PROPOSTAS TEMÁTICAS
E DE ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS
ENQUADRAMENTO REGULAMENTAR
Artigo 14.º
(Subscrição e entrega das propostas temáticas e de alterações estatutárias)
1. As propostas de alterações estatutárias, bem como as propostas temáticas, deverão ser entregues nos serviços centrais, endereçadas ao Presidente da Mesa do Congresso, até às 18 horas do dia 31 de janeiro de 2018, em versão
impressa e em formato digital, para divulgação no site oficial e no Povo Livre.
2. As propostas temáticas podem ser subscritas pela Comissão Política Nacional do PSD, da JSD, dos ASD, pelo Secretariado Nacional dos TSD, pelas Comissões Políticas Regionais, pelas Assembleias Distritais, por cinco Secções das
Comunidades Portuguesas, 1500 militantes no pleno exercício dos seus direitos ou por 50 delegados ao Congresso.
3. Cada Assembleia Distrital só pode subscrever uma proposta temática.
4. Cada delegado ao Congresso só pode subscrever uma proposta temática.
5. As propostas de alterações estatutárias só serão admitidas quando subscritas por 100 membros do Congresso, pelo
Conselho Nacional, pela CPN, por 10 Comissões Políticas Distritais ou por 1500 militantes do partido (artigo 80.º dos
Estatutos).
6. Durante os trabalhos do Congresso podem ser admitidas propostas que visem a conciliação de outras anteriormente
admitidas, desde que o 1.º subscritor de cada uma destas a retire e subscreva aquelas.
7. Ao 1.º subscritor de cada proposta, a quem incumbe representar os restantes, é permitida a aceitação de sugestões
visando modificar a sua redação.
8. Caberá ao Conselho Nacional aprovar a redação final do articulado dos Estatutos resultante das propostas aprovadas.
9. Caso existam várias propostas temáticas versando o mesmo tema é aprovada aquela que recolher maior número de
votos favoráveis.
10. As propostas de alterações estatutárias deverão ser aprovadas por maioria de três quintos dos sufrágios (n.º 2 do
artigo 80.º dos Estatutos).
11. As propostas temáticas e de alterações estatutária, são publicadas no site oficial e no Povo Livre no dia 7 de fevereiro
de 2018.

