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INFORMATIVO PRESTAÇÃO DE CONTAS
Atenção, candidata! Lembre-se de declarar em sua prestação de contas o recebimento do material 
de campanha doado pela Secretaria Nacional de Mulheres. O prazo final para apresentação das 
contas à Justiça Eleitoral se encerra em 1º de novembro de 2022.

Conforme já destacado na Cartilha Jurídica disponível na plataforma “Mais Mulheres Socialistas 
Eleitas”, a legislação eleitoral orienta que o material de campanha custeado pelo Partido seja 
declarado pelas candidatas na categoria de “transferência de recursos estimáveis” (art. 20 da 
Resolução TSE n. 23.607.2019) com a emissão de recibo eleitoral.

A seguir, aprenda o passo a passo para lançar os valores no sistema SPCE:

1. Ao abrir sua Prestação de Contas no Sistema SPCE, clique em “Emissão de Recibos 
Eleitorais” na categoria “Recibos Eleitorais”.
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2. Em seguida, crie a faixa de recibos eleitorais (Exemplo: 001 a 020) na quantidade 
necessária para suas despesas eleitorais. Caso necessite apenas do recibo para 
declarar o “Kit da Candidata”, preencha os campos “Numeração inicial” e “Numeração 
final” com “001”. Em seguida, clique em “Gravar”.
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3. Com o recibo gerado, clique em “Doações Recebidas” na categoria de “Receitas”  
de campanha.
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4. Em seguida, preencha:

• Tipo da Doação – “Recursos de Partido Político”

• Prefixo, Nº do Recibo Eleitoral e Origem – Preencher com o Prefixo e Número do 
Recibo Eleitoral gerado anteriormente

• Data – Insira a data de 11/09/2022

• Valor (R$) – “R$ 18.000,00” (valor individualizado do serviço doado pela Secretaria 
Nacional de Mulheres do PSB)

• Fonte do Recurso – “Fundo Especial de Financiamento de Campanha”

• Insira o CNPJ do Diretório Nacional do PSB Nacional: 01.421.697/0001-37

• Espécie do Recurso – “Estimado”

• Espécie de Documento – “Outro”

• Nº do Documento – “SN”

• Descrição – “Doação Kit da Candidata”
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5. Clique na opção “Detalhar Bens Estimados”:

• Na página de detalhamento dos bens estimáveis selecione a opção “Diversas 
a especificar”.

• Em descrição, preencha “DOAÇÃO DE KIT DA CANDIDATA COM MATERIAL 
GRÁFICO DE CAMPANHA”.

• Em Fonte de Avaliação, selecione “Rateio de conta/fatura”.

Em seguida, preencha:

• Quantidade – “1”

• Valor Unitário (R$) – “R$ 18.000,00”

• Valor Total (R$) – “R$ 18.000,00”

• Clique em “Adicionar” e, após, em “Fechar”..
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6. Para finalizar o lançamento da doação, clique em “Adicionar comprovante”:

• Anexe o material de campanha (Kit da Candidata) enviado pela Secretaria Nacional 
de Mulheres que comprova o recebimento da doação.

• Com o preenchimento de todos os campos indicados, clique em “Gravar”.
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7. Após gravar a declaração, retorne para a página “Emissão de Recibos Eleitorais” na 
categoria “Recibos Eleitorais”.

• Na opção “Impressão de Recibo”, selecione “Número de Recibos Eleitorais” e digite 
o número do recibo (Exemplo: 001) que deseja imprimir. Em seguida, clique em 
“Visualizar Impressão”.
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8. Nesse momento, o recibo eleitoral da doação do “Kit da Candidata” já preenchido será 
emitido pelo Sistema.

• Para finalizar este passo a passo, é necessário imprimir o recibo, assinar o documento 
e envia-lo à Secretaria Nacional de Mulheres através dos canais disponíveis na 
Plataforma “Mais Mulheres Socialistas Eleitas” ou pelo mesmo endereço de e-mail 
no qual a candidata recebeu os materiais de propaganda.

Cumprindo todos os passos indicados, o recebimento do Kit da Candidata doado 
pela Secretaria Nacional de Mulheres estará de acordo com as exigências da Lei 
n. 9.504/1997 e da Resolução TSE n. 23.607/2019 e sua prestação de contas de 
campanha será integralmente aprovada pela Justiça Eleitoral.



DÚVIDAS SOBRE O INFORMATIVO
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