
Instruções para acesso ao Sistema de Prestação de C ontas
Anual (SPCA) e emissão da declaração de Ausência de

Movimentação Financeira

1) Acesso ao sistema

O sistema estará disponível na página do TSE por meio do Link: 

http://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/prestacao-de-contas/sistema-de-
prestacao-de-contas-anuais-spca

1.1) Qualificação do prestador de contas
 

O primeiro passo é o cadastramento do usuário Presidente do partido. 

Na tela de login deverá selecionar a opção Qualificação do Prestador de Contas
em Outros acessos.



Após  seleção,  o  sistema  apresentará  a  tela  de  Qualificação  do  Prestador  de
Contas.

O usuário  deverá inserir  manualmente as informações referentes aos dados do
partido, do presidente, e-mail válido e, ao final, deverá selecionar a opção para salvar as
informações.

1.1.1) O sistema realizará a validação no SGIP dos seguintes dados:

•  CNPJ
•  Número Partido
•  Esfera (Distrital/Municipal, Estadual, Zonal, Nacional)
•  UF
•  CPF Presidente



•  Título de Eleitor do Presidente

Caso seja encontrada alguma divergência entre os dados informados no SPCA e
no SGIP o sistema retornará uma mensagem informando o dado divergente. 

1.1.2) O sistema realizará a consulta e validação n a Receita :

• CNPJ; 

• O sistema  utilizará  o  CPF do  presidente  informado  para  consultar  o  nome do
presidente na Receita. E deverá verificar se o nome consultado na Receita está
igual ao nome informado no SPCA; 

1.1.3) O sistema realizará consulta no Elo:

• O título de eleitor do presidente
• Nome
• Data de nascimento

Caso seja encontrada alguma divergência entre SPCA e Elo, o sistema retornará
uma mensagem informando o dado divergente. 

Caso  os  dados  estejam  válidos,  o  sistema  gerará  a  chave  de  ativação  do
presidente prestador de contas.

1.2) Login

Após preenchimento dos campos, o usuário deverá selecionar a opção  Login. O
sistema realizará a validação dos dados informados. 



2) Selecionar Prestador de Contas

Após validação do login, o usuário deverá selecionar o prestador de contas que
deseja acesso.

3) Chave de Ativação

No primeiro acesso do usuário ao prestador de contas, será solicitada a chave de
ativação, que deverá ser informada exatamente igual à gerada pelo sistema.



4) Tela inicial do sistema

5) Cadastro

Preencher as informações referentes aos agentes responsáveis pelo partido:

6) Emissão da Declaração de Ausência e Movimentação  de Recursos

Finalizados  os  passos  anteriores,  no  módulo  Pendências  e  Encerramento  do
Exercício, selecionar a opção “Prestação de contas sem movimentação de recursos”
e depois “Gerar Declaração” .



A declaração gerada, com número de controle, deverá ser impressa, assinada e
entregue no cartório eleitoral de vinculação da agremiação.




