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1.1.3. Prestação de contas final 

Prestação de contas entregue em 22/01/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.

1.2. Peças integrantes: 

Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 
23.553/2017):

. Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade

. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver

. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), se 
houver

. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos

. Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas aos recursos do Fundo 
Partidário.

- Foi solicitado e não foi apresentada a manifestação referente a todos os itens acima relacionados.

2. QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE CONTAS 

2.1. As informações abaixo relacionadas constantes da prestação de contas, quanto aos dirigentes partidários, divergem daquelas 
registradas na Justiça Eleitoral (art. 56, I, a, da Resolução TSE n° 23.553/2017):

- Em consulta verificamos  a regularidade na representação partidária.

 PRESTAÇÃO DE CONTAS SGIP

 FUNÇÃO NOME DO REPRESENTANTE PERÍODO GESTÃO NOME DO REPRESENTANTE PERÍODO GESTÃO

 Tesoureiro MARIA JOSÉ CORREIA 
SANTOS - 255.368.344-87

16/08/2018 - 
07/10/2018

 -  - 

 Presidente  -  - MARIA JOSÉ CORREIA 
SANTOS - 255.368.344-87

11/01/2018 - 
26/02/2018

- Foi solicitado e não foi apresentada a manifestação referente a todos os itens acima relacionados

3. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (ART. 34 DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017) 

3.1. Foram detectadas receitas sem a identificação do CPF/CNPJ nos extratos impressos, impossibilitando a aferição da identidade dos 
doadores declarados nas contas e o cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional, obstando a aferição da exata origem 
do recurso recebido, podendo caracterizar o recurso como de origem não identificada (arts. 22, I, §§ 1º e 3º e 34, § 1º, I, da Resolução TSE 
nº 23.553/2017), devendo ser apresentada prova adicional da origem dos recursos abaixo listados:

- Foi solicitado e não foi apresentada a manifestação referente a todos os itens abaixo relacionados .

 DATA HISTÓRICO OPERAÇÃO VALOR (R$)

 BANCO - AGÊNCIA - CONTA

 

4. EXAME DE REGULARIDADE DE DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA 
(ART. 56, II, C, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017) 

4.1. Foi identificado o recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em desacordo com os critérios de 
distribuição apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral.

- Foi solicitado e não foi apresentada a manifestação referente a todos os itens acima relacionados.

5. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017) 

5.1. Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de contas e na base de 
dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita 
a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.

5.2. A abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha identificada abaixo extrapolou o prazo de 
15/08/2018, no caso de partidos políticos registrados na Justiça Eleitoral após 15/08/2016, em desatendimento ao disposto no art. 10, § 
1º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, não sendo possível aferir a correção dos valores declarados na prestação de contas em 


