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CAPITULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1º - Âmbito 

O presente regulamento contém as normas a que deve obedecer o processo eleitoral 

para os órgãos sociais da Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas 

de Fafe, CRL., a seguir designada abreviadamente por CERCIFAF. 

 

Artigo 2º - Princípios eleitorais 

1. As eleições para os órgãos sociais da CERCIFAF obedecem aos princípios da liberdade 

de apresentação de listas e do pluralismo de opiniões. 

2. Os órgãos sociais são eleitos em escrutínio secreto, por um período de quatro anos.  

3. Nenhum membro efetivo pode estar representado em mais de um órgão eletivo. 

4. O direito de voto apenas pode ser exercido presencialmente. 

 

Artigo 3º - Fiscalização e recurso contencioso 

1. A fiscalização do processo eleitoral é da responsabilidade da mesa da assembleia geral. 

2. Os protestos apresentados no decorrer do ato eleitoral serão decididos pela mesa da 

assembleia geral. 

 

 

CAPITULO II - RECENSEAMENTO E CAPACIDADE ELEITORAL 

 

Artigo 4º - Capacidade eleitoral (Ativa e Passiva) 

1. Os membros efetivos podem eleger os órgãos sociais desde que se encontrem no pleno 

gozo dos seus direitos e tenham sido admitidos até 31 de dezembro do ano civil anterior 

àquele em que se realiza o respetivo ato eleitoral. 

2. Podem ser eleitos para os órgãos sociais os membros efetivos que se encontrem no 

pleno gozo dos seus direitos e tenham sido admitidos há, pelo menos, um ano em relação 

à data em que se realiza o ato eleitoral, salvo se for cooptado pela direção, caso em que 

fica dispensado daquele requisito. 
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3. Não podem ser eleitos, simultaneamente, para a direção e conselho fiscal, os cônjuges 

e as pessoas que vivam em união de facto.  

4. Não poderá eleger e ser eleito o membro efetivo que tiver incorrido na prática das 

infrações disciplinares previstas nos Estatutos da CERCIFAF, enquanto persistirem os 

efeitos da pena aplicada. 

5. Cada membro efetivo dispõe de um voto, qualquer que seja a sua participação no 

capital social. 

 

Artigo 5º - Cadernos eleitorais 

1. A direção deve elaborar cadernos eleitorais, nos quais constem todos os membros 

efetivos com direito a voto, com a exceção prevista no nº 1 do artigo anterior. 

2. Os cadernos eleitorais ficarão à disposição de todos os membros efetivos, para 

consulta, na sede social e noutros locais onde funcionem unidades sob a responsabilidade 

da CERCIFAF, a partir do dia seguinte ao da publicação da convocatória para a assembleia 

geral eleitoral. 

3. Os membros efetivos podem reclamar por escrito da omissão ou inclusão de qualquer 

membro efetivo nos cadernos eleitorais, e bem assim de qualquer outra irregularidade, 

devendo as reclamações ser apresentadas na secretaria da CERCIFAF, até oito dias antes 

da data designada para a assembleia geral eleitoral. 

4. A mesa da assembleia geral eleitoral deliberará sobre as reclamações apresentadas, até 

cinco dias antes do ato eleitoral. 

 

 

CAPITULO III - CANDIDATURA 

 

Artigo 6º - Apresentação das listas 

1. Cada candidatura apresentará uma única lista, a qual integrará os seguintes órgãos, 

candidatos e cargos: 

a) Mesa da Assembleia geral - um presidente, um vice-presidente e um secretário. 

b) Conselho Fiscal - um presidente, um secretário e um relator. 

c) Direção - Um Presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e três 

vogais. 
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2. Nenhum dos membros de uma lista pode candidatar-se, simultaneamente, por outra 

lista e para mais de um cargo eletivo. 

 

Artigo 7º - Prazo 

As listas devem ser entregues na secretaria da CERCIFAF, que as remeterá ao presidente 

da Mesa da Assembleia Geral até 10 dias antes da data marcada para a assembleia 

eleitoral. 

 

Artigo 8º - Requisitos formais 

1. As listas de candidatura devem conter a distribuição dos candidatos pelos cargos, 

obedecendo ao modelo indicado em anexo a este regulamento. 

2. Cada lista deve abranger todas as posições elegendas. 

3. Cada lista deverá ser subscrita por todos os candidatos que a integram, como prova de 

aceitação da candidatura, bem como por, pelo menos, cinco membros efetivos. 

4. Contra a entrega das listas deverá a secretaria passar o respetivo recibo. 

4. As listas serão classificadas por ordem de entrada, segundo as letras do alfabeto. 

 

Artigo 9º - Falta de candidaturas 

Se até oito dias antes do início da Assembleia Eleitoral não tiverem sido apresentadas ao 

presidente da assembleia geral lista(s) de candidatura(s), cabe à Assembleia-geral 

deliberar sobre esta matéria. 

 

Artigo 10º - Regularidade das listas de candidaturas 

1. A Mesa da Assembleia Geral aprecia e decide sobre a conformidade das listas de 

candidaturas apresentadas, nas 24 horas seguintes à sua receção. 

2. Ocorrendo alguma irregularidade, será notificado o primeiro proponente da lista ou o 

mandatário, se designado, a fim de proceder à regularização, no prazo de 48 horas a 

contar da notificação. 
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CAPITULO IV - CAMPANHA ELEITORAL 

 

Artigo 11º - Período da campanha eleitoral 

O período da campanha eleitoral inicia-se no dia seguinte à afixação das listas admitidas a 

sufrágio e termina às 24 horas do dia anterior ao designado para as eleições. 

 

Artigo 12º - Meios e ações de divulgação 

1. As candidaturas poderão utilizar os placards existentes na sede da Instituição, 

disponibilizados para o efeito, para afixação de informações diversas. 

2. Poderão ser cedidos outros espaços e equipamentos para ações e sessões de 

esclarecimento, desde que a sua realização não colida com o normal funcionamento das 

atividades e serviços. 

3. Para efeitos do previsto no número anterior, devem as candidaturas solicitar à direção 

a respetiva autorização, por escrito, informando, ainda que genericamente, o conteúdo 

da ação que pretendem desenvolver. 

4. A direção deverá proferir decisão, por escrito, no prazo de 24 horas, em igualdade de 

circunstâncias para com todas as listas. 

 

 

CAPITULO V - ORGANIZAÇÃO DA VOTAÇÃO E DO ATO ELEITORAL 

 

Artigo 13º - Boletim de voto e forma de votação 

1. Os boletins de voto terão forma retangular e serão impressos em papel da mesma 

qualidade e formato e nele devem constar todas as listas admitidas a sufrágio. 

2. No boletim de voto as listas vêm indicadas por ordem alfabética, seguida de um 

quadrado à frente para se assinalar com uma cruz a escolha de cada uma. 

3. Iniciada a votação, cada eleitor associado, depois de identificado, recebe o boletim de 

voto, procede ao seu preenchimento e entrega-o, dobrado em quatro, ao presidente da 

mesa de voto, que o insere na respetiva urna de voto. 
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Artigo 14º - Composição da mesa de voto 

1. O ato eleitoral decorrerá perante a assembleia eleitoral, que será constituída pelos 

membros da assembleia geral consignados no artigo 19.º dos Estatutos. 

2. Na mesa de voto tem assento um representante de cada lista candidata. 

3. A presidência da mesa de voto é assegurada pelo presidente da mesa da assembleia 

geral, que poderá delegar essa função, por motivos justificados. 

4. Os secretários da mesa e os representantes das listas a que se refere o número dois do 

presente artigo atuam como escrutinadores. 

5. Todos os membros da mesa devem estar presentes no ato de abertura e de 

encerramento da votação, salvo motivo de força maior, não podendo no entanto os 

representantes das listas estarem em maioria em relação ao número total de presentes. 

 

Artigo 15º - Funcionamento da mesa de voto 

1. A mesa de voto funcionará na sede da CERCIFAF. 

2. Na mesa de voto existirá, obrigatoriamente, as listas apresentadas a sufrágio, 

identificáveis por ordem alfabética e com a distribuição de todos os candidatos pelos 

cargos a que concorrem.  

 

Artigo 16º - Abertura da votação 

1. A votação decorrerá no dia e período de tempo constantes no aviso convocatório. 

2. A assembleia eleitoral funcionará até serem concluídas todas as operações de votação 

e apuramento. 

 

Artigo 17º - Votação presencial 

1. O eleitor apresentará, no momento da votação, documento de identificação (Bilhete de 

Identidade ou Cartão de Cidadão). 
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CAPITULO VI - APURAMENTO ELEITORAL 

 

Artigo 18º - Contagem dos votos 

1. Encerrada a votação, o presidente da assembleia de voto mandará contar os votantes 

pelas descargas efetuadas nos cadernos eleitorais. 

2. Concluída essa contagem, o presidente mandará abrir a urna, a fim de conferir o 

número de boletins de voto que nela deram entrada. 

3. Em caso de divergência entre o número de votantes apurado e o dos boletins de voto 

contados, prevalecerá, para efeitos de apuramento, o número de boletins de voto 

contados. 

4. Os boletins de voto serão examinados e exibidos pelo presidente da mesa, que os 

agrupará, com a ajuda de um dos secretários, em lotes separados, sendo um para cada 

uma das candidaturas votadas, outro para os votos em branco e outro para os votos 

nulos. 

5. Considera-se eleita a lista que obtenha cinquenta por cento mais um dos votos 

expressos. 

6. Não se verificando tal situação, serão sujeitas a sufrágio, oito dias depois, as duas listas 

mais votadas sendo eleita a que obtenha mais votos. 

 

Artigo 19º - Votos regularmente emitidos e nulidade dos boletins de voto 

1. Consideram-se votos regularmente emitidos aqueles em cujo boletim de voto 

contenha uma cruz num único dos quadrados destinados a identificar a lista escolhida, ou 

o boletim do voto que não contenha qualquer tipo de escrito ou cruz, o qual será contado 

como voto branco. 

2. Consideram-se nulos os boletins de voto que contenham quaisquer anotações, sinais, 

rasuras ou tenham votações em mais de uma lista para o mesmo órgão social. 

 

Artigo 20º - Ata eleitoral 

Da ata elaborada pela mesa da assembleia-geral devem constar, para além do 

apuramento final das eleições, os seguintes elementos: 

a) O nome dos membros da mesa e representantes das listas de candidaturas; 
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b) A hora de abertura, encerramento e local da votação; 

c) As deliberações tomadas pela mesa; 

d) O número de membros efetivos com direito de voto e aqueles que o exerceram; 

e) O número de votos obtidos por cada lista; 

f) O número de votos em branco e votos nulos; 

g) Eventuais reclamações e protestos; 

h) As assinaturas de todos os componentes da mesa. 

 

Artigo 21º - Afixação dos resultados 

Após a contagem final pela mesa da assembleia eleitoral os resultados da votação serão 

afixados no prazo máximo de 24 horas, na sede da Instituição, contendo tal documento a 

assinatura do presidente da mesa da assembleia geral. 

 

 

CAPITULO VII - FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E RECURSO DO ATO ELEITORAL 

 

Artigo 22º - Competências 

Compete à mesa da assembleia geral: 

a) Compete ao presidente da mesa convocar os cooperadores com pelo menos 

vinte dias antes da data prevista para eleição dos órgãos sociais; 

b) Coordenar e fiscalizar o processo eleitoral a que se reporta o presente 

regulamento; 

c) Verificar a regularidade da apresentação das listas de candidaturas; 

d) Divulgar instruções sobre o processo eleitoral; 

e) Deliberar sobre os casos omissos no presente regulamento. 
 

Artigo 23º - Protestos e recursos 

1. A mesa da assembleia geral decide os protestos apresentados no decurso do ato 

eleitoral, em conformidade com os princípios consagrados no Código Cooperativo, nos 

Estatutos, no Regulamento Interno da CERCIFAF, no presente Regulamento Eleitoral e 

demais legislação aplicável, 
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2. Do ato eleitoral pode ser interposto recurso, que será fundamentado e instruído com 

as provas das irregularidades arguidas. 

3. O recurso deve ser dirigido ao presidente da mesa da assembleia geral, no prazo de 3 

dias a contar da realização da afixação dos resultados eleitorais. 

4. Recebido o recurso, a mesa da assembleia geral pronunciar-se-á, no prazo de 5 dias 

contados da data da sua apresentação. 

5. Desta decisão cabe recurso ordinário, nos termos da lei geral. 

6. Se em consequência do recurso vier a ser anulado o ato eleitoral e esta decisão 

transitar em julgado, será repetido o ato eleitoral, no prazo máximo de 15 dias, 

aproveitando-se tudo quanto houver sido validamente processado até à convocatória da 

nova assembleia eleitoral. 

 

 

CAPITULO VIII - POSSE 

 

Artigo 24º - Posse 

1. Os membros eleitos consideram-se em exercício a partir da data de posse. 

2. A posse tem lugar até 15 dias após a realização da assembleia eleitoral. 

3. Compete ao presidente da mesa da assembleia geral dar posse aos eleitos para os 

órgãos sociais.  

4. O ato de posse é formalizado no Livro de Posse. 

 

 

CAPITULO IX - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 25º - Alterações ao regulamento 

Qualquer alteração ao presente regulamento eleitoral deverá ser votada em assembleia 

geral. 

 

Artigo 26º - Entrada em vigor 

O presente Regulamento Eleitoral entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação. 
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Anexos 

Regulamento Eleitoral 
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LISTA PARA OS ÓRGÃOS SOCIAIS DA CERCIFAF 

(A que se refere o n.º 1 do artigo 8º do Regulamento Eleitoral) 

 
TRIÉNIO _______/_______ 

 
LISTA 

 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 
CARGO NOME RUBRICA 

Presidente   
Vice-Presidente   

Secretário   
 

CONSELHO FISCAL 
CARGO NOME RUBRICA 

Presidente   
Secretário   

Relator   
 

DIRECÇÃO 
CARGO NOME RUBRICA 

Presidente   
Vice-Presidente   

Secretário   
Tesoureiro   

Vogal   
Vogal   
Vogal   

 
PROPONENTES 

Nº Nº DO BI/CC NOME RUBRICA 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
 


