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OFÍCIO 032/18                                                  São Luís – Ma, 11 de Julho de 2018.
 
DE: DIRETÓRIO ESTADUAL 

             
PARA:  PRE – CANDIDATOS A CHAPA MAJORITARIA 
 

ASSUNTO: NOTIFICAÇAO AO PRE  CANDIDATOS A SENADOR E GOVERNADOR PARA
ADEQUAÇAO DO PEDIDO AS RESOLUÇOES DO PARTIDOS. 

Companheiro (a)s

Diante das précandidaturas apresentada junto ao Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores
do Maranhão para os cargos majoritários Estamos encaminhando os procedimentos que os mesmo
deveram providencia conforme regulamento com base no estatuto do partido. 

São prérequisitos para ser candidato ou candidata: 
a) estar filiado ou filiada ao Partido até 07 de Abril de 2017; 
b) estar em dia com o Sistema de Arrecadação de Contribuição Estatutária (SACE) Nacional do
Partido; 
c) assinar e registrar em Cartório o “Compromisso Partidário do Candidato ou Candidata Petista”,
de acordo com modelo aprovado pela instância nacional do Partido, até a realização da Convenção
Oficial do Partido.

 Diretrizes para o Processo de Definição de Candidaturas do PT em 2018
Havendo mais de um(a) candidato(a) inscrito(a) para governo ou senado, o Diretório Estadual,
considerando as diretrizes nacionais sobre política de alianças, a conjuntura estadual e o estágio
de evolução das tratativas sobre coligações com os demais partidos, definirá o método de escolha
dos(as) candidatos(as), podendo ser através de Prévias Eleitorais ou, se aprovado por 2/3 dos
votos de seus membros, através de votação em urna no Encontro Estadual de Definição de
Candidaturas. 
. Quando houver segundo turno nas prévias eleitorais, o intervalo entre o primeiro e o segundo
turno deverá ser de, no mínimo, 13 dias. 
10. O número de assinaturas necessárias para que a Executiva Estadual examine pedido de
inscrição de précandidatura a Governador(a) deve ser equivalente à 10% do número de
filiados(as) que votaram no 6º Congresso naquele Estado. 
11. Quando a escolha da candidatura for efetuada no Encontro o pedido de inscrição deverá ser
acompanhado das assinaturas de, no mínimo, 10% do número total de delegados(as) ao Encontro. 
12. Respeitadas as diretrizes e a tática aprovada os Encontros poderão delegar às Direções
Estaduais poderes para concluir as tratativas com partidos aliados em relação à efetivação das
coligações da composição das chapas proporcionais. 
13. O número de assinaturas necessárias para que a Executiva Estadual examine pedido de
inscrição de précandidaturas ao Senado, inclusive suplentes, deve ser equivalente à 10% do
número de filiados(as) que votaram no 6º Congresso naquele Estado. 
14. O número de assinaturas necessárias para que a Executiva Estadual examine pedido de
inscrição de précandidatura ao cargo de ViceGovernador(a) deve ser equivalente à 10% do
número de filiados(as) que votaram no 6º Congresso naquele Estado. 
15. Havendo mais de uma précandidatura ao cargo de ViceGovernador(a) caberá ao Encontro de
Definição de Candidaturas escolher o(a) candidato(a) por voto em urna. 
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Diante do exposto e das resoluções e o estatuto fica notificado os pré candidato a cumprir as
determinações no prazo de 48 horas para que seja apreciada os pedido na reunião do DE que
ocorrera no dia 13/07/2018.

Atenciosamente,

Augusto Cesar lobato
Presidente Estadual do PT/MA

Francimar Monteiro de Melo
Secretária Estadual de Organização


