ENCONTROS SETORIAIS 2021
REGRAS PARA PAGAMENTO E NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DE
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA
 Condições exigidas somente para componentes de chapas.
 Para participar dos Encontros e votar não será exigida a comprovação de quitação
com o Partido

PRAZO PARA ESTAR EM DIA
Componentes de chapa dos coletivos e delegações nas etapas Municipais e Estaduais
Prazo para estar em dia é 13/09/2021
(Inscrição de chapa até 10/09/21)
Componentes de chapa dos coletivos na etapa Nacional
Prazo para estar em dia é 25/10/21
(Inscrição de chapa até 20/10/21)

COMPROVAÇÃO DE ESTAR EM DIA COM AS CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS
 Filiado Padrão e Membro de Direção
Não será exigida a comprovação.
 Filiado Ocupante de Cargo Eletivo ou Comissionado
Deverão estar em dia com as suas contribuições até o mês de julho/21 e com a primeira
parcela de acordos de dívidas paga até o dia 13/09/2021 para as chapas municipais e
estaduais e até o dia 25/10/2021 para as chapas nacionais.

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS
Excepcionalmente para participação nos Encontros Setoriais 2021 será permitida a negociação
de dívidas de contribuição partidária da seguinte forma:
 Dívidas até R$ 10.000,00 - Até 6 parcelas mensais
 Dívidas até R$ 20.000,00 - Até 12 parcelas mensais
 Dívidas acima de R$ 20.000,00 - Até 18 parcelas mensais
Quando se tratar de ocupantes de cargos eletivos, o prazo final para quitação das parcelas
de acordo será 29/07/2022.

CONGRESSO DA JUVENTUDE
Excepcionalmente, devido às especificidades do calendário e considerando também os altos
índices de desemprego que afetam sobretudo os mais jovens, não será exigido o pagamento
das contribuições financeiras para participação no Congresso da Juventude do PT.
Aprovado pela CEN em 18/08/2021
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