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Prestação de Contas nº 45-20.2019.6.02.0019

Interessado: Órgão de Direção Municipal do Partido Solidariedade (SD) de Olivença/AL

Interessado: Rubens Tenório da Silva, Presidente

Interessada: Rosa Maria Tenório Silva, Tesoureira

Assunto: Omissão. Prestação. Contas. Exercício Financeiro. 2018.

DESPACHO:

Não havendo sido formulado pedido de diligência pelo Ministério Público Eleitoral, nem pela unidade técnica, deixo de determiná-la de 
ofício por entender que o feito se encontra suficientemente instruído.

Assim, intimem-se os interessados, por meio de publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas (DEJEAL), conforme previsão 
contida no artigo 365 do Provimento CRE/AL nº 06/2011, para que tomem ciência das informações e documentos constantes do presente 
processo, sendo a eles facultado ter vistas dos autos, bem como para que, acaso queiram, apresentem manifestação, no prazo de 3 (três) 
dias, a teor do que estabelece o art. 30, inciso IV, alínea "e", da Resolução TSE n.º 23.546/2017.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação dos interessados, devem os autos serem conclusos para julgamento.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Santana do Ipanema (AL), 30 de julho de 2019.

MARINA GURGEL DA COSTA

Juíza Eleitoral

Despachos

Publicação 31-07-2019.rtf

Prestação de Contas nº 35-73.2019.6.02.0019

Interessado: Órgão de Direção Municipal do Partido Progressista (PP) de Santana do Ipanema/AL

Advogado: Eudes Vieira da Paixão Júnior(OAB/AL nº 15.752)

Natureza: Prestação de Contas Partidárias Anuais  Exercício 2018

DESPACHO:

Tendo em vista o Relatório elaborado pela unidade técnica após a análise preliminar das peças que compõem a presente Prestação de 
Contas, determino, com base nos arts. 34, § 3º, e 35, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017, a intimação do Órgão de Direção Municipal 
do Partido Progressista (PP) de Santana do Ipanema/AL, a fim de que, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da publicação deste despacho 
no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas (DEJEAL), apresente informações e documentação complementar sobre os seguintes 
pontos:

 1. Ausência de documentação com informações referentes à propriedade/posse do imóvel para o funcionamento do Partido Político, 
bem como o respectivo termo/recibo de doação/cessão;

 2. Ausência de Demonstrativo dos Fluxos de caixa;

 3. Se o Órgão de Direção Municipal de Santana do Ipanema recebeu repasses de recursos, inclusive provenientes do Fundo Partidário, do 
Diretório Estadual do Partido Progressista (PP) ou de outras agremiações partidárias, tendo em vista que os documentos de fls. 12 estão 


