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OBJECTIVOS

1. Suportar de forma descentralizada e autónoma as despesas
do Movimento.

2. Distribuir proporcionalmente às receitas o peso dos encar
gos com as realizações nacj-onais.

3. criar mecanismos para realizaÇões das receitas e despesas,
seu registo, controle e divulgação a um tempo simples e

eficazes.

MÉTODOS

1. serão consideradas receitas e despesas Regionais as reali
zadas na área de uma determinada Região e as que decorram
de actos dos seus orgãos de representação próprios desde
que não ultrapassem o âmbito da Região.

2. conslderam-se expressamente despesas Regionais as realiza
das por estas com os seus elementos representativos em des
locações para assegiurar a presença em orgãos Nacionais.

3. A contribuição de cada Região para as despesas de âmbito
Nacional far-se-á de forma proporcional às receitas.
Ou sejar êffi cada mês, re:verterá para um fundo Nacional
uma quotaparte das receitas Regionais correspondente à

divisão das suas receitas totais pelo no de Regiões.



2.

4. A gestão das receitas Regionais e do fundo Nacional será
feita pelos orgãos eleitos a nÍvel Regional e Nacional
respectivamente (Neste mornento, C.C.Rrs e C.C.N.).

5. compete à c.c.N. uniformizar as formas de realizaçaor rê-
gisto, controle e divulgação (generalizada) das receitas e
despesas.

6. compete à c.c.N. e às c.c.R's promover a eleição de um exe
cutivo que thes dê apoio e que tenha a seu cargo toda a par
te processual relativa às receitas e despesas, para além de
tarefas administrativas comuns.

6-1 - os executivos, consti-tuídos por 5 elementos, funcio
narão como um Grupo de Trabalho, sem prejuízo da
atribuiçâo de funÇões especÍficas a saber:

. Expediente e Arquivo

. Tesouraria

. Contabilidade

. Comunicação Social

. Grupos de Trabalho

MEIOS

1. os aderentes darão uma contribuição iniciar dentro dos se
guintes valores:
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1 .1 - Normal z 1.000$00

1.2 - ReduzÍda: 500$00

1.3 - Pessoal: A estabelecer por acordo com

o interessado

(Esta contribuição será devida a partir do mês de

inscríção inclusivê)

2. Igualmente haverá lugar a uma quotização mensal com os

seguintes valores:

2.1 - Normalz 250$00

2-2 - Reduzida: 100$00

2.3 - Pessoal: A estabelecer por acordo com

o interessado

3. A C.C.N. e as C.C.R's poderão aceitar donativos com des-
tino aos fundos Nacional e Regionais respectivamente.
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Executivo

Executivo

GRUPOS DE TRABALHO


