabilidade.
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O prazo para a emissão da resposta da Consulta de Viabilidade é de dois dias úteis. O
nome reservado dependerá de análise técnica durante a análise do processo pela Junta
Comercial.

Com
o
Protocolo
de
Viabilidade
aprovado,
acesse
a
página
http://www.redesim.gov.br/servicos e escolha a opção “CRIE SUA PESSOA JURÍDICA”
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Será preciso fazer um cadastro on-line, informando os seus dados pessoais.

Agora, informe o Estado, o Município, a Natureza Jurídica (escolha a opção 327-1 Órgão
de Direção Local de Partido Político) e informe o Protocolo de Viabilidade (que já deve
ter sido validado).
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Selecione a opção Inscrição de Primeiro Estabelecimento, informe o CPF do presidente
do Diretório e digite os caracteres da figura. Clique em Iniciar.

Anote o seu número de protocolo e depois clique em Eventos
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Escolha a opção 101 – Inscrição de Primeiro Estabelecimento depois clique em
Identificação

Informe o Nome Empresarial (PARTIDO DOS TRABALHADORES DE NOME DO MUNICÍPIO
- UF) e Título do Estabelecimento (PARTIDO DOS TRABALHADORES DE NOME DO
MUNICÍPIO - UF) de acordo com o que foi aprovado na Consulta de Viabilidade. Os
demais dados da tela não precisam ser preenchidos.
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Informe a data do inicio da gestão, de acordo com Certidão da Composição que foi
impressa na página do TSE.

O Código CNAE (94.92-8/00 – Atividades de Organizações Políticas) já vem preenchido
nesta tela. No campo Forma de Atuação, escolha a opção Estabelecimento Fixo
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Informe o Objeto Social, igual ao que foi informado na Consulta de Viabilidade.

Agora, informe o mesmo endereço que foi registrado na Justiça Eleitoral de acordo com
Certidão da Composição que foi impressa na página do TSE.
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Informe os dados para contato, preferencialmente o do/a Presidente/a do Diretório
Municipal ou da Comissão Provisória.

No campo Nome do Representante da Pessoa Jurídica, informe o nome do/a
Presidente/a do Partido no município. No Campo qualificação, escolha a opção 16 Presidente
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Informe o endereço do/a Presidente/a do Partido no município.

No caso dos partidos políticos, no campo Porte da Empresa, marque sempre a opção
“Demais”
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Os campos da opção “Contabilista” não precisam ser preenchidos.

Se for o caso, na tela Endereço para Correspondência marque a opção “Clique se o
Endereço de Correspondência for igual ao do Estabelecimento”, para repetir o
endereço.
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Clique na opção Verificar Pendências. O sistema informará se alguma informação
obrigatória que não foi informada.

Agora clique em Finalizar Preenchimento e depois em Transmitir

Após a transmissão, imprima o Recibo de Entrega.
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Com o número do recibo de entrega você poderá consultar on-line o andamento do seu
pedido na página da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp

Acompanhe no site o andamento
do processo, que d
demora em ttorno de
t d
d dois
d i dias
di úteis.
út i
Ao final da análise o sistema criará o Documento Básico de Entrada – DBE e informará o
endereço da Agência da Receita Federal, para onde a documentação para criação do
CNPJ deve ser encaminhada.

Documentação:
x
x
x
x
x
x

Documento Básico de Entrada – DBE assinado pelo/a presidente/a do PT, com firma reconhecida.
Cópia autenticada dos documentos do presidente (RG e CPF)
Comprovante de Endereço do Presidente
Comprovante do Endereço que consta na Certidão Da Composição Partidária
Certidão de Composição Partidária
Depois de protocolados os documentos na Receita Federal, basta acompanhar o processo pelo site até a
liberação do CNPJ.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS SEM MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
Para fazer uma declaração com movimento zero. Acesse o SPCA no endereço
http://inter01.tse.jus.br/spca

Faça o login no sistema com o CPF e o Título de Eleitor. Se você não tem uma senha,
clique em Qualificação do Prestador de Contas em Outros acessos.
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38

Guia Rápido de Registro de Instâncias Partidárias

Preencha a tela com os dados da Instância e do Presidente/a e escolha a sua senha de
acesso. O sistema criará a chave de ativação, que será usada para ativar o usuário.

No primeiro acesso, o sistema solicitará a confirmação dos Dados do Usuário” e do
Endereço do Diretório. Preencha de acordo com os dados da Certidão de Composição do
Diretório e clique em Ativar e, em seguida, informe a Chave de Ativação.

Depois que a ativação for concluída, você terá que repetir o login, usando o seu CPF,
Título de Eleitor e a Senha cadastrada.
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Na tela abaixo, clique em Cadastro.

O Cadastro Inicial é obrigatório e deve conter a identificação do presidente, do
tesoureiro e dos responsáveis pela movimentação financeira do partido.
Clique no canto superior esquerdo em Agente Responsável.
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Depois clique no botão Incluir, no canto direito da tela

Faça o cadastro com os dados pessoais e o endereço do Presidente e do Tesoureiro da
Instância.

Para cadastrar o Advogado e o Contador responsáveis pela prestação de contas, clique
em “Pessoa” e repita o processo.
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Depois de concluído o cadastro, volte para a tela inicial e escolha a opção Pendências e
encerramento do exercício

No canto superior esquerdo, clique em “Prestação de Contas sem Movimentação de
Recursos”
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Agora clique em “Gerar Declaração”

eclaração de ausência de movimentação de recursos” que
Será gerado pelo sistema a "Declaração
deverá ser obrigatoriamente assinada pelo Presidente, pelo Tesoureiro, pelo
profissional habilitado em contabilidade e pelo advogado constituído pelo Partido e
entregue ao juízo eleitoral competente, de acordo com a resolução 23.546/2017, art.
28.
Recomenda-se incluir também, cópia de todos os demonstrativos, mesmo que zerados.
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CONTAS BANCÁRIAS
Os Diretórios Municipais precisam ter, pelo menos, uma conta para a movimentação de
Recursos Próprios, que são as transferências feitas pelo SACE e as doações de pessoas
físicas.
De acordo com a resolução 23546/2017 do TSE, os partidos políticos devem abrir contas
bancárias específicas de acordo com origem da receita. Por isso, a conta para Recursos
Próprios não poderá movimentar recursos do Fundo Partidário, do Fundo Eleitoral ou
doações para financiamento de campanhas eleitorais.

DICA: por determinação do Banco Central os bancos são obrigados a fornecer gratuitamente um
pacote básicos de serviços. Neste caso, as tarifas são cobradas apenas para os serviços que
excederem o limite mínimo do pacote básico. Avalie a movimentação financeira do seu Diretório.
Se você não precisa consultar extratos, fazer transferências e saques com frequência. Vale a pena
optar pelo pacote básico para não que pagar tarifas mensais para a manutenção da conta.

Para abrir uma conta no banco, você vai precisar:
Documentação:
x
x
x
x
x
x
x

Certidão de Composição da Direção Municipal
CNPJ do PT no seu município
Nome completo do Presidente/a e do Tesoureiro/a
Cópia simples do RG e CPF do Presidente/a e do Tesoureiro/a
Endereço atualizado do órgão partidário e cópia frente e verso do comprovante (contas de água ou luz
com validade de no máximo 90 dias.)
Endereço atualizado do Presidente/a e do Tesoureiro/a e cópia frente e verso do comprovante (contas
de água ou luz com validade de no máximo 90 dias.)
Requerimento de Abertura de Conta Bancária (RAC), disponível na página do TSE na Internet;

x

disponível no site http://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/entrega-da-prestacao-de-contas/requerimento-de-aberturade-conta-bancaria

x

Estatuto do PT registrado no TSE,
disponível no site http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partidos-registrados-no-tse/partido-dos-trabalhadores

As contas bancárias somente poderão receber doações ou contribuições identificadas
pelo CPF do doador ou contribuinte; ou CNPJ, no caso de recursos provenientes de
outras instâncias (art.7º Res. TSE 23.546/2017).
Cadastre a conta bancária no Diretório Nacional do PT, informando os dados bancários e
o cartão do CNPJ enviando um e-mail para sace.financeiro@pt.org.br
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MODELO DE ATA DE CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO PROVISÓRIA
“ATA DA CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES-PT DE UF”
Aos 16 dias do mês de janeiro de 2019, às 20:00 horas, após a verificação o quórum para deliberação,
conforme lista de presença em anexo, a Comissão Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores - PT,
constituiu a Comissão Provisória do município nome do município e nomeou os seguintes filiados e
filiadas para os cargos abaixo descritos:
CNF
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456

José Roberto da Silva
José Roberto da Silva
José Roberto da Silva
José Roberto da Silva
José Roberto da Silva
José Roberto da Silva
José Roberto da Silva

NOME

FILIAÇÃO
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014

CARGO
PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
SECRETÁRIO DE FORMAÇÃO
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO

O Sr. Presidente esclareceu que os membros desta Comissão Provisória terão mandato até eventual
destituição pela Comissão Executiva Estadual, ou será válida pelo prazo previsto pela legislação em
vigor, ou, ainda, até à data em que for constituído um Diretório no Município, de acordo com as normas
aprovadas pela Direção Nacional do PT.
Logo após, o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e após os
esclarecimentos necessários determinou ao Secretário(a) de Organização o imediato registro da
Comissão Provisória junto à justiça eleitoral e, se necessário, que a Secretaria de Finanças providencie o
CNPJ para a instância, declarando, nesta data, empossados os membros da Comissão Provisória.
Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e assinada por mim, secretário (nome e assinatura
de preferência o Secretário do Diretório ou membro da Comissão Executiva) e pelo Presidente (colocar
nome do e assinatura do presidente eleito).

José Roberto da Silva
_____________________________________________________
Presidente(a) do Diretório Estadual do PT - UF

José Roberto da Silva
_____________________________________________________
Secretário (a)
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TERMOS DE ADESÃO – ÁREAPT
Município:

UF:

Pelo presente Termo de Adesão, a direção do PT no Município acima referenciado, cumprindo decisão
da Comissão Executiva ou Provisória Municipal em reunião realizada em __ / __ / ____, conforme ata
e lista de presença em anexo, manifesta sua intenção de aderir ao SisFil – Sistema de Filiados, que
disponibiliza acesso direto ao Cadastro Nacional de Filiados do PT, via Internet, permitindo inscrever
novos filiados, registrar presença em atividades partidárias e em plenárias de formação, atualizar
dados, cancelar e transferir filiações, consultar contribuições financeiras dos filiados e filiadas entre
várias outras funcionalidades.
Para tanto se compromete a:
a) Cumprir as normas estatutárias, particularmente o disposto em seu artigo 6º, sobre filiações;
b) Efetivar o processo de filiação conforme o Manual de Filiação editado pela Sorg Nacional;
c) Processar os pedidos de filiação oriundos da Comunidade PT dentro dos prazos regulamentares;
d) Efetuar as transferências e pedidos de alteração de dados em, no máximo, uma semana;
e) Realizar, no mínimo, uma reunião mensal para análise dos pedidos de filiação;
f) Arquivar adequadamente todos os documentos do processo de filiação:
 pedidos de filiação devidamente assinados;
 pedidos de desfiliação devidamente assinados;
 processos disciplinares que resultaram em expulsão de filiados;
 comunicações de falecimento;
 comprovantes de domicílio eleitoral por ocasião de transferência;
 atas das reuniões da Executiva Municipal que analisaram filiações.
 listas de presença e credenciamento
g) Manter atualizados os dados cadastrais do diretório e dos dirigentes;
h) Colaborar com a auditoria documental periódica e/ou eventual determinada pelo Diretório Estadual
ou Nacional.
A Comissão Executiva ou Provisória Municipal indica ainda os seguintes dirigentes para gerenciar os
sistema neste município:
______________________________________________________,
ocupante
do
cargo
_______________________________________, como responsável por todo o processo de
Filiação e atualização cadastral, que assina o “Termo de Responsabilidade” em anexo.
______________________________________________________,
ocupante
do
cargo
_______________________________________, como responsável por todo o processo de
Registro das Plenárias de Formação, que assina o “Termo de Responsabilidade” em anexo.
______________________________________________________,
ocupante
do
cargo
_______________________________________, como responsável por todo o processo de
arrecadação financeira através do SACE, que assina o “Termo de Responsabilidade” em anexo.
______________________________________________________,
ocupante
do
cargo
_______________________________________, como responsável por todo o processo de
Opção Setorial, que assina o “Termo de Responsabilidade” em anexo.
O descumprimento do presente Termo de Adesão implicará na suspensão imediata do acesso ao
SisFil, podendo ensejar sanções disciplinares aos dirigentes responsáveis na forma do Estatuto do PT.
(Local e data)
De acordo
(Assinatura do responsável municipal)
(Cargo)
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TERMOS DE RESPONSABILIDADE – ÁREAPT
Município:

UF:

Eu, ____________________________________________________ , ocupante do
cargo de __________________________________________, indicado pela Comissão
Executiva ou Provisória Municipal como responsável por todo o processo de
Filiação e atualização cadastral, comprometo-me a cumprir as cláusulas do “Termo
de Adesão” em anexo e a processar no referido sistema somente as operações de
conhecimento da Comissão Executiva ou Provisória e de acordo com o estatuto e
resoluções partidárias.
Estou ciente que o descumprimento do presente Termo implicará em sanções
disciplinares previstas no Estatuto do PT.
CNF

CPF

Telefone 1

e-mail

Telefone 2

Telefone 3

Cargo Partidário

Local e Data

Assinatura do usuário

De acordo

Secretário Estadual de Organização do PT
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UF:

Eu, ___________________________________________________, ocupante do cargo
de

__________________________________________,

indicado

pela

Comissão

Executiva ou Provisória Municipal como responsável por todo o processo de
Registro das Plenárias de Formação, comprometo-me a cumprir as cláusulas do
“Termo de Adesão” em anexo e a processar no referido sistema somente as operações
de conhecimento da Comissão Executiva ou Provisória e de acordo com o estatuto e
resoluções partidárias.
Estou ciente que o descumprimento do presente Termo implicará em sanções
disciplinares previstas no Estatuto do PT.
CNF

CPF

Telefone 1

e-mail

Telefone 2

Telefone 3

Cargo Partidário

Local e Data

Assinatura do usuário

De acordo

Secretário Estadual de Organização do PT
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Município:

UF:

Eu, ____________________________________________________ , ocupante do
cargo de __________________________________________, indicado pela Comissão
Executiva ou Provisória Municipal como responsável por todo o processo de
arrecadação financeira através do SACE, comprometo-me a cumprir as cláusulas
do “Termo de Adesão” em anexo e a processar no referido sistema somente as
operações de conhecimento da Comissão Executiva ou Provisória e de acordo com o
estatuto e resoluções partidárias.
Estou ciente que o descumprimento do presente Termo implicará em sanções
disciplinares previstas no Estatuto do PT.
CNF

CPF

Telefone 1

e-mail

Telefone 2

Telefone 3

Cargo Partidário

Local e Data

Assinatura do usuário

De acordo

Secretário Estadual de Organização do PT
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UF:

Eu, ____________________________________________________ , ocupante do
cargo de __________________________________________, indicado pela Comissão
Executiva ou Provisória Municipal como responsável pelo processo de opção
setorial, comprometo-me a cumprir as cláusulas do “Termo de Adesão” em anexo e a
processar no referido sistema somente as operações de conhecimento da Comissão
Executiva ou Provisória e de acordo com o estatuto e resoluções partidárias.
Estou ciente que o descumprimento do presente Termo implicará em sanções
disciplinares previstas no Estatuto do PT.
CNF

CPF

Telefone 1

e-mail

Telefone 2

Telefone 3

Cargo Partidário

Local e Data

Assinatura do usuário

De acordo

Secretário Estadual de Organização do PT
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EXPEDIENTE
Gleide Andrade
Secretária Nacional de Organização
Juçara Dutra
Secretária Adjunta de Organização
Equipe Brasília
Edivaldo Assis
Elizângela Almeida
Equipe São Paulo
André Oliveira
Daniela Ferreira
Flávio Pedroso
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
Gleisi Hoffmann
Presidenta Nacional do PT
Humberto Costa
Líder do PT no Senado
Paulo Pimenta
Líder do PT na Câmara dos Deputados
Alberto Cantalice, Alexandre Padilha, Anne Karolyne, Carlos Árabe, Ellen Costa, Emidio de Souza, Fátima
Cleide, Gleide Andrade, Ivan Alex Lima, Janaína Barbosa de Oliveira, José Guimarães, Juçara Dutra Vieira,
Luiz Dulci, Luizianne Lins, Marcio Macedo, Marcio Tavares, Markus Sokol, Martvs Chagas, Micaela Costa,
Moara Correia Saboia, Mônica Valente, Nadia Rocha, Najara Leite Bento, Nilto Tatto, Patrus Ananias,
Paulo Cayres, Paulo Teixeira, Renato Simões, Romênio Pereira, Ronald Sorriso, Sara Prado, Silvana
Donatti e Vilson Oliveira.

Sede Nacional do PT em São Paulo
Rua Silveira Martins, 132
São Paulo • SP
CEP: 01019-000
Fone Geral (11) 3243.1301
Sede Nacional do PT em Brasília
Setor Comercial Sul
Quadra 2 • Bloco C
Nº 256 • Edifício Toufic
Brasília • DF • CEP: 70302-000
Fone Geral (61) 3213.1313
E-mail: sorg@pt.org.br
#lulalivre
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