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RESOLUÇÃO Nº 001/2019 

 

 
Normatiza a realização de colaboração 
financeira ao filiados e dirigentes do 
Diretório Municipal de São Paulo do 
Partido Democrático Trabalhista – PDT 
 

A EXECUTIVA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO PARTIDO DEMOCRÁTICO 

TRABALHISTA – PDT, no uso de suas atribuições e competência que lhe confere o 

artigo 72 e 73 do Estatuto do PDT e considerando: 

• O Artigo 72, parágrafo b, as contribuições, subsídios, auxilio e doações que lhe 

forem atribuídos; 

• O Artigo 73 – É contribuição obrigatória de filiados ao partido; 

• O Artigo 73, §3º É facultado aos diretórios estaduais, municipais ou distritais ou 

de bairros, e aos núcleos de base, estabelecer critérios de contribuição dos 

filiados, respeitando-se a premissa de que um Partido popular não pode 

restringir a participação em razão do poder econômico, bem como observando-

se os princípios éticos na obtenção de recursos. 

 

RESOLVE: 

 

Conforme a ata da Executiva Municipal do Diretório de São Paulo, do dia 12 de Março 

de 2019, que aprova doação partidária dos filiados e dirigentes conforme rege o 

estatuto partidário ficando definido que: 

• O filiado que não ocupa cargo de direção partidária passa a contribuir com um 

valor mensal e simbólico de 1% (um por cento) do valor do salário mínimo 

vigente, por mês. 

• Os dirigentes partidários passam a contribuir com o valor mensal e simbólico de 

3% (três por cento) do valor do salário mínimo vigente. 

• O prefeito, vice-prefeito, deputados, vereadores, assessores e filiados que 

ocupa cargo comissionado na proporção de 10% (dez por cento) nas 

remunerações acima de 15 (quinze) salários mínimos e a 5% (cinco por cento) 

nas remunerações de menor valor. 

Desta forma as contribuições ficarão a cargo de uma melhor captação sob a secretária 

de financia do Diretório Municipal São Paulo, que será a campanha conselho fiscal.  
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