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I
ELEVAR A CAPACIDADE FIIIANCEIRA DO PARTIDO

NA REGIÃO PARA 350 COI,ITOS I,IEIISAIS,

0RrEriTAçÃ0 D0 AN0 DE ',r978

Â orEênização do Paatldo no Dístrlto de Lisboa tem dê efectuar
mensêlmenie um ;onjunto de despesês fixês (quotê à Comissão Cent!41
dê Fundos, profiseionêis, Delegêções e Tipografia Regional) e neces
slta dê dispendea cle umô ma16 Elevêdô capacidade !inanceira parê sa
t1sf6zêr ês necessidades e Es exlgêÍciês do Partldo no seu conJunto
em toda ê RÉsião.

Elevar a capdcldôdE f1nêncelra parê realizar novaE desPê9as e-
xigldês pelo conjunto da activldade revoluclonáriê do Pêatldo ou ê_
fectuêr despesas de ôcordo con ês receitss existentes, é a contrãdi
ção prLnclpal ê resoiLver, pôra consolidô:: uma forte e cêpêz or8êni-
zàqêo rêg1onaI.

Se ê capacidêde -finênceirê do Partido não for elevêdê ê organi
zação reglonâ1 náo poderá cúmpalr os compromissos assLlmidos P6rôntê
q Cgmltá CqnttêL e no sEntldo de prover'às fund6mentê1s dêspesês cên
trâí! do Pêrtldo,

Se ê cêpêcidêde financeira do Pôrt1do não for elevada ê orgôn1
zàçráo. ae€1rons1 não poderá suportêr o actual corpo de quadros profis
s1ônêls ê, muito menos, poderá êmp1iá-1o impedlndo asEim o Partldo
de crlsr um estrutura estávê1 e pêrm6nente de quôdros responaáveis
nas dlvsrsês tarefas e áaeôs do Distrito.

Se a cêpac1dêdê flnônceirê do P6rtldo não for elevada ê organl
zêção rGglo nê1 não poderá continuêr a su stentar úm ceato númêro dÉ
de1êgaçôes, nem se poderá cumprlr o-indispensáve1 Plano de êberturô
ae nãvãs delegêÇõÊs.e o restauro das Já exlstentes em toda ê Rêg1ão
de Lisbod.

Se ê capacidôds financelra do Pôrtldo náo for elevada um conJun
to de despesês normals de propagêndê, de êquis1Ção de mêqu1nêriê, õ
materlals dlvsrsos, não poderá continuar ê ser efectuôda colocando
em ri sco o trôbê1ho de direcção e gs apolós i ndlspe n5ávei s ao fun _

cionômênto de uma forte e coesê orgênizaÇão regionô1.

Neste sentido,
6 ntaç ão fúndômentê1
cldade +1nãncelra d

ê Comissão dÊ Flnanças
parê o corrsntÊ eno dÉ

a Regi ão de Li sboê pêrô

estêbeleceu como suê o11
1978, a êlevação da caPã
350 co nt os mBnsô1s.

II
A EDUCAçÃO lDEOLOGICA E A EDIFICAçÃO DAS CELULAS DE BASE

E A CONOIÇÁO PRIIICIPAL DA RESOLUÇÃO DO PROBLEI4A DAS FlNANçAS

0 problema das flnançês só pode ser correctêmente resolvldo na
b6sê de uma profundê Eduoêção 1dêo1ógicê dê môssa dos milltêntE5, do
sígnificado comunista da qLlota do Partido, do slgniricêdo de cadê
m111tantB sLêtêntôr mêtsriêlmente o seu Partido Comunlstô, de fÚndlr
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os sêus lnterêsses pessoôis com ê cêusa dê suê classE e do seu Par_
tÍdo.

Sô na base de uma discussão amplô e profundô nas"cé1u1ôs de bê-
se, o11êntêdê no sentido dos príncipioÊ e da pêrsuaçáo, do cumpri _

mento dos Estatutos € dum e1êvadg es,rÍrlto de c1êsse e de Pôrtido as
podêr6 resolver acertadamente a questão dô elevação dês quotizôções'
A1ém disso, é nas cé1u1as de bêsE enquanto orgônlsmoê colectlvos do
Pôrtido que estê cêndente êssunto encontrará uma solução Justa.

III
O AUiIENTO GERAL DAS QUOTAS É O MEIO PRINCIPAL

PARA O CUliPRIME[ITO DOS OBJECTIVOS FIXADOS

Constantoú-se, no conJunto dês cálulas dê base, que umê lmpor _

tênte parte, nêo paga as suas quotôs ao Partido, umô out.a parte,Pg_
ea l rresu l a r mõãÍ;--ê;--;;ã-E;;T anci"I, Fêsê quotas rê1ôtívêmen
tG bàirãÀ àqúõm de Lr Éiê d6 salário.

No êstudo e inquérj^to reê1izêdo, a Comissão de FinênçaB concfuiu
que a solução ôdequôdô e justa no momento, Bêriê 9_j!!!!jg-3313]-!3.s
quot ôs de todos os fillitantes do Pêrtido.

Sendo que o êumento gerê1 sÊ
xa6 (50$00 ê 100$00) parê um diê
pedlmentos de força maloa, que sel
lú1ô do Pôrtldo.

bêseia nô
de eê1ário
êm juBtlf 1

que nao haja
êceltes pe 1ô

tv
0 l9 TRt!{ESTRE (FEVEREIR0 A t9 SIAI0) 

.

ALCA çAR 0S 250 C0NÍ0S MEI{SAÍS

0 êumento geral dês quotês é uma batêl.hâ política e devB assên_
têr num podeaoso movimento de mô9sa em todas as ceful
@everá ser dlrlgido
sáveis dês F. nênças em cada escalào e pelê Co-1issão de

oefos resoon-
Fi.n6nçês da

Reglão.

se acord á com uma
mBnt o das quotas será
até 19 dB I{ôio de flrodo
250 contos mênsôÍs.

ên311se das forÇês e do est
fixôdo a cada área e orgêni
a ser cuanprido e prBfêzêr

ado geraL do pagê_
zação um obiectivo
o cuÍnÊrimento dos

IIOMEAR RESPONSÃVEIS PELAS FIIIANçAS. E

t4ÚTUO ENTRE A COMISSÃO DE FtIlAI{ÇAS

A e1Êvação dê capacldade finêôce1rê dê Regiáo Pêssê por um con-
Junto dê novas meclidês de dlrPceío. !!I!I!fq.-I

ESTABELEÇER O, COI{TROLE

E OS COMITES DO PAIIÍtDO

sempre
CôVê15 B

das fl nôn9ês em todos o Partido.
anlzêcêo



Em primel ro 1ugar, pel
tor de reBponsáve1s pê1as
de F1nênçôs e dos Comités

a
fí

á ao esÊa1ão local ê
nancas 50b
Partido,

Em segundo 1uEêr, por um controle mensô1 dês quotês entregue9 e

dos objsctivos estabel.eôidos e, as medldas a tomar pêrê o seu afec_
tLvo cumprimsnto.

Em tercê1ro lugar, por nqvo! métodos ê unr novo estilo de encs -
rôr, discutir e trêtêr as Finan ãs do Partido náo como uma merê for
mê1idôde, mô1s uma têrefô, mas um me ndlspensáve1 e dBclslvo ê

conaolldação ê desenvolvÍmêôto de uma forte 0rgôni.zação Regronê1, o
qus lnp1icê um novo método e um novo sstilo, desde o tactamento que
d€ve ssr dêdo pelos responsáveis e pelos Comltés do Pêrtido êté à
Comissão de Flnênçês,

-Em 
qLrêrto lugôr, ê organizaÇão dês quEstõBS das flnênças do to-

po ê base, s tBmpo ê horês. Dasdê oE imprBssôs racabedores atê a suê
ããTTãEãi-reoepção s cont.ole pelas dj.versês orgônizêçôes e cé1u1as
do Pêrtldo.

Nês qúestões de orgônLzêção, importê resolver o problemê dô
prestação de contôs Í !essêlvendc cs aEgtêdos do Pêrtldo) e do con
trole mútuo entre a Comissão de Finançaã e todôs as organizaçôee. -

VI

CENTRALIZAR TOOO O I4OVIMENÍO FIíIANCEIRO DA REGIÃO

No 6no de 1978, competirá à comlasã: de Finênças êentra1lzêr to
dêe ês recEitôs e despesss srectuêdês pele organização do Partldo
no Dlstrlto (Luta Populêr, Editorê, eIÊ1ções, propêgêndê, matêriêis
do Pattido, Revistê Teõricê, etc).

A Comlssão de Finanças e1êboraaá mensêlmente uma rEcolhô de cal
xô dds despesês e recBILês erEctu6das peIês orgêni,zêções e células-
do Pêrtldo, de formê a controlêr e centrô1izar o volume geral do mo
vimento finon:eiro êm todê a Região.

Ll sboa, 10 de Feeereiro de 1978

A SBcretár1á d6

coml B são de FtnonçôB
Graça

de sec_
Comissêo
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CONTROIE E

NAS AECEÍIAS T] IESPESAS

-DiárÍas, Semanais e nênêais

-l,uta Polu1ar
-Ealltora
-ReYista Teó!ica
-Material alê ?rolaganda
-Despesas da lelegação
-0utras alêspêsas

MêÂ

0rganização

DrÀ
NTSÍGNÀÇAO
NÁS IES?ESÀS EN?NANÂS sÀÍnas



ÀúMTNTO GXRÀI DAS QUOTIZAÇoES Dn CÀnA láIi,rÍÀNTE
}Â!A ÂTINGIR OS 

'50 
CONTOS MENSÀÍS

I'OIgA Nit CONTRO],8

oRcÀN1ZÂÇÃO

8ÜÀI,ITO }AGAVÀ ?ASSA A PÀGAR



AI]IGNÍO GERÀL NA OUOTIZÂCãO DE CÁ.TA MILÍTANTE Nâ

IES?ARA ÀIINGM OS 150 CONTOS IIEIISAÍS

QUOTA MÍNIM - 1 dta de sa1árl.

cÉtúLÀ

PSEUÚNIMO

Na

tms

QÚO TÀ

ANTIAl0B__

ÀNIER]OR
quorÁ

AC[UAÍ,

ÀU}6NTO GERÀI NAS

ACTÜÂI 

-

MI],ITÂNTE


