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II REUNIAO trE F|ESPONEAVEIS
trre 35 SINDICATffi DO PLAT\E ATI.IUAL

PCTP
PRÓXMAS ELEÇÔES

srNDlcAls

TRAVAR A LUTA PE LA EX PULSAO
DOS SOCIAL-FASCISTAS DE TODOSO§ SINDICATOS

I"IJTAR POR UMA AMPLA UNIDADE
hff] SEIO DAS MASSAS
PREPARAR TUDO A TEMPO
E ATE AO MINIMO PORMENOR



rLl{ÇOrs s/lvD tcAls
- As eleições têm de real-izar-se atd 15 de Dezembro e podem ter Iugar. a qualquer mg

mento, á partir de 1 de Outubro, (arte 75s e ar[s 27g dos Estatutos).

- A convocatdria poderd ser feita em apenas um jornal, aldm das convocatdrias afí-
xadas na Sede e Delegações, e ccm a à*"""@t" A" 3Q-Slqq (arte l(e)

- As listas têm que ser entregues à Mesa d.a Assembleia Geral atd 30 dj-a§i antes das
eleições (arte 78s).

Têm d.e eer bubscritas por w1 mínniid de.I'Oo'ô sdci-os (arts ?$e, ne 2).

Membros para cada lista:
Direcção ......ô... ..... ..... 11
Mesa da Assembleia Geral .. ' . i ô.. . .. '.. Lr

Conselho Fiscal ..... ... c, 3
Coraissão de fiscalização elei-toral .... 1

Podem fazer parte da lisla os sdcios maiores de 21 anos que tenham P|go as quotas
pelo meno" rrà" 6 meses anteriores à data da realizagão das eleiqões (attn 72e).

Podem votar os sdcios maiores de 18 anos que tenham pago as quotas nos 2 meses ag
teriores (*"te 71e)"

- Os cadernos eleitorais deverâo ser afíxados pelo menos 15 dias antes das eleigôes
e as reclamações sd podem ter lugar nos 10 d.ias seguintes à afixagão (artn ??e).

- A as,sembleia eleitor.al abre ãs 10 H e encçnna ãs 22 H.O mandato á ae

EtECI',RrCrÊTAS anos
.'

- Às eleições podem realizar-se atd ao fim de Dezembro de Jl977 e sãomarcadascom
un mínimo de util roês de antecedência (arte:79, ne L1.

- Â convocatdria poderd ser feita em dois jornais didrios da drea ond-e houver sec-
gâo dervoto e pór afixaçâo. de comunícados na'Sede e nas Delegações e de circula-
ies enviadas a todos os sdcios (u.ttn '/9rne 2).

- Às listas têm que ser
elei-ções (arts 81, ne

,ir .'i ir :' '' ' 
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- Podem fazer parte das listas os sricios'mniores de 18 anos

lt"a,n"{lrma';Z). ., . 'r: :

..t-.

entregues'à Mesa da Assembleia GéraI atd 15 dias antes àas
c\.,//.

, -. , , PçIe rDin'ecção

quei-:exerçaJí' ã piiofissâo
t, ':.: .';.'

- Têm de ser subscritas por um mínimo de LA% dos sdcios ou 2O0 sdcios, (arts 81rne1)
- Membros para cada listal 

il:::-:::.,"ri;i;'c";;i:,:,,, 
"","0'.'.'.'.'.'.':'." 

5,n

Conselho Fiscal '.p§?ê..roô.r.or...:!i? cl. 3 -.. '

Comj-ssâp Fis cali.zaç ãp- glé:ido.ral .,.."' ; . 5- sdcio§- ricntãdõs

..1-, .- ; f-, ,. ' : 'r: rr j:.i: ,r .l

a Os cad.ernos ôleitorais, deverão ser afi-xados pelo menos 20 dias antes da data_das
eleiçõesr.na Seâé'do Slndicato e nas Delegaçõeq e as recJ-arnaçõesrdeverão t91'lugâr

"tíiO 
áias aepois ide afixaçâo (arto Sn): ' :': : :' ){ ; ' 

j'::' :
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- 0local, hora, abe$pLa e.encerÍamqnto do,aetoretêi-toral serd'marcado pelÊ Melsa da
Assaiül-ei&:Gera1.':; ' .- : ' -r' :' :

- o mand.ato d de 
tl* 

*ro,, " -' ' :" :''
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nealizam-se no úl-t,imo Sábadode Novembro (ar^tç 1149)

Podem fazer
com mais de
( ar:t9 1129 )

0S câdeilnos
pelo menos
sen feitas,
0 mandato â

- As listas tôm de ser. entregues atã 55 dias antes das eleições e

a nesa do píã"ã"iã-p"ãii"".ia-s. sobne a 1ega1i9"9ç da lista nos 15

ãiã"-àseguinãsua.apresentação(ant91139,n9?}.','''
- Membnos pa:aa cada listal Secretariado Naeional . . o c . 2I efeetivos,

7 suplentes
Comissão el-eitonal r-....o. I

parte da lista,pa.'a o Secnetaniado Naiional, os s-ócios,-oãàà.i ae riiíàçáor Qtlq tenhain a quotização em dia' .

eleitor-ais deve::ão estar: af,ixados nas Sedes Eegionais,
rs-aiasd,nteS-aáã_ãruiçõeseaSnec1amaçõess6podem-.,,, p""zà a* S-àias .p6s, a sua afixação. (ant? 1189,ng5)

de dois Anos e inj-cia-se Sempne em 2 de Janeino.

srND. rRAB . DA MARTNHA I"ÍERCANTE AERONAVEGAç4q-I-IESC4g

As eleições devem nealizan-se at6 fins de Dezembno de 77 e tên de

ser,manóadas com um mrnrmo de 45 dias de antecedência (at9 40ç)

A'convoeatôria será feita pon anúncios publicados em 3 jonnS!1, e

ãfi"ãao" na Seae, seeções ã Delegações ão Sindieato (Artç 409)

À" listas têm de sen entnegues atá ãs 17 horas do z.Oq dia antes

::'r::;::t::-t::';":';,i]",r."s po,: todos os candidates.e pelo me-

ã"-iã ãás ereito::es (a::t9 36'9-n9 2) - ee:rca de 150 sõcios.

Menbnos para cada lista: Direcção ........."ô"' """ 7

l'lesa Ãssembleia Geral ,.....e . 4 ,

. :, Coneelho Fiscal 'oo'c'e'€oc" 3

Só podem candidatall-se os s6cios há mais de um ano, cidadãos por-
tugueses, maaores de 18 anosr-Que exerçam a pnofissão-e lç"lam P3
go as quótas atá ao mês anteriónr âo dá apnesentação da lista
(ar:tq J+ç ) .

Os cade::nos eleitorais, serão ent::egues um a eada lista e podem

ser consultados pelos á6cios'que o nequeinam (art9 35).

A Assembleia Eleitonal sená convocada duma única vez e os peniodos
de funcionamenlo serão fixados na altu::a.
0 mandato á de 2 anos.



ESÇRrTÚBro_s

As e.1eicões podem nealizar-se atá ao dia 15 de Dezembno deste ano ou
l t- .,no r:rãxímo até ao dia I de Janeiro.

A convocat6nia Bená feita com ampla publicidldq-em lornais diánios,
a1ên da afixada na Sede, e com o minimo de 45 dias ãe antecedência'
(ant9 5Q).
A aonesentacão das listas ter:ã de ser feita até 30 dias antes das
eleigões (aitç 119).
Têrn de ser" subscnitas por um mínimo de 100 s6cios (ant9 ??)

Hem ros para a lista: Dirrecção ......o..............r 15
Mesa da Aesenibleia Genal . ... .. 5
Conselho fisealizadorr ..........11
Comissão eleitonal ............. 3
Cornissão Fiscalizadona do Pnoees
so Elgitoral ........'.........1 1

Podem fazen parte da lista os s6eios maiones de I8 anos e que tenham
pago ae quotãs nos 6 meses anter:ior"es ã aata da narç:qção áas elei-
iaãs ( arfq 3e ) -_-0s cadennos eleitonais devenão sen afixados eom uma antecedêneia nÍ-
nima de 20 dias sobre as eleições e as neclanações podenão ser fet
Eilnos 1O dias seguintes ã aÉixaeão (art9 69)-
O mandato dos Corpos Genentes ã Oe 2 anos

OURIVES

- As eleições podem ser ma?cadas a qualquen momentoruma veã que estã
dentno do prazo.

- Têm de ser convocadas com pelo menos um mês de antecedência com pu-
blicidade em 2 ionnais aiái'ios (ant9 709)

- As listas tenão-de sen entreguel atá 15 dias antes do acto eleitonaL
(ant9 729')

- Tên de sen subscritas peLo menos pon 100 eleitores (ant9 729,
Courposição das listas: Direcção ..o.o.........o....t,.. 7

Meea da Asseilbleia Genal ...... o 3
Consglho Fiscal .. .. o.... ..... .. 3

0e cadernos eleitoraie senão afixados eom a antecedência mínirra de
20 dias sobne as eleições na Sede do Sindicato e De1egações (art9719
-Be 2r. As neclamaçõeé poder^ão sen feitas atã 10 dias-aátes das eLei
çoes.- 0 nandato dos Corpos Genentes á Ae 2 ano§.

.or,rRAS E!Er§0ES
OTICIATS MAQUTNI§TAS DA MARIN}IA MERCANTE.*'váo reairlan-se eleicões no dia SlLOl?7.
- Hã duas listas. Nôs õoncornemos como lista B.
STNDICATO TRABALHADORES REGISTO E I{OTARIADO (NACIONAL)
- As eleições são no día 22 de Qulubno.- A apnesentação de listas 6 at6 ãs 17 honas do dia 2 de Outubro
CÂ,MARA MUNICIPAL DE LISBOA
- As eleições são em Novembno.
- Teruui.nou o priazo pana apr.esentação de listas no dia ?3tg/7?.
- Não eoncorremos.
LiSbOA, 3 dC SCtCMbNO dC \971. rI REUNIÂO DE RESFONSÁVEIS DO§

3§'STNDICATOS DO' PIÁI\TO A§UAI, . . :


