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apresentada.

A Serventia certificou a inexistência de movimentação financeira, bem como a inexistência de lançamentos registrados em relação aos 
dados que compõem o demonstrativo de recursos públicos distribuídos pelas respectivas esferas partidárias superiores.

Após a análise, em seu Parecer Técnico, o representante do Cartório Eleitoral verificou a regularidade e a correta apresentação da 
declaração de ausência de movimentação de recursos, formalizada de acordo com a legislação vigente, nos termos do art. 45 e incisos da 
Resolução 23.546/17, opinando pela sua APROVAÇÃO.

O Ministério Público Eleitoral, em sua manifestação, corroborou o Parecer Técnico da Serventia e protestou pelo seu acolhimento.

É o relatório.

Considerando não existir impugnação à declaração apresentada e diante do Parecer favorável acerca da análise técnica da Serventia e do 
Ministério Público Eleitoral, em conformidade com art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo prestadas e APROVADAS as 
contas do Partido em exame.

P.R.I.C.

Após transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Descalvado, 8 de agosto de 2019.

Rodrigo Octávio Tristão de Almeida

Juiz Eleitoral
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Vistos,

Trata-se de prestação de contas anual - exercício 2018, tempestiva, do Partido Social Democrático - PSD de Descalvado/SP, realizada por 
meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período.

Publicado o Edital, transcorreu o prazo sem que houvesse impugnação à declaração de ausência de movimentação de recursos 
apresentada.

A Serventia certificou a inexistência de movimentação financeira, bem como a inexistência de lançamentos registrados em relação aos 
dados que compõem o demonstrativo de recursos públicos distribuídos pelas respectivas esferas partidárias superiores.

Após a análise, em seu Parecer Técnico, o representante do Cartório Eleitoral verificou a regularidade e a correta apresentação da 
declaração de ausência de movimentação de recursos, formalizada de acordo com a legislação vigente, nos termos do art. 45 e incisos da 
Resolução 23.546/17, opinando pela sua APROVAÇÃO.

O Ministério Público Eleitoral, em sua manifestação, corroborou o Parecer Técnico da Serventia e protestou pelo seu acolhimento.

É o relatório.

Considerando não existir impugnação à declaração apresentada e diante do Parecer favorável acerca da análise técnica da Serventia e do 
Ministério Público Eleitoral, em conformidade com art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo prestadas e APROVADAS as 
contas do Partido em exame.

P.R.I.C.

Após transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Descalvado, 8 de agosto de 2019.

Rodrigo Octávio Tristão de Almeida

Juiz Eleitoral
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