
Resolução CEN nº 2/2017 

 

Considerando a legislação em vigor que trata da Prestação de Contas dos Partidos 

Políticos; 

 

Considerando o mais recente entendimento do Tribunal Superior Eleitoral sobre o 

assunto; 

 

O Partido Social Cristão – PSC, por sua Comissão Executiva Nacional, decidiu aprovar, 

na forma do artigo 60, Parágrafo único, do Estatuto Partidário, a presente resolução, nos 

seguintes termos: 

 

Art. 1º - No ato de contratação de prestadores de serviço ou entrega de material, deve 

ser exigido pelo órgão partidário contratante: 

I -  Cédula de Identidade e CPF dos sócios ou diretores; 

II - última alteração contratual consolidada, atos constitutivos ou estatuto, devidamente 

registrados perante os órgãos competentes; 

III - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

IV - Comprovante de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, 

mediante certidões negativas ou positivas com efeito negativo; 

V - Certidão negativa ou positiva com efeito negativo de débito junto ao INSS (CND); 

VI - Certificado de Regularidade de Situação relativo ao FGTS e de Informações da 

Previdência Social (GFIP);  

VII – Declaração que a empresa não possui em seus quadros funcionários menores de 

dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer 

trabalhador menor de dezesseis anos;  

VIII – Declaração de Regime de Enquadramento Fiscal; 

Parágrafo único: Sendo o contratado autônomo deve apresentar o Cadastro Nacional 

de Informações Sociais (CNIS).  

 

Art. 2º - Em caso de contratação para prestação de serviços de mão de obra, sem 

prejuízo da documentação mencionada no artigo anterior, a contratada deve 

apresentar junto com a fatura para pagamento um relatório pormenorizado das 

atividades desenvolvidas no mês correspondente, bem como o recolhimento do INSS e 

do FGTS.  

 



Art. 3º Em caso de contratação para de entrega de material, sem prejuízo da 

documentação exigida no artigo 1º, deve ser apresentada junto à fatura para 

pagamento o comprovante de entrega e uma cópia do material produzido. 

 

Art. 4º - O pagamento somente será efetuado se a contratada, além da documentação 

exigida, apresentar documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo conter 

a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do 

emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ 

e endereço. 

 

Art. 5º - Essa resolução passa a integrar todos os contratos firmados com o PSC. 

 

Art. 6º - Fica estabelecido que a ausência ou a não apresentação dos documentos 

exigidos ensejará na impossibilidade de contratação ou imediata rescisão contratual, 

com a suspensão dos pagamentos até que sejam apresentados.   

Parágrafo único: Os contratos celebrados anteriormente à data de publicação dessa 

resolução devem a ela se adequar no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de 

rescisão.  

 

Art. 7º - A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 
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