
Resolução CEN nº 01/2015      

 

 

Estabelece normas para designação 

de Comissão Executiva Municipal 

Provisória e fixa contribuição partidária 

de Diretório Municipal aos Diretórios 

Estaduais e dá outras providências. 

  

O PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, por sua Comissão Executiva do Diretório 

Nacional reunida, decidiu aprovar, na forma do Parágrafo Único do artigo 60, 

inciso IV do artigo 3º e artigo 45, todos de seu Estatuto, a presente Resolução, 

nos seguintes termos: 

 

I – Dos Diretórios Municipais e Comissões Executivas Municipais Provisórias 

 

Art. 1º - A partir da entrada em vigor da presente Resolução, a Pessoa Jurídica 

de Direito Privado do Partido Social Cristão – PSC, em todos os Municípios da 

Federação, deve ter sua razão social padronizada (CNPJ). 

 

Parágrafo Primeiro – A inscrição no CNPJ do órgão de direção municipal 

constará sempre como razão social ‘Diretório Municipal do PSC’ (acrescido do 

nome do município/ sigla do estado); 

 

Parágrafo Segundo – A comissão designada para dirigir diretório municipal, 

será sempre denominada de ‘Comissão Executiva Municipal Provisória’ com 

poderes para organizar e dirigir o respectivo diretório municipal; e, 

 

Parágrafo Terceiro – As Comissões Executivas Estaduais têm o prazo de até 120 

(cento e vinte) dias, para fazer com que todas as Comissões Executivas 

Municipais Provisórias já designadas, se adequem aos termos da presente 

Resolução, sob pena de cancelamento perante a Justiça Eleitoral e 

nomeação de uma nova Comissão.  

 

 

 



II – Das Designações e composição de Comissão Executiva Municipal Provisória 

 

Art. 2º - Compete à Comissão Executiva Estadual de cada estado designar as 

suas respectivas Comissões Executivas Municipais Provisórias. 

 

Art. 3º - As Comissões Executivas Municipais Provisórias terão a seguinte 

composição: 

 

I – nos municípios com até 200 mil eleitores será composta por sete membros, 

sendo: um – Presidente; um – Vice-Presidente; um – Secretário; um Tesoureiro; 

um – Primeiro Vogal ou Líder na Câmara dos Vereadores; um – Segundo Vogal; 

e um – Terceiro vogal. 

 

II - nos municípios com mais de 200 mil eleitores será composta por onze 

membros, sendo: um – Presidente; um – Primeiro Vice-Presidente; um – Segundo 

Vice-Presidente; um - Secretário-Geral; um - Primeiro Secretário; um – Tesoureiro 

Geral; um - Primeiro Tesoureiro; um - Primeiro Vogal ou Líder na Câmara dos 

Vereadores; um - Segundo Vogal; um – Terceiro Vogal; e, um – Quarto Vogal. 

 

Parágrafo Único. A Comissão Executiva Estadual somente poderá encaminhar 

para anotações perante a Justiça Eleitoral e lavrar da ATA da Comissão 

Executiva Municipal Provisória se todos os seus membros tiverem preenchidos 

corretamente e assinado a Ficha Cadastral de Membro de Comissão Executiva 

Municipal Provisória. 

 

III – Dos Direitos e Deveres 

 

Art. 4º - Ficam assegurados a todos os membros das Comissões Executivas 

Municipais Provisórias os direitos de participarem ativamente da vida partidária 

e política do PSC na forma de seu Estatuto.  

 

Art. 5° - Os Diretórios Municipais, por suas Comissões Executivas Municipais 

Provisórias, devem contribuir mensalmente para os seus respectivos Diretórios 

Estaduais, conforme incisos a seguir: 

 

 



I – nos municípios com até cinquenta mil eleitores, a contribuição será de R$ 

140,00 (cento e quarenta reais), por mês; 

 

II – nos municípios com mais de cinquenta mil e um eleitores até cem mil 

eleitores, a contribuição será de R$210,00 (duzentos e dez reais), por mês; 

 

III – nos municípios com mais de cem mil e um eleitores até duzentos mil 

eleitores, a contribuição será de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), por 

mês; 

 

IV – nos municípios com mais de duzentos e cento e um mil eleitores, a 

contribuição será de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), por mês; 

 

Parágrafo Primeiro. A contribuição de que tratam os incisos I a IV acima deverá 

ser feita, obrigatoriamente, em nome do Diretório Estadual, em conta corrente 

por este fornecida e, através de depósito identificado, transferência on line, ou 

outro meio eletrônico, desde que contenha a identificação com o nome do 

Diretório Municipal, seu CNPJ ou nome e CPF do Presidente da Comissão 

Executiva Municipal Provisória, autor da contribuição. 

 

Parágrafo Segundo. Os recibos das contribuições feitas aos Diretórios Estaduais 

deverão ser contabilizados pelos Diretórios Municipais e prestadas contas 

anualmente à Justiça Eleitoral, além de encaminhar cópias dos recibos 

comprovando a quitação da contribuição perante as Tesourarias dos Diretórios 

Estaduais, para que estes prestem contas junto aos Tribunais Regionais Eleitorais. 

 

Parágrafo Terceiro. Nos termos do art. 59, do Estatuto Partidário: ‘Os dirigentes 

do PSC das esferas nacional, estadual e municipal estão sujeitos, além das 

penalidades presentes neste Estatuto, responderem cível e criminalmente pela 

falta de prestação de contas ou pelas irregularidades constatadas na 

escrituração e na prestação de contas dos respectivos órgãos diretivos.’ 

 

Parágrafo Quarto. A contribuição prevista nesta Resolução deve ser efetuada 

até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de inadimplência. 

 

 



Parágrafo Quinto. A inadimplência por até três meses será considerada falta 

grave perante o Diretório Estadual, que poderá na forma estatutária requerer o 

cancelamento da Comissão Executiva Municipal Provisória junto à Justiça 

Eleitoral e nomear outra para dirigir o Partido. 

 

Art. 6° - As Comissões Executivas Estaduais, em todos os Estados da 

Federação, ficam obrigadas, para efeito de cobranças de contribuição 

de diretórios municipais, a observarem os valores fixados nesta Resolução. 

 

Art. 7º - Também ficam obrigadas a observar no ato de designação da 

Comissão Executiva Municipal Provisória, dentre outras condições 

estatutárias, obrigatoriamente, a lavratura de ATA no seguinte padrão: 

 

I – o nome da comissão a ser designada será sempre: ‘Comissão 

Executiva Municipal Provisória do PSC; 

 

II - o nome do Diretório do Partido que esta comissão vai organizar e dirigir, 

e que deve constar da ATA para efeitos de obter a inscrição no CNPJ e 

depois abertura de conta bancaria será sempre: ‘Diretório Municipal do 

PSC (acrescido do nome do município/sigla do estado)’; 

 

III – o número de membros depende da quantidade de eleitores: 

 

a) - até 200 mil, a composição é de sete membros; e, 

 

b) – acima de 200 mil a composição é de onze.  

 

IV – verificar se cada membro que irá compor a Comissão Diretora 

Municipal Provisória preencheu corretamente a ficha cadastral e assinou 

os termos de compromisso com o Partido e, 

 

V – estando em ordem a documentação, além do registro eletrônico na 

Justiça Eleitoral, deve ser fornecida também, ao Presidente da Comissão 

Executiva Municipal Provisória, cópia da ATA com a designação, 

outorgando-lhe poderes, para que este possa providenciar os atos de 

interesse do Partido na circunscrição, tais como sede, inscrição no CNPJ e 

conta bancária.  



Art. 8º - Todos os dados cadastrais dos membros das Comissões Executivas 

Municipais Provisórias devem ser imediatamente inseridos no banco de 

dados do Diretório Nacional. 

 

Art. 9º - As Comissões Executivas Estaduais são responsáveis para fazer 

com que cada Comissão Executiva Municipal Provisória obtenha a 

inscrição do CNPJ do seu Diretório Municipal perante o Ministério da 

Fazenda e após forneça o número do mesmo à Comissão Executiva 

Nacional.    

 

Art. 10 - A presente Resolução entra em vigor nesta data, 04 de maio de 

2015, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente a 

Resolução CEN nº 01/2011. 

 

Brasília, 16 de abril de 2015. 

 

Vitor Nósseis 

Presidente Nacional do PSC 

 

Antonio Oliboni 

Secretário Geral Nacional do PSC 

 


