
A lista encabeçada por José Augusto Fernandes Gomes, número de liado 060300693, com o 
conhecimento e concordância de todos os que subscreveram esta lista, propõe o acréscimo de 
dois pontos aos Estatutos do CDS/PP.

Os pontos a acrescentar:
1_Defendemos que todos os liados (com deveres estatutários cumpridos) têm que ter 
resposta às questões que levantam, quer aos órgãos nacionais quer aos órgãos regionais, 
no prazo máximo de sete dias úteis a contar da data de envio.

No No Artigo 7° (Direitos dos membros) no ponto um (1.):« São direitos dos membros:» deverá ser 
acrescentada a alínea ’e’ que poderá dizer: « Receber resposta de órgãos nacionais ou regionais, 
com máximo de sete dias úteis, a todas questões levantadas, desde que o liado cumpra com 
todos os critérios das alíneas do artigo 6º (Deveres dos membros)»

2_ Os Presidentes das Comissões Políticas, Distritais ou Concelhias, devem ser vedados a 
sua inscrição em lista para as eleições nacionais: Autarquias, Legislativas e Europeias. 
Este ponto deve garantir a isenção para crítica ao desempenho dos eleitos pelo CDS-PP.

CCom a forma:
Artigo 16º (Comissão Política Distrital) - no ponto um (1) «A Comissão Política Distrital é o 
órgão que representa o Partido e executa a acção política no respectivo Distrito, competin-
do-lhe nomeadamente:»
Acrescentar alínea ‘f ‘ que deverá dizer algo como: «Ao Presidente da Comissão Política Distrital, 
eleito, está vedada a entrada em listas às eleições nacionais: Autárquicas, Legislativas ou Euro-
peias. Mantendo a sua visão crítica em relação ao desempenho dos eleitos pelo CDS - Partido 
Popular»

Da mesma forma no Artigo 22º (Comissão Política Concelhia), no ponto um (1):« A Comissão 
Política Concelhia é o órgão que representa politicamente o Partido e executa acção política na 
área do município a que pertence, competindo-lhe nomeadamente:» deverá, segundo nossa 
opinião ser acrescentado a alínea h que deverá dizer algo como: «Ao Presidente da Comissão 
Política Concelhia, eleito, está vedada a entrada em listas às eleições nacionais: Autárquicas; 
Legislativas ou Europeias. Mantendo a sua visão crítica em relação ao desempenho dos eleitos 
pelo CDS - Partido Popular».

EsEstes são os dois pontos propostos, para acréscimo aos Estatutos do CDS- PP, são a razão da 
nossa proposta.
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